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 Radyo frekansı ile tetiklenen patlayıcılardan koruma sağlar. 

 Yüksek güçlü, hafif ve modüler sistemler. 

 RF Jammer ailesi, araca monte edilebilir geniş bir ürün yelpazesine sahiptir 

 Her türlü uygulama için uygun maliyetli çözümler üretilebilir. 

 MILENS, antenten elektroniğe kadar tüm teknolojiye sahiptir. 

    Elektronik Harp ve Radar Sistemleri 

     RF Karıştırıcı Ailesi 

Araç Tipi RF Karıştırıcı Sistemleri (MLS-VTJS) 

Sırt Tipi RF Karıştırıcı Sistemleri (MLS-MpJS) 

Taşınabilir GSM Karıştırıcı Sistemler (MLS-GsJS) 
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Araç Tipi RF Karıştırıcı Sistemleri, uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı VIP ve konvoy korumasını sağlamak 
amacıyla üretilmektedir. Telsiz, kablosuz telefonlar ve kablosuz uzaktan kumandalı cihazlar vasıtasıyla aktive 
edilen tehditleri RF yayınla koruma kalkanı oluşturarak etkisiz hale getirmektedir. % 100 yerli imkanlarla tasar-
lamıştır ve üretilmektedir. Araç Tipi RF Karıştırıcı Sistemleri, her türlü araca kolaylıkla entegre edilebilmesinin 
yanı sıra, değişken durumlara karşı yeniden programlanabilir bir yapıdadır.  

   Araç Tipi RF Karıştırıcı Sistemleri (MLS-VTJS) 

Mekanik Sistem 
 Kolay kullanılabilirlik ve yönetilebilirlik 
 Araç ek alternatöründen besleme 
 RF etkilere karşı araç içi koruma 
 Sarsıntı ve vibrasyona dayanıklı yapı 
 MIL-STD 810 çevre koşullarına uygunluk 
 

 Entegre Edilebilen Araçlar 
 Land Rover 
 Mercedes Unimog 
 Nissan Navara 
 Jeep Cherokee 
 Toyota Land Cruiser 
 Isuzu D-Max 
 Diğer Farklı Modeller 

 

Uygulama Alanları 
 Askeri Anti Terör Üniteleri 
 Anti Terör Timleri 
 Bomba İmha Timleri 

Sistem 

 Sürekli geniş band çalışma 
 El terminali üzerinden kontrol 
 Modül seçebilme 
 Arıza durumunda uyarı 
 VSWR uyarısı 
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Sırt Tipi RF Karıştırıcı Sistemleri, uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı personel korumasını 
sağlamak amacıyla üretilmektedir. Telsiz, kablosuz telefonlar ve kablosuz uzaktan kuman-
dalı cihazlar vasıtasıyla aktive edilen tehditleri RF yayınla koruma kalkanı oluşturarak etkisiz 
hale getirmektedir. % 100 yerli imkanlarla tasarlamıştır ve üretilmektedir. 
Sırtta veya itme-çekme aparatı ile rahatça taşınabilen Sırt Tipi RF Karıştırıcı 
Sistemleri, istenildiği takdirde istenilen araca, araçta herhangi bir değişik-
lik yapılmadan kolayca entegre edilebilmektedir.  

         Sırt Tipi RF Karıştırıcı Sistemleri (MLS-MpJS) 

Sistem 
 Sürekli geniş bant çalışma 
 Programlanabilir yapı 
 Kendi kendini test edebilme 
 DDS teknolojisi 
 El terminali üzerinden kontrol 
 Modül seçebilme 
 Arıza durumunda uyarı 
 VSWR uyarısı 
 RF geçirmez tekstil ile personel koruma 

Mekanik Sistem 
 Ergonomik tasarım (kolay taşına-

bilirlik) 
 7-14 kg ağırlık (batarya hariç) 
 Uzun pil ömrü 
 MIL-STD 810 çevre koşullarına 

uygunluk  

Kullanım 
Personel Kullanımına Uygun 
 Sırtta Taşıma Aparatı 
 Tekerlekli Çekme/İtme Aparatı 
 
Araca Entegre Edilebilme 
 Araç Montaj Grubu 
 Araçtan Besleme Ünitesi 

Uygulama Alanları 
 Askeri Anti Terör Üniteleri 
 Anti Terör Timleri 
 Bomba İmha Timleri 
 Narkotik Timleri 



 

MİLENS İLETİŞİM SAVUNMA A.Ş. www.milens.com.tr 

1. Mini Paket Karıştırıcılar 
Tasarımıyla her yere uygundur. Sigara paketi formatında üretilmiştir. Kullanımı kolaydır. Özel bilgi gerekmez. 
Özellikle kişisel kullanım amacıyla üretilmiştir.  

   Taşınabilir GSM Karıştırıcı Sistemler (MLS-GsJS) 

KULLANIM ALANLARI 

Aktif İzolasyon 
 Tiyatro ve Sinemalar 
 Konser Salonları 
 Dershaneler / Kütüphaneler 
 Camiler 
 Müzeler 

Güvenlik 
 Hapishaneler 
 Mahkeme Salonları 
 Toplantı Odaları 
 Konsolosluklar 
 Mali Enstitüler 

Sağlık ve Güvenlik 
 Benzin İstasyonları 
 Elektrik Güç Santralleri 
 Endüstriyel Tesisler 
 Hastaneler 

3. Çanta Tipi Karıştırıcılar 
Cihaz, gizli operasyonlar için özel olarak tasarlanmıştır. 
Sağlam, su geçirmez, darbeye dayanıklıdır. Çanta içine yer-
leştirilen yönlü anten ile yüksek kazanç sağlanmakta, he-
defe kolaylıkla yönlendirilebilmektedir. Şüpheli alan, araç 
ve binalarda GSM telefon görüşmeleri engellenmektedir. 
Cihaz; portatiftir, yüksek kapasiteli şarj edilebilir Li-ion ba-
taryalar kullanılmıştır. Sistemin çıkış gücünde TDMA Tek-
nolojisi kullanılmaktadır ve GSM/PCN sinyali belirlenen 
alanda tam olarak engellenmektedir. VIP, Polis ve Askeri 
birimler için değişik model ve versiyonlar üretilmektedir. 

KULLANIM ALANLARI 
 Askeri üstler 
 Anti-terör birlikleri 
 Bomba imha ekipleri 
 Uyuşturucu ile mücadele ekipleri 

2. Pano Tipi Karıştırıcılar 
Bu cihaz kurulu bulunan hücresel sistem baz istasyonu ile hücresel telefon-
lar arasındaki haberleşmeyi kontrol altına almak için tasarlanmıştır. Hücresel 
sistem yoluyla RF sinyallerini göndermeyi ortadan kaldırır. Taşınabilir ağır-
lıkta olup, duvar tipi olarak tasarlanmıştır. Bir tablo gibi duvara asılabilir. 
Modüler yapısıyla; kamuflaj, uzaktan kumanda konfigürasyonuna uygun-


