
الرادارى. التصویر تكنولوجیا متقدمھ فى �

الدقھ. عالیھ كامیرا �

المعدنیھ. اللوحات دقة عالیة فى التعرف على أرقام �

األعدادت. وضبط شاشھ تعمل  باللمس من اجل سھولة األستخدام �

األعطال. المراقبھ عن  بعد ونظام تشخیص �

دارى متعدد األھداف لرا ا لتصویر  ا م  نظا



ق نطا النظام قادر على قیاس السرعات وتسجیل الصور لجمیع المركبات على �

قد یصل الى اربع حارات مروریھ.

للطریق. المعاكس تحدید تلقائى للمركبات التى تسیر فى األتجاه �

- خاصیة تحدید السرعات لكل حارة مروریھ وأنواع المركبات المختلفھ (مالكى �

شاحنات - حافالت ).

و یدعم خاصیة ANPR التعرف التلقائى على لوحات السیارات للدول  اوروبا �

.CIS

ت وق نظام ANPR یمكن تدریبھ للتعرف على نماذج لوحات سیارات جدیده فى �

قصیر.

�

.
القدرة على فحص لوحات السیارات فى مختلف قواعد البیانات (مالك 

المركبھ - المركبات المسروقھ او المطلوبھ ... الخ)
للجھاز. الداخلیة تسجیل المخالفات ألیا على الذاكرة �

ق طری القدرة على إرسال البیانات المسجلھ (المخالفات) إلدارة المرور عن �

قنوات األتصال السلكیھ واالسلكیھ.

ر كمبیوت القدرة على إستخراج البیانات المخزنھ على ذاكرة الجھاز الى جھاز �

.Wi-Fi محمول فى مركبھ شرطة متحركھ باستخدام تقنیھ

الحمراء. یعمل فى الوضع اللیلي بإستخدام األشعة تحت �

الخواص والممیزات األساسیھ للجھاز

مزود بوحدةGPS/GLONASS  � لتحدید الموقع الجغرافى والتوقیت
للمخالفة المسجلھ بدقھ.

یراقب بدقھ عالیھ المنطقة المحدده ویسجل المخالفات على 
الفور.

�

�

قادر على إرسال مقاطع الفیدیو فى نفس الوقت باستخدام بروتوكول اإلتصا ل 
.RTSP

تسجیل وحفظ تلقائى لحالة الطریق تصل الى24  ساعھ ویمكن البحث فى �
األرشیف عن فترة زمنیة محددة.

�

�

كما یمكن دمجھ مع أنظمة إدارة المرور.

 یعمل على جمع إحصائیات للكثافھ المروریھ.

� قادر على كشف حركة المركبات البطیئھ ( 1 - 20 ) كم / س .

حمایة جمیع البرامج الداخلیة والبیانات  المستخرجھ من اى تعدیل غیر مرغو ب 
او مصرح بھ.

�

سجل كامل ألحداث وعملیات المستخدمین. �

سھل التوجیھ والتحكم وضبط األعدادات عن طریق شاشھ تعمل باللمس أیضا 
النظام سھل التثبیت على أعمدة اإلنارة على جانب الطریق أو منتصف الطریق

رور . أعلى إشارات الم

خفیف الوزن و موفر فى إستھالك الطاقھ.

.

.

رور   CORDON   ھو جھاز تصویر رادارى متعدد األھداف صمم للكشف ألیا عن مخالفات السرعھ وإرسال البیانات الى  إدارةالم

 واحدة من أھم ممیزات الجھاز قدرتھ على مراقبھ سرعات المركبات فى كال االتجاھین للنطاق قد یصل الى أربع حارات مروریھ بإستخدام جھاز

واحد 

�

�



مبدأ العمل

Real-time video

.  یمكن استخدام بروتوكوالت االتصال (TCP-XML-RTSP) إلرسال بیانات المخالفاتعلىالفور
ارسالھا ایضا أرشیف مقاطع الفیدیو وبیانات المخالفات تخزن تلقائیا على وحدة التخزین الداخلى ویمكن 

 إلدارة المرور. 

تصمیم الجھاز ومجموعة التسلیم

CORDON sensor

نظام التصویر الرادارى متعدد األھداف

.   الجھاز یمكن صیانتھ بسھولھ ألنھ مصمم على ھیئة وحدات یمكن استبدالھا بسھولھ

  معدة "CORDON" ھي معدة مقاومھ للطقس وتتوافق مع نظام الحمایھIP65 (محمى تماما ضد األتربة - المیاه المندفعھ ذات الضغط المنخفض).

 مجموعة التسلیم للجھاز "CORDON" تتكون من الوحدات التالیھ:-

صور المخالفین

.
.  v 220-110یمكن تثبیتھ على عمود األنارة على ارتفاع10 م باستخدام الحامل المخصص وتزویده بالطاقة االساسیھ "CORDON" جھاز  

  یقوم الجھاز بقیاس سرعة المركبات المخالفھ بطریقة اوتوماتیكیھ فى المنطقة المحددة للعمل وتسجیل زوج من الصور لكل مركبھ مخالفھ

  أیضا یقوم الجھاز بعرض صوره واسعة لمجال رؤیھ الكامیرا الخاصة بالجھاز بھا كل االھداف على الطریق ومتضمنھ بصورة واضحة المركبات المخالفة مع صور ة

مقربھ للوحات المعدنیھ للمركبات المخالفھ.

سرعة - قیادة بجانب الطریق - قیادة فى الحارة المخصصة للحافالت -   بیانات المخالفھ متضمنة ارقام األلواح المعدنیة / السرعة المقاسھ للمركبھ / نوع المخالفة(

 القیادة فى األتجاه المعاكس) / إتجاه حركة المركبھ / وقت وتاریخ المخالفھ / السرعھ المحددة للجزء المخصص من الطریق / اسم المحدد لمنطقة العمل من الطریق /

األحداثیات الجغرافیھ / الرقم المتسلسل للجھاز  .

االتصال االسلكى من أجل مزید من المعالجھ للبیانات.  

Radar beam
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وحده التصویر الردارى �

وحده التثبیت والتوجیھ مزودة بمصدر طاقھ داخلي �

� كابل الطاقھ

� كابل مخصص ألنترنت

ت ا م ی ل ع ت ل ا ت  ا ب ی ت ك   �



الشھادة والضمان

المراقبھ عن بعد
ومراقبة  مع قدرة الجھاز على إرسال  معلومات عن عملیات التشغیل األساسیھ عن طریق بروتوكول االتصال SNMP یمكن للمستخدم تطویر نظام تحكم

الیا للعدید من أجھزة التصویر الرادارى.

.  على سبیل المثال یمكن للجھاز ان یرسل ألیا (E-mail or SMS) باألخطاء التى قد تحدث و أسبابھا أیضا

دارى متعدد األھداف لرا ا لتصویر  ا م  نظا

86 PZ 4505G 1

77 BBI 95PM 4

118 PGN 774EU 2

124 PO 716JK 2

82 PMI 84NP 1

79 PO 124WF 1

. م  واحد مدة الضمان عا �

. العمالء لجمیع لدى الشركھ أكثر من 100 ممثل أقلیمى ومركز خدمھ حول العالم لضمان جودة الخدمھ �

. أوزباكستان) - ھذا النموذج حاصل على شھادات معتمده من معاھد القیاس فى (روسیا - كندا - كازاخستان - بیالروس - أرمینیا - تاجكستان �

OIMLR91 - OIMLD11  أختبر الجھاز فى ھیئة األرصاد الجویھ الرسمیھ بأوروبا طبقا لمعاییر

Demonstration of system operation

Recorded violationSystem installation

�




