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IZRAELSKI „STRAŻNIK” PRZECIWKO DRONOM W
ARGENTYNIE
Argentyna zdecydowała się na zakup izraelskiego systemu Drone Guard, zapewniającego
kompleksową ochronę przed bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV) i dronami.
Dostawcą rozwiązania jest ﬁrma ELTA Systems Ltd., będąca spółką zależną koncernu
obronnego Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI). Południowoamerykańskie państwo
korzystało już z izraelskiego systemu podczas organizowanych u siebie wydarzeń
międzynarodowych, m.in. Olimpiady Młodzieżowej oraz Szczytu G20.
Imprezy i wydarzenia masowe stanowią wyzwanie dla służb publicznych, m.in. ze względu na coraz
szersze nieautoryzowane wykorzystanie dronów. Systemy tego typu mogą być używane do niszczenia
wrażliwych obiektów lub samolotów, a także do zbierania informacji wywiadowczych, przemytu, a
nawet do przenoszenia amunicji. Są trudne do wykrycia ze względu na ich mały rozmiar i lot na niskiej
wysokości.
ELTA Systems – spółka zależna IAI – opracowała system Drone Guard, by blokować możliwości
komunikacyjne dronów bez narażania pobliskiej infrastruktury cywilnej, jednocześnie
unieszkodliwiając nieautoryzowane UAV. Drone Guard opiera się na kombinacji radarów 3D i COMINT
oraz specjalnym emiterze zakłóceń. System Intelligence (COMINT) służy do precyzyjnego wykrywania,
klasyﬁkacji i identyﬁkacji UAV. Układ może skutecznie zablokować lub zakłócić kanał sterowania i
nawigację drona, wspierając szereg protokołów komunikacyjnych, które mogą „odeprzeć” zarówno
pojedynczego drona, jak i cały ich „rój”.
„Jesteśmy dumni, że Argentyna wybrała Guard Drone – po wcześniejszym porównaniu z rozwiązaniami
oferowanymi zarówno przez lokalnych, jak i globalnych dostawców. Drone Guard udowodnił swoją
skuteczność w zastosowaniach wojskowych i cywilnych na całym świecie, chroniąc obiekty oraz całe
obszary terenu. Cieszymy się, że teraz nasz system skutecznie ochroni przestrzeń powietrzną
Argentyny” – powiedział Yoav Tourgeman, wiceprezes Israel Aerospace Industries (IAI) i dyrektor
generalny ELTA.
Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli ﬁrmy ELTA, Drone Guard zaprojektowano jako system
modułowy, aby klienci mogli wybrać kombinację dostosowaną do ich wymagań operacyjnych i
budżetowych w najbardziej efektywny sposób. System jest na bieżąco rozwijany przez swojego
producenta.
Czytaj też: Antydronowy Jastrząb to działanie wyprzedzające [InfoSecurity24 TV]
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