
نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات

نظام S-COMM هو أول نظام لمراقبة الهيكل السفلي للسيارات )UVSS( ثابت 
المتحدة  المملكة  في  وتصنيعه  تصميمه  تم  باأللوان  فورية  نتائج  يوفر  متنقل  أو 
للسيارات  السفلي  للهيكل  نظام فحص  لتوفير   SAE Systems بواسطة شركة
يتميز بمتانته وسعره المناسب وإمكانية استخدامه في أي نقطة تفتيش سيارات بأي 

منطقة ليالً أو نهاًرا.



يمكن وضع هذا النظام بالفعل في أي منطقة 
ضة للفيضانات نظًرا لحصول حاوية الكاميرا  معرَّ

واألجزاء اإللكترونية على تصنيف IP68 ما يعني 
أنها مقاومة للماء.

وتتيح طريقة التركيب والتشغيل البسيطة لنظام 
S-COMM تركيبه مؤقتًا في أي موقع وتشغيله 

في مدة ال تتجاوز دقائق معدودة أو يمكن تثبيته 
على الطريق بشكل دائم في أقل من ساعة.

ل فيديو رقمي عالي الدقة من فئة رائدة يوفر زمن  جهاز 960H DVR هو مسّجِ
تسجيل حتى شهٍر واحٍد على محّرك أقراص ثابت مدمج سعة 1 تيرابايت، كما أن شاشة 
VFS119 LED تم تصميمها خصيًصا لهذا المسّجل ما يوفر صوًرا ومشاهد مصورة 

فائقة الوضوح والدقة.

يتوفر نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات S-COMM بسعة 6 كاميرات، وهو 
مصمم خصيًصا لمراقبة السيارات ذات الحجم القياسي و سيارات نقل البضائع الثقيلة 
والقاطرات. يعد نظام S-COMM نظام مراقبة مثالي عند الحاجة لمراقبة الجوانب 

الحل القوي ذو السعر المناسب الجدير باالعتماد عليه
لكافة نقاط تفتيش السيارات بأي منطقة

السفلية للسيارات وفحصها دون التأثير على حركة سير المرور. 
تم إيالء اهتمام خاص إلى جديلة األسالك والكبالت عند تصميم هذا النظام، حيث تم 

تصميم كبل التوصيل بين نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات ومسّجل الفيديو الرقمي 
من كبل محوري متعدد القلوب مغطى بشكل منفصل بمادة متعدد كلوريد الفينيل وماسورة 

مرنة من الصلب تتحمل حركة سير السيارات المستمرة دون ضجيج أو تأثير على استقامة 
الكبالت.

ويبلغ طول كل جديلة كبالت 10 أمتار بشكل قياسي، ما يوفر مرونة كبيرة عند تحديد 
موقع تركيب نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات فيما يتعلق بموقع نقطة المراقبة. كما 
يمكن تصميم طول الكبالت بما يتوافق مع متطلبات العميل إذا كان يريدها أكثر طوال أو 

أقل. 

وال يوجد ما يثير القلق بشأن جودة تصميم نظام S-COMM، إذ أن تصميمه القوي يعني 
بالفعل عدم الحاجة إلى إجراء صيانة له وال يستلزم إال تدريب بسيط جدا مذكور بالتفصيل 

في دليل معلومات المستخدم المرفق بالنظام.

نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات

نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات S-COMM 6 )نظام مزود بعدد 6 كاميرات(

تتيح الطريقة الفريدة لترتيب الكاميرات القابلة للضبط بنظام S-COMM للمستخدم النهائي وضع كل كاميرا في وضع أمامي أو رأسي أو مواجه للخلفية ما 
يوفر صوًرا دقيقة وشديدة الوضوح للهيكل السفلي للسيارات تلتقط كافة تفاصيله. كما تضمن كاميرات النظام المزودة بصمام ثنائي باعث للضوء عالي الكثافة 

وأحدث التقنيات في عالم الكاميرات من Sony توفير نتائج مرئية وصور دقيقة فائقة الوضوح بمعدل إطارات عال للمراقِب ليالً أو نهاًرا وفي أي ظروف.



  S COMM تقنية الكاميرا المستخدمة في نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات

البعد البؤري = 3.6 العدسة 
12 لمبة ضوء LED أبيض مصدر الضوء 

جهاز اقتران الشحنة Super HADII من SONY مقاس 3/1 بوصة )960H Ex view( بشريحة EFFIO-E ودقة 700TVL المواصفات 
 )Low Lux( وإمكانية التصوير في اإلضاءة الضعيفة

CXD4140GG معالج اإلشارة الرقمية 
 )AFE( الواجهة األمامية التناظرية D5148GG

PAL نظام اإلشارة 
976 أفقي.582 عمودي )PAL( نقاط البكسل 
700TVL الدقة األفقية 

0.0001 لوكس الحد األدنى لإلضاءة 
داخلي نظام المزامنة 

≤48 ديسيبل معدل التشويش على اإلشارة 
)1/60(1/50 - 1/100000 / ثانية سرعة المغالق 

تلقائي توازن اللون األبيض 
معادلة اإلضاءة الشديدة )HLC(معادلة اإلضاءة الخلفية 

فيديو/DC الحدقة اآللية 
تيار مستمر بجهد 12 فولط مزود الطاقة 
150 مللي أمبير تيار التشغيل 

20- درجة مئوية - 60+ درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل 
50.52 مم الحجم 

1Vp-p75Ω CVBS خرج الفيديو 
BNC موصل الفيديو 
موصل تيار مستمر أنثى 2.1 ملم موصل الطاقة 

كاميرا طراز C5032 باأللوان حاصلة على تصنيف IP68 دائرية الشكل ذات دقة عالية تبلغ 700 خط 
تتميز كاميرات C5032 بجودتها العالية ومقاومتها للماء وحصولها على تصنيف IP68 حيث تم تصميمها خصيًصا لتستخدم مع مجموعة أنظمة مراقبة 

.SAE Systems من شركة S-COMM الهيكل السفلي للسيارات

المواصفات الفنية

نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات



ل الفيديو الرقمي – QUANTUM 960H بعدد 8 قنوات وسعة 1 تيرابايت مسّجِ
لة مقارنة بأجهزة التسجيل  يوفر المسِجل الرقمي QUANTUM 960H تسجيالت فورية بجودة فائقة الدقة ويوفر جودة تصوير أفضل بنسبة %25 للصور المسجَّ

الرقمي D1. وذلك دون عبء إضافي على وحدة التخزين. وتتيح هذه الفئة الرائدة من أجهزة التسجيل الرقمي للمستخدمين ترقية أنظمة التصوير التناظري إلى 
التصوير بجودة عالية الدقة )HD( كما توفر التحكم عن بعد في اتجاه الكاميرا من خالل عناصر تحكم اللوحة األمامية أو الماوس أو لوحة المفاتيح الالسلكية أو 

برنامج الكمبيوتر العميل.

 Quantum لة بأجهزة التسجيل الرقمي تعتمد سرعات إعادة المشاهد المسجَّ
Plus 960H على دقة التسجيل. فيكون الحد األقصى لمعدل إعادة التسجيالت 

بدقة 960H هو 100 صورة في الثانية بما يكافئ عرض رباعي فوري.

لة وجودتها استخدام هذه الصور ألغراض اإلثبات  تتيح سرعة الصور المسجَّ
باألدلة، كما تتيح خاصية البحث البسيطة وإمكانية تنزيل الصور إلى أقراص 
DVD أو CD أو وحدات تخزين USB التعامل مع الصور ونقلها بسرعة 

وسهولة. 

HD 960H فيديو بدقة
تعمل هذه التقنية التي هي أحدث تقنية تسجيل على مطابقة نظام التسجيل بواسطة 

ل الرقمي مع كاميرات نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات لتوفير جودة تسجيل  المسّجِ
رائدة في هذا المجال.

Android و iPhone تطبيقات
ل الفيديو الرقمي عن بعد من سماعات الرأس  تتيح هذه التطبيقات المجانية مراقبة مسّجِ

الخاصة بالهاتف الجوال.

960H التسجيل الفوري بدقة
كل كاميرا تسجل 25 صورة في الثانية بما يصل إلى معدل تسجيل عام يبلغ 400 

لة بدقة 960H هو  صورة في الثانية مالحظة: الحد األقصى لسرعة إعادة الصور المسجَّ
100 صورة في الثانية.

مخارج متعددة للشاشة
تتوفر مخارج HDMI و VGA للحصول على صور بجودة ممتازة، باإلضافة إلى 
مخرجين قابلين للبرمجة للتركيز على كاميرا بعينها )spot( ما يمنح المشغل مرونة 

كبيرة لعرض الصور مقارنة بمسجالت الفيديو الرقمية ذات المواصفات المشابهة.

قائمة إعداد بديهية
قوائم إعداد يمكن التحكم بها من اللوحة األمامية أو الماوس أو لوحة المفاتيح الالسلكية 

ما يوفر سهولة اإلعداد والتشغيل.

المواصفات الفنية
x RS232 1االتصاالت التسلسلية8مداخل الفيديو

HDMI مناطق كشف الحركةكشف الحركة1 - بدقة 1920 × 1080 بحد أقصىمخرج 
قابلة لإلعداد حسب دخل الكاميرا

VGA مخرج
 1024x768, :1 - الدقة 

 1280x720,1280x1024, 
1440x900, 1920x1080

حتى 5000 حدثسجل األحداث

Composite مخرجSpot 100الشبكةمخرجان من نوع/Ethernet 10

 ,TCP/IP, SMTP, HTTP البروتوكوالت1 / 4 / 9خيارات تقسيم الشاشة
DHCP, PPPOE)ADSL(

اإلصدار 5.0 من Internet Explorer أو أحدثمستعرض الويبمدخل RCA واحدمداخل الصوت
Remote Client و CMSالعرض عن بعدمدخل RCA واحدمخارج الصوت

تتوفر تطبيقات لنظامي Android أو IoSالعرض على الهاتف الجوالEmbedded Linuxنظام التشغيل
يدعم 4 محركات أقراص صلبة داخلية بسعة تصل إلى 12 تيرابايتمحركات األقراص الصلبة H.264الضغط

 )960H)960x576(, D1)720x576 الدقة
2CIF)720x288(, CIF)360x288(تيار متردد 240 -100 فولط، 60/50 هرتزمصدر الطاقة

90 واطاستهالك الطاقة3 مستويات )األفضل / جيدة / قياسية(جودة الصورة

 عادي / إنذار / حركة / أوضاع التسجيل
12 كجمالوزن اإلجماليحدث صوتي / مدة زمنية / جدول زمني

 ,400fps@960H, 400fps@D1 سرعة التسجيل
400fps@2CIF, 400fps@CIF11 كجمالوزن الصافي

440 )عرض(×420)عمق(×90)ارتفاع( ممأبعاد الوحدةتشغيل فوري عند العرض الفردي و الرباعي سرعة التشغيل

 حسب التاريخ والوقت والتقويم؛ خيارات البحث
550 )عرض(×540)عمق(×220)ارتفاع( ممأبعاد التغليفالحدث )إنذار/حركة(، إشارة مرجعية

التحكم في حركة الكاميرا 
وإمالتها و التكبير/التصغير

الماوس / جهاز التحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء / 
5-40 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيللوحة المفاتيح الالسلكية

عناصر التحكم في حركة الكاميرا 
وإمالتها و التكبير/التصغير

 Vista Coax, Vista 485, 
Pelco Coax, P and D80 دون تكثف بحد أقصىالرطوبة عن التشغيل%

CE RoHS2:2011/65/EUاالعتماداتمحرك أقراص DVD و وحدتا USB 2.0أجهزة األرشفة

نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات



  VFS-119 LED شاشة

صور واضحة
يضمن زمن االستجابة السريعة والتباين 

الشديد توفير صور خالية من تشّوش 
الوضوح.

استهالك منخفض للطاقة
تقليل تكلفة تشغيل الشاشة بنسبة كبيرة.

نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات

أداء فائق واستهالك منخفض للطاقة ومرونة في التشغيل 
توفر شاشات VFS-119LED صوًرا عالية الدقة وشديدة التباين ألنظمة مراقبة الهيكل السفلي للسيارات بينما توفر لوحة إضاءة LED الخلفية الفعالة في التكلفة 

بنسبة %40 تقريبًا بجهد 240 فولط تيار متردد وهي نسبة عالية مقارنة بشاشات LCD ذات إضاءة الفلورسنت الخلفية.

يوفر نظام القوائم البديهي متعدد اللغات سهولة شديدة عند إعداد هذه الشاشات وهو متوفر 
باإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية. يمنع مفتاح قفل اللوحة األمامية عمليات 

 Vesa الضبط غير المرغوب فيها إلعدادات الشاشة بينما يتيح الجمع بين وحدة التثبيت
والحامل تثبيت الشاشة في أي مكان.

زمن استجابة سريع منخفض حتى 5 مللي ثانية ما يقلل تشّوش الوضوح عند الحركة 
وتباين 1000:1 يوفر صوًرا حادة الوضوح. تتوفر هذه المجموعة أيًضا مزودة بموصالت 

BNC ثنائية الحلقة ووصالت S-Video و PC ووصالت صوت. ويمكن استخدام 
الساعة الداخلية لتوفير معلومات استخدام دقيقة ألي استعالم بخصوص أي خدمة.

شاشة بإضاءة LED خلفية مقاس 19 بوصةنوع اللوحة
482.6 ملمالحجم القطري للشاشة

376 × 301مساحة العرض
0.294 × 0.294المسافة بين نقاط البكسل من نفس اللون

<1000:1معدَّل التباين
<250 كانديال/متر مربعالسطوع

1280 × 1024الدقة
>5 مللي ثانيةزمن االستجابة

PC 31.5 -0 80 كيلوهرتز الحجم الترددي: 50 – 75 هرتزمداخل : )FH( بعدد 15 سن توقيت القفز الترددي D-SUB VGA VESA و DVI-D :الموصالت

القناة BNC :1 حلقي )1Vp-p/75 أوم(   | القناة 2: دخل S-Video )4 سن Mini-din 1Vp-p/75 أوم(مداخل الفيديو
الدخل: مقبس هاتف استيريو واحد )Level 1.0Vp-p / 75 أوم(   | الخرج: 1 حلقي وسماعتان داخليتان بقدرة 1 واطالصوت

<550TVLالدقة األفقية
20 واط*طاقة التيار المتردد عند جهد 240 فولط تيار متردد

419x423x197أبعاد الشاشة )ملم(
3.4 كجمالوزن

محول مرفق بجهد 240~100 فولط تيار متردد إلى 12 فولط تيار مستمر دخل الطاقة
EDID: بيانات تعريف العرض الممتدالتركيب والتشغيل

مزود طاقة وكبل VGA وصوت وحامل سطح مكتب ودليل استخدامالملحقات
0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

المواصفات الفنية

واقي زجاجي
حماية إضافية للشاشة.

لوحة إضاءة LED خلفية
تستهلك طاقة أقل بنسبة %50 مقارنة 

بمثيالتها من شاشات TFT القياسية.

مداخل متعددة
.VGA و DVI و Composite



ويتم تحديد طريقة التثبيت المناسبة حسب نوع األرضية التي ينوي العميل تثبيت 
النظام بها، ثم يتم تثبيت النظام باستخدام الثقوب الموجودة مسبقًا في قناتي النظام 

من خالل تثبيته على سطح الطريق

ل الفيديو  بمجرد االنتهاء من ذلك، يمكن إعادة األغطية الخارجية وتوصيل مسّجِ
الرقمي بالشاشة ومزود الطاقة، ثم توصيل كبالت الكاميرا المحورية إلى المنافذ 

ل الفيديو الرقمي. وبعد ذلك يصبح النظام جاهًزا لتشغيله.  المحددة بخلفية مسّجِ

تركيب سهل وسريع

نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات

تم تصميم نظام S-COMM ليتم تركيبه بسرعة وسهولة. تصل الوحدة إلى 
العميل وهي مغلفة بأغطية علوية في موضعها الصحيح. وإذا كان العميل ينوي 
تركيب نظام مراقبة الهيكل السفلي للسيارات تركيبًا مؤقتًا في موضع ذي حركة 

سير مرور منخفضة وبسرعات منخفضة فيمكن وضع الوحدة في الموضع 
المطلوب بكل بساطة، أما إذا كان العميل يرغب في تركيب النظام تركيبًا دائًما 
أو شبه دائم، فما عليه سوى إزالة األغطية العلوية باستخدام مفتاح أِلن لبدء 
إجراءات التركيب ثم وضع النظام في الموضع المطلوب. ويوجد داخل نظام 

مراقبة هيكل السيارات السفلي قناتان بهما ثقوب كل واحدة أسفل أحد جانبي 
النظام.

لمعرفة المزيد حول نظام مراقبة الهيكل السفلي 
للسيارات S-COMM أو لطلب شرائه الرجاء 
مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني أو االتصال بنا 

باستخدام بيانات االتصال التالية:

SAE Systems Limited شركة
Staithe House

The Staithe, Thurne
Norfolk, NR29 3BU

المملكة المتحدة

رقم الهاتف: 671918 1692)0( 44+
info@sae-ltd.com :عنوان البريد اإللكتروني
www.undervehicle.co.uk :موقع الويب

www.saesystems.org :موقع الويب

نظام S-COMM 6 متوفر مزودًا بعدد 6 كاميرات وعدد 6 وحدات نمطية وكبل inc 95 كجم لوحدتين نمطيتين أماميتين )2490 ملم × 460 ملم × 85 ملم(


