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Saab levererar marksäkerhetssystem till Singapore
Changi Airport
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts ut av CAAS (Civil
Aviation Authority Singapore) för att införa systemet A-SMGCS (Advanced
– Surface Movement Guidance & Control System) och den senaste
generationens multilaterationssystem vid Changi-flygplatsen i Singapore.
Saab ska implementera sitt integrerade system för flygtrafikledning vid ännu en av
världens främsta flygplatser. Flygplatsen vann för femte året i rad ”Skytrax World`s
Best Airport Award”. Saab ska leverera en uppgradering av det befintliga A-SMGCSsystem installerat sedan åtta år tillbaks och ersätta nätverket av sensorer för
multilateration med den senaste generationen RU7-markstationer med ökad
prestanda.
-

Våra system är flexibla och skalbara och kan utökas kapacitetsmässigt
utifrån kundernas behov över tiden. Det nya systemet innebär att CAAS
kommer att kunna fortsätta leverera enastående resultat under många år
framöver, säger Mike Gerry, chef för affärsenheten Air Traffic Management
inom Saabs affärsområde Surveillance.
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Saabs integrerade system kombinerar data från sensorer för multilateration och
radarsystem för markövervakning i syfte att lokalisera och identifiera alla flygplan på
marken vid flygplatsen. Den senaste uppdateringen ska integreras med flygplatsens
styrsystem för banbelysningen och ge avancerad ledningsförmåga med hjälp gröna
centrumlinjeljus som tänds för piloten. Detta ökar flygplatsens operativa prestanda i
alla värdeförhållanden.
Saabs expertis inom Air Traffic Managements spänner över övervakningssensorer,
automatisering av flygtrafikledning, gemensamt beslutsfattande och digitala torn.
Saabs lösningar är betrodda av leverantörer av flygtrafikledningstjänster, flygplatser
och flygbolag på sex kontinenter och på mer än 100 platser i 45 länder. Som ledande
global partner och helhetsleverantör av beprövade ATM-lösningar kan Saab omvandla
verksamheter, förverkliga nyskapande idéer och hjälpa intressenterna under hela
processen från konceptformulering till långsiktig support.
Läs mer om vad Saab kan erbjuda inom flygtrafikledning:
ATM video
B-roll for editorial use
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www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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