
Tekniske Data

MERLIN
Aircraft Birdstrike 

Avoidance Radars

Kan endres uten varsel
SPESIFIKASJONER

UNDER:  MERLIN system er også tilgjengelig som fast skid 
montert installasjon med alle systemer integrert (MERLIN 
SS200d HSR sensor installatsjon ved US Air Force Whiteman 
AFB, Missouri USA.)

OVER:  MERLIN Aircraft Birdstrike Avoidance Radar system 
installasjon på Warsawa, Polen flyplass.

•Det mest brukte og testede fugle radar system med over 140 
enheter i bruk verden over.

•Det eneste system i bruk for sanntids, taktisk operasjonell 
fuglekollisjon unngåelse for lufttrafikk.

•Konstruert og produsert for 24-7 drift med høy driftsikkerhet 
og lave driftsutgifter. 

Modell:

Funksjon:

Konfigurering:

Radar sensorer:

Operasjon:

Rekkevidde:

Strøm:

Nettverk:

Industriell serie for kommersielle og 
militære flyplasser

Sanntids fly-fugl anti kollisjon system 
(drone overvåking kan leveres som 
tilleggsfunksjon)

Mobil og permanent installasjon, fullt ut 
selvforsynt med alle systemer som 
hardware, software og integrasjon

200w Horisontal Radar (HSR, simultan 
dual range); 200w Vertical Skanning 
Radar (VSR); Synkroniserte solid-state 
sensorer med 50,000 timer MTBF; 
Allværs fugle deteksjon (HSR & VSR S-
band frekvens); Doppler HSR for 
overlegen deteksjon i miljøer med mye 
støy og flytraffikk

3D dekning med dedikert dekning av 
flykorridorer og sekundær 360 grader 
overvåking rundt flyplassen

HSR 3,7-14 km, 360 grader 3D luftrom 
overvåking rundt flyplassen med 24 
grader deteksjon fra bakken og til over 
4500 m

VSR 1,8-5,5 km inn flykorridorer med 24 
grader deteksjon fra bakken og til over  
4500 m

110/220 VAC, 60/30 amp med UPS 
back-up (30 minutes) auto-start enkel 
eller dobbel 6 kW diesel generator med 
tank  10-20 dagers 24-7 drift kan leveres

TCPIP støtte med multi-bruker web 
fjern sanntids system skjerm, kontroll 
og data tilgang via fiber optikk, trådløs 
eller smart telefon
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•
•

Operasjonell, produksjonsmodell teknologi
Sanntid, web basert visning av høyrisiko fugleaktivitet
med høy oppdaterings hastighet, nøyaktig
målposisjon og høyde data

• Automatisk, kontinuerlig risikovurdering og varsel av
kollisjonsfare til kontrolltårn og piloter

• Mobile skjermer for å støtte kontroll enheter
• Avansert clutter suppression og Doppler processing

detekterer fugler fra nær bakke til over flyhøyde
• Sanntid fugleflokk og størrelse filter eliminerer falske

alarmer
• Høyteknologisk S-band radar teknologi med antenne

synkronisering
• Utprøvd militær grad fugledeteksjon og sporings

algoritmer, clutter suppression og insekt filter
• Fugleradar software utviklet spesielt for deteksjon og

sporing av fugl
• Simultan multi-range operasjon for å støtte både

fuglekontroll og flyovervåking
• Automatisk SQL datasystem med daglig  BASH rapport
• Komplett design, installasjon, commissioning og

langtids support
• Full dele og arbeid garanti samt funksjons garanti
• Utprøvd teknologi testet, validert og brukt av

kommersielle flyplasser, US Air Force, Navy & NASA

Tekniske Data
DeTects MERLIN Aircraft Birdstrike Avoidance Radar system er 
den mest avanserte, velprøvde og brukte fugleradar 
teknologien tilgjengelig for sanntid, sporing og varsling av 
farlig fugleaktivitet på kommersielle og militære flyplasser. 
MERLIN fugleradar er godt utprøvd med over 140 systemer 
over hele verden i luftfartssikkerhet og fugleovervåking 
applikasjoner med dokumenterte resultater for reduksjon av 
fuglekollisjoner og flyskader med tilhørende store forsinkelses 
kostnader. MERLIN er den eneste fugleradar som brukes 
operativt på både kommersielle og militære flyplasser.
 MERLIN-teknologien inneholder et bredt spekter av unike 
funksjoner og fordeler som ikke er tilgjengelige med andre 
fugle radar systemer:

 MERLIN systemer er 
tilgjengelige i mobile og faste 
installasjonskonfigurasjoner. 
For store flyplasser med 
mange rullebaner kan flere 
fastmonterte sensorpakker 
installeres rundt flyplassen 
for å gi optimal dekning av 
flyplassen og området rundt 
flyplassen (ut til 14 km).

Med MERLIN får brukerne mer enn bare en radar - hvert 
MERLIN system støttes av DeTects eksperter innen militær og 
kommersiell luftfartssikkerhet, flytrafikk, flyplassstyring, fugle 
og radarovervåking for å gi et kostnadseffektivt system som 
integreres sømløst og effektivt til flyplass eller flyplass 
operasjoner.
 MERLIN fugleradar programvaren ble spesielt utviklet for 
å oppdage og spore fugl: Andre fugleradarer bruker 
modifiserte skip eller flyovervåking programvare som ikke er 
designet for å identifisere og spore den unike flysignatur og 
variable egenskapene til fugler under flyvning. MERLIN 
systemet viser også fuglens mål, retning og fare for kollisjon i 
sanntid med den raskeste oppdaterings hastigheten som er 
tilgjengelig på markedet.

MERLINs kraftige SQL-
datasystem registrerer 
automatisk alle mål og 
spordata som genererer et 
bredt spekter av 
brukerrapporter

AIRCRAFT BIRDSTRIKE AVOIDANCE RADAR

MERLIN støtter mulighet for tilpassing av skjermbildet med 
forskjellige nivåer av sanntids informasjon for brukere som trafikk 
kontroll, drift og kontroll enheter med fargekodede risiko soner, 
automatiske varsel og grafiske trender

 MERLIN systemet bruker bransjestandard dobbel vertikal 
og horisontal skannekonfigurasjone for å sørge for samtidig 3D 
dekning av kritisk luftrom med dedikert skanning av rullebaner 
og taksebaner fra bakkenivå og opptil 4500 m AGL og rundt 
flyplassen ut til 14 km. Et viktig trekk ved MERLIN er dens 
bredstråle dekning som registrerer og gir sanntidsvarsler om 
farlig fugleaktivitet fra flyhøyde til bakkenivå for sanntids 
taktisk deteksjon av fugler med presis posisjon og høyde data 
for fugler i risikosoner. Med MERLINs militære klasse clutter 
suppression og doppler behandling, sørger systemet også for 
kontinuerlig fugledeteksjon nær bakkenivå hvor 85% av 
fuglekollisjoner oppstår på kommersielle flyplasser.
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