
Budowa
TacNet400 został zaprojektowany przez GISS  
przy współpracy z Pacific Star Communication Inc.  
Główym założeniem projektu było dostarczenie  
produktu zgodnego z zasadami SWaP-C. Zestaw  
znajduje szczególne zastosowanie w operacjach  
w których istnieje konieczność realizacji transportu 
mieszanego taktycznego i cywilnego oraz konieczność 
pracy   na stanowiskach kamuflowanych. Konstrukcja 
TacNet400 jest chłodzona pasywnie, bez wykorzystania 
elementów wymuszających obieg powietrza. Zestaw 
pozwala na pracę urządzeń do dwóch godzin bez 
dostępu do zasilania zewnętrznego. Istnieje możliwość 
rekonfiguracji zestawu urządzeń SWaP (standardowo  
to dwa routery i switch) na inny składający się  
z 3 dowolnych modułów SWaP.
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TacNet400 komponenty

•  walizka transportowo-ochronna wraz z zestawem zasilaczy
z funkcją buforu zasilania RED/BLACK.

•  modem dostępowy LTE/WiFi/Ethernet Cradlepoint IBR900.
•  router taktyczny polowy SWaP-C Pacific Star Communica-

tion  PS441 (2 kpl.).
•  switch taktyczny polowy mały SWaP-C Pacific Star Commu-

nication  PS442.

Dodatkowo walizka przystosowana jest do instalacji i zasilania 
urządzeń szyfrujących w tym KG-250X/XS oraz dwóch baterii/
akumulatorów do radiostacji AN/PRC-152-148.

TacNet400 wyposażony jest w oprogramowanie zarządzające  
Pacific Star Communication  IQCore.

Urządzenie umożliwia transport i pracę wszystkich komponentów 
zestawu po otwarciu walizki. Instalowanie I wymiana komponen-
tów odbywa się bez użycia narzędzi!

UWAGA: Możliwe jest dostarczenie  
konfiguracji obejmujących wyposażenie 
zestawu w inne moduły SWaP np. router, 
switch i serwer.

  Walizka transportowo-ochronna wraz z zestawem
zasilaczy (2 kpl.) z funkcją buforu zasilania RED/BLACK.

•  Walizka pełni funkcję bazy mechanicznej i elektrycznej
TacNet i  bazuje na modelu PELI 1520. Wykorzystanie jako
bazy produktu uznanego producenta gwarantuje najwyższą
jakość i zgodność międzynarodowych standardów.

•  W ramach walizki bazowej GISS zaprojektował dedykowane
metalowe elementy montażowe, okablowanie oraz zestaw
zasilaczy do transportu i pracy wszystkich elementów
zestawu. Walizka wyposażona jest w zawór
wyrównywania ciśnienia.

•  Wymiar zewnętrzny 499 mm x 393 mm x 191 mm. Wymiar
został dobrany celem spełnienia wymogów rozmiaru bagażu
podręcznego międzynarodowej organizacji lotnictwa FAA

oraz Polskich Linii Lotniczych LOT. Walizka została dobrana 
z komercyjnie dostępnych i powszechnie wykorzystywanych 
tak aby nie wyróżniała się w czasie transportu. 

•  Walizka jest odporna na uderzenia a jej obudowa wykonana
z tworzywa sztucznego. Walizka spełnia wymagania IP67,
STANAG4280/Def Stan 81-41/MIL C-4150J.

•  Zestaw zasilaczy AC/DC współpracuje z akumulatorami
do radiostacji typu AN/PRC-152/148 oraz AN/PRC-117
w tym w czasie ruchu.

•  Pojedynczy zasilacz wchodzący w skład zestawu zasila
wszystkie komponenty TacNet400 włącznie z dodatkowo
instalowanym szyfratorem. Zestaw zasilaczy spełnia wyma-
gania elektryczne oraz środowiskowe zgodne z wymaganymi
dla komponentów zestawu.

•  Zestaw zasilaczy wykorzystuje dedykowane okablowanie
za-silające AC i DC. Komplet okablowania zasilającego
dostar-czany jest razem z TacNet400. W skład okablowania
wchodzi również kabel do podłączenia trzech baterii do
radiostacji AN/PRC-117 z funkcjonalnością hot-swap
[wymiany w czasie pracy urządzenia].

•  Zakres napięć wejściowych AC 100-240V. Napięcie
wyjściowe DC 24V.

  Modem dostępowy LTE/WiFi/Ethernet Cradlepoint
IBR900*.

  Router taktyczny polowy SWaP-C Pacific Star
Communication PS441* (2 kpl.).

  Switch taktyczny polowy mały SWaP-C Pacific Star
Communi-cation  PS442*.

Zalety TacNet400

•  Wygląd cywilnej walizki.
•  Wymiary pozwalające na transport w cywilnym luku bagażo-

wym.
•  Dowolna konfiguracja urządzeń.
•  SWAP-C.
•  Dwa niezależne obwody zasilania.
•  Autorski system zamykania awaryjnego.
•  Hot swap.
•  Otwarte prace rozwojowe.

Urządzenia sieciowe SWaP-C mogą być wykorzystywane w 
mobilnej domenie sieci BICES.

*  Karta katalogowa w postaci wyciągu ze strony producenta stanowi dodatkowy załącznik 

do niniejszej karty katalogowej.
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