
Terma
Scanter 5000 - research og design

Terma, en global virksomhed indenfor udstyr til overvågning og rummissioner, 
henvendte sig til 3PART da de skulle have udviklet en ny familie af radarer til 
overvågning af havne, luftrum og landjord.

De kom der en robust udseende serie ud af, som kunne tåle vind og vejr og hvor  
tilgængligheden for service var stærkt forbedret.
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Løsning: Designet for den nye scanter 5000 serie, skulle 
beholde formsproget fra de tidligere radarer fra Terma, men 
skulle samtidigt være fremtidssikret med et mere moderne 
udtryk, samt vise at produkterne er præcise, robuste og 
pålidelige.
Derudover skulle man i design og materialevalg, tage hensyn 
til at det ene kabinetet i høj grad skulle være vejrbestandigt.

Da Radarkabinetterne kan have mange forskellige 
placeringer: Rack, væg, hylde, mast, kontrolrum mm., 
måtte man også tage høje for det i konstruktionen af 
monteringsdelen. 

Resultat af projektet:

• Design af radar-familie

• 3D computersimuleringer

• Defination af Termas produktidentitet

• En produktfamilie med et stærkt design-DNA, der 

udstråler robusthed

Terma er et globalt firma indenfor udstyr til 
rummissioner, udstyr til forsvar af luftrum, hav og 
landjord, deriblandt overvågningssystemer og radare.
Terma har hovedsæde i Lystrup ved Århus.

3PART leverede:

• Research i form af interviews og brugerobservationer 

• Kortlægning af produktets brug , herunder; service, 

vedligeholdelse, rutinecheck og montering

• Kortlægning af produktets komponenter, indvendig 

arkitektur og placering

• Designudkast til flere realiserbare designs

• Mock-ups

• Definering af Termas produktidentitet

• Visualiseringer, bearbejdning og detaljering af de         

udvalgte retninger

Opgaven: Terma henvendte sig til 3PART da de skulle 
have udviklet en ny familie af radarer til lufthavne, 
kystovervågning og havneløb. 

Proces: I samarbejde med Terma udviklede 3PART flere 
designretninger for den nye familie, som bestod af flere 
kabinetter, til dels indendørs og udendørs brug, samt en 
signalbehandlings box.

Radar til lands, til vands og i luften

Scanter 5000

Superior Situation Awareness
The SCANTER 2001 offers superior situation awareness in all environmental conditions. 
Designed for precise detection and tracking of all kinds of sea targets, the SCANTER 2001 
is deployed all over the world as the optimum solution for littoral sea surface surveillance.
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