
املعلومات املتوفرة:
يتم التزويد مبوقع الحاوية عرب مهمة نظام تحديد املواقع العاملي GPS؛ كام هو موضح كعالمة بارزة عىل الخريطة أو عنوان   

أو تنسيق.

باب مفتوح/مغلق.  

مستوى شحن البطارية.  

مستوى اإلضاءة يف الحاوية؛ والذي قد يشري بأن باب الحاوية ترك مفتوحاً أو يعني أن هنالك محاولة لالقتحام.  

درجة الحرارة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات درجة حرارة حساسة.  

الرطوبة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات رطوبة حساسة.  

التصادم؛ للتحذير حول حوادث اقتحام محتملة أو تصادم وقع عىل الحاوية، مبا يف ذلك أثناء التحميل والتفريغ.  

ميزات النظام األساسية:
وحدة قامئة بذاتها تعمل بواسطة بطاريات قابلة للشحن.  

تركيب سهل ورسيع بإرفاق الوحدة عىل إطار باب الحاوية مع مغناطيس.  

نظام مرن حيث من املمكن تهيئته بشكل كامل لتلبية متطلبات العميل فيام يتعلق باملعلومات واملواعيد وإشعارات اإلنذار   
املهمة يف الوقت الحقيقي:

تشتمل األمثلة عىل إنذارات الوقت الحقيقي: باب مفتوح/مغلق ودرجة حرارة مرتفعة/متدنية ورطوبة مرتفعة/متدنية وضوء   –  
مشعل/مطفئ ومستوى شحن البطارية وحالة املوقع وأي مزيج من هذه.

ومن املمكن ضبط النظام كذلك لنقل عملية املراجعة تلقائياً، والذي يقدم تاريخ كامل لكافة األحداث املخزنة مبا يف ذلك   –  
االنحرافات خارج النطاقات املضبوطة، أو اختيار تفاصيل معلومات معينة يف مواقع محددة/ إطارات زمنية، باإلضافة إىل تلقي 

اشعارات االنذار يف الوقت الحقيقي. 

وتسمح ميزة مراجعة املحاسبات لتتبع املسافة بأكملها عىل الخريطة وتتضمن تقرير مفصل لكافة التسجيالت. وقد أصبحت   
إحالة البيانات ممكنة، لذا ميكن للمرء التبديل بني البيانات املقدمة عىل الخريطة بسهولة واالبالغ إذا لزم األمر.

تطلق مهمة املحيط االفرتايض اشعارات لدى دخول الحاوية أو مغادرة املوقع.  

يطلعك مقياس تسارع داخيل عن التغيريات يف حركة أو حوادث التصادم.  

عندما تكون الوحدة خارج التغطية، يتم حفظ كافة معلومات املوقع وأجهزة االستشعار عىل الذاكرة ونقلها الحقاً متى ما عادت   
الوحدة إىل التغطية الخلوية.

خيار مريح إلرسال املعلومات إىل أشخاص معتمدين فقط.  

نظام قائم عىل شبكة اإلنرتنت يتطلب عملية تثبيت سهلة وبسيطة.  

نظام عاملي وضع ملستخدمني متعددي اللغات.  

نظام مراقبة لضامن سالمة تسليم الحاويات من املصدر إىل الوجهة
يعد جهاز Triton R نظام تتبع متطور، صمم لغرض مراقبة وتتبع الحاويات الجافة واملربدة، من لحظة إغالق الحاوية إىل أن يتم فتحه 

لدى وصوله لوجهته األخرية.
ويتم تقديم معلومات حول موقع وحالة ودرجة حرارة الحاويات يف الوقت الحقيقي، استناداً عىل االعدادات والتوقيت الذي حدده 

املستخدم وأرسل كربيد الكرتوين أو رسالة نصية. 
وقد تم تصميم Triton R خصيصاً للبضائع املربدة ودمج أجهزة استشعار متعددة، مبا يف ذلك أجهزة استشعار حرارية شديدة الحساسية 

.±0.2°C والذي يقيس دقة تصل إىل
حيث يجمع النظام سجالت دقيقة لدرجة الحرارة والرطوبة والضوء يف أي فرتة زمنية مطلوبة )عىل سبيل املثال، مرة يف اليوم أو كل 

نصف ساعة أو كل 10 دقائق(، والذي يتم تخزينه ونقله بالتوازي مع البيانات املقدمة يف الوقت الحقيقي. 
ومن خالل القدرة عىل مراقبة وإدارة بيئة تخزين الحاويات والربادات، من املمكن حينها التقليل من مخاطر تلف وفقدان الشحنة 

بشكل ملحوظ. 
وباإلضافة إىل ذلك، ويف الحالة التي يحدث فيها حدث غري متوقع أو هام، أو ذلك الذي يحيد عن االعداد املحدد مسبقاً، يطلق النظام 
إنذاراً، بحيث يتم إبالغ جميع األشخاص املشاركني أو املعنيني بالشحنة عن الحالة بتلقي اشعار يف الوقت الحقيقي. وبإمكان املرء 
اختيار تلقي إنذارات عرب الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين أو كليهام. حيث متكن هذه الخاصية كافة األطراف املهتمة مبعالجة وحل 

أي قضية قد تؤثر عىل عملية سلسلة التوريد. 

وقد تساعد سجالت حالة أجهزة االستشعار التاريخية واإلنذارات لألحداث الخاصة بتوضيح أية حوادث مجّربة أثناء رحلتها من لحظة 
اغالق الحاوية، بينام تتيح لك بعرض مسارها عىل الخريطة - كل ذلك من الكومبيوتر أو الجهاز املحمول اآلمن.

يقدم ويوفر نظام Triton R بيانات يف الوقت الحقيقي لكافة األطراف املعنية بتسليم الشحنة، مثل: موظفي الخدمات اللوجستية 
ومسؤويل سلسلة التوريد واملبيعات واألمن والتأمني والتمويل واملوردين والعمالء ورشكات الشحن والجامرك. حيث يتيح لكافة أولئك 

املشاركني، لتنسيق جهودهم لضامن تلبية التزامات الشحن، أو يف أوقات الحاجة، التخاذ اجراء فوري أو بطريقة منظمة. 

وتوفر املهام وامليزات املتاحة من Triton R إمكانية الحصول عىل معلومات موثوقة ودقيقة ومسّلمة يف الوقت الحقيقي، مام يتيح 
لهم تتبع ومراقبة مجموعة واسعة من املؤرشات واألوضاع. وبالتايل، متنح أدائها السيطرة الكاملة عىل الحاويات الجافة والربادات يف 

جميع أنحاء العامل.

التطبيقات
متنح ميزات Triton R الفريدة من نوعها السيطرة الكاملة عىل الشاحنات والشحنة، إىل جانب القدرة عىل الترصف برسعة وثقة 

لحاالت غري متوقعة، ومنع التأخري أو تلف الشحنات، والتي قد تؤدي إىل فقدان البضائع وبالتايل فقدان النقود.

توجد بضعة أمثلة لتطبيقاتها العديدة الفريدة: 

املخاطر الشديدة/قيمة البضائع 
هذه هي البضائع التي تتطلب نظام أعىل من الحامية: 

مواد ذات قيمة عالية مثل معدات الكومبيوتر واملعادن واملعدات اإللكرتونيًة.   

مواد تحتوي عىل فرصة كبرية لرسقتها بسبب صفاتها امللموسة؛ ولكونا صغرية وخفيفة الحجم وسهلة النقل مثل العطور والسجائر   
والهواتف الذكية.

حامية متعلقة بالشحنة مثل األسلحة النارية واملعدات الرسية.  

شحنة حساسة للحرارة وذات تعامل خاصة 
هذه هي البضائع التي تتطلب مراقبة ومراعاة يف ظروف بيئية خاصة. 

بضائع قابلة للتلف مثل الفواكه والخضار املثلجة أو اللحوم واألسامك املجمدة، حيث تتطلب جميعها ثالجة بأقىص درجة يف نظام   
موثوق لتفادي التلف. 

مستلزمات الرعاية الصحية والكيميائية مثل الحقن الطبية أو مواد خطرة والتي تتطلب جميعها تعامل خاص لضامن التسليم   
اآلمن.

شحنة حساسة للوقت 
وهي شحنات حيث يكون موعد التسليم ذو أهمية خاصة وقد يشتمل عىل معدات معرض أو بضائع لفرتة محدودة )للبيع( أو 

مواد متعلقة باملوسم.

مواد محظورة 
وهي شحنات تعترب غري آمنة أو مواد محظورة من الدخول إىل الدولة، عىل سبيل املثال املخدرات واالتجار بالبرش. وقد يكون 

Triton R مفيد أيضاً ملنع "تتجنب حيل الجامرك".

مواد محظورة 
قد يعمل Triton R كختمك اإللكرتوين واملراقبة وضامن وصول حاويتك وشحنتك إىل وجهتها بأمان. 

ويفسح Triton R املجال بشكل فريد لجميع هذه التطبيقات، كام أنه يتيح لك مبراقبة ووصول بضائعك عن بعد. وميكنك من 
الفهم الصحيح ملا يحصل مع شحنتك - أثناء وبينام يحدث، وللتغلب عىل املشاكل يف الوقت الحقيقي إذا لزم األمر، لليك يصبح 

التسليم األكرث موثوقية وفعالية من املصدر إىل الوجهة ممكناً. 

املزايا 
التحكم الفائق 

أجهزة  مع  املمكنة  والحاالت  الحوداث  من  كبرية  مبجموعة 
الفريدة عىل  النظام وقدرته  الداخلية فيها واستقرار  االستشعار 

حامية شحنتك عن بعد 24/7.

ميكنك اإلدارة 
والتحضري لعراقيل سلسلة التوريد تلك الغري متوقعة. وبقدرتك 
خسارة  أي  منع  ميكنك  تلف،  أو  أخرى  تأخريات  أية  منع  عىل 

ممكنة للبضائع، وبالتايل خسارة النقود.

ومع  العميل؛  خدمة  يف  تنافسية  ميزة  عىل  الحصول  ميكنك 
تقنية الوقت الحقيقي واملعلومات يف بني يديك كافة األوقات، 

تزيد Triton R الكفاءة التشغيلية وتبقي عمالئك راضيني. 

ميكنك االعتامد عىل أجهزة االستشعار الداخلية 
بجوانب  املتعلقة  البيانات  جمع  عىل  الوقت  نفس  يف  للعمل 
مضطلعاً  بالبقاء  لك  يتيتح  مام  شحنتك،  وحالة  ملوقع  مختلفة 

فيام يخص حالة الحاويات يف الوقت الحقيقي.

ميكنك التأكد من أنه سيتم تنبيهك 
الوقت  يف  مألوفة  الغري  الحاالت  أو  املهمة  الحوادث  بكافة 
الحقيقي. ويتم تنشيط النظام تلقائياً، مام يسمح لك بالتفاعل 
أثناء رحلة  أو معوقات  أية تحديات  للتغلب عىل  برسعة وثقة 

حاويتك.

ميكنك الحفاظ عىل االستقرار 
نظراً لحالة قدرة تقنية عرب الهواء OTA لتحديث الوحدة عن بعد 
ثابتة  برامج  كذلك ضمن  االعدادات  وتغيري  ميزات جديدة  مع 

حالية للوحدة.

ميكنك االستمتاع بسهولة استخدام النظام، 
وميكنك  تثبيتها.  ورسعة  وسهولة  املدمجة  نظامها  لقاعدة  نظراً 
والتقارير  اإلنذارات  تحديد  أيضاً  فقط  بسيطة  ببضعة خطوات 

والوجهات التي تحتاجها من خالل نظام عىل اإلنرتنت.

يتوفر جهاز املراقبة مبوديلني مختلفني لتلبية متطلبات االستخدام املختلفة بشكل تام: 

Triton R؛ للحاويات الجافة واملربدة

Triton R؛ للحاويات الجافة فقط 
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Starcom Systems

Starcom Systems هي رشكة عاملية ريادية متخصصة باألنظمة اآللية بالوقت الفعيل ملتابعة وإدارة املركبات والحاويات 

واألصول والبرش عن ُبعد. تتميز جميع األنظمة بالقوة واالستقرار واستمرارية األداء. 

Starcom Systems هي رشكة متداولة بشكل علني يف سوق االستثامر البديل يف بورصة لندن، وتلتزم بأرقى األنظمة وأشدها 

رصامة يف السوق، مام يثبت استقرارها وموثوقيتها.

توفر Starcom Systems أنظمة حلول متكاملة تتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، 

يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة تناسب متطلبات واحتياجات كل مستخدم.

تكنولوجي  110 رشيك  منتجاتها عن طريق  وتبيع   Starcom Systems توزع  والتجربة،  الخربة  من  15 سنة  من  أكرث  مع 

 Starcom منتجات  تتضمن  عاملية،  بصفتها رشكة  لغة.   32 يف  تطبيقاتها  وتشغيل  دولة،   53 من  أكرث  يف  مستقل  ومشغل 

Systems الحصول عىل شهادات من جميع املعايري الريادية يف العامل، مبا يف ذلك شهادة E 24 وشهادة السالمة وشهادة اختبار 

EMC وشهادة يت يو يف راينالند وغريها الكثري.

يف األساطري اليونانية، حاكم البحار

نظام مراقبة 
للحاويات الجافة واملربدة

Triton

املميزات الرئيسية
اإلدارة 

من  لكل  تحديدها  املمكن  من  أحداث  للربمجة:  القابلة  االحداث   
نقل والعمل عىل األحداث املعقدة. عىل سبيل املثال، سيتم إنذارك 

إذا تم اقتحام الحاوية - حتى وإن مل يتجاوز االقتحام الباب.

لدى  االفرتايض  املحيط  إنذارات  املحيط:  عىل  املبنية  اإلنذارات   
دخول/مغادرة الحاوية منطقة معينة محددة يف وقت معني.

مراقبة القيم: مراقة مدخالت تناظرية لإلنذار عندما تتجاوز درجات   
الحرارة والرطوبة أو الضوء الحدود.

إىل  بحاجة  لحاويات  دورياً  األميال  نقل حركة  األميال:  نقل حركة   
صيانة.

املتابعة اآللية: دعم آيل لتتبع الحاوية يف وقت معني، بدون إرسال   
أوامر إضافية.

حامية الحاوية 
جهاز  كليهام  يخدم  داخيل  تسارع  مقياس  والسقوط:  الحوادث   

كشف الحوادث واملكابح القاسية.
مراقبة الباب: يكشف وينبه حول فتح/اغالق باب الحاوية.   

االتصاالت 
قابلية االتصال الخليوي: دعم شبكات األنظمة العاملية لالتصاالت   
الخليوية )GSM(، مثل )GPRS أو 3G االختيارية(، مع استخدام كاًل 
من قناة الرسائل النصية القصرية وقناة البيانات. الحزم املدعومة هي 
لشبكات  االختياري  الدعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900

.HSDPAو CDMA

شبكات  دعم   :)TCP( باإلرسال  التحكم  بروتوكول  اتصال  قابلية   
طوال  اإلنرتنت  عىل  االتصال  طريق  عن  إما   GPRS/1x TCP/IP

الوقت، أو االتصال عىل اإلنرتنت عندما تتم املبارشة بإرسال.

دعم خدمة أسامء النطاقات )DNS(: االتصال مع مخدم بحسب   
االسم املستضيف له.

املخدم االحتياطي: دعم اسم املستضيف االحتياطي يف حالة تعطل   
املخدم الرئييس.

بني  الحامية  من  األقىص  الحد  لتوفري  الربوتوكول  تشفري  التشفري:   
الحاوية واملركز.

الربوتوكول املضغوط: أقل من 70 بايت لكل رسالة، مام ميكن من   
االستخدام الصغري للغاية للحزمة ويوفر تكاليف االتصاالت.

األوامر عىل الهواء مبارشة 
لتطبيق  الهواء  عىل  الثابتة  الربامج  ترقية  الثابتة:  الربامج  ترقية   

مميزات جديدة عىل الوحدات مثبتة بالفعل.
املتابعة: خيار ضبط نقل الحركة الدوري عن بعد عن الوحدة عىل   

فرتات ترتاوح بني 10 ثواين إىل 5 أيام.

متفرقات 
السجل الداخيل: عندما يفشل إرسال نقل الحركة، يتم حفظ كافة   
الرسائل عىل الذاكرة لنقل الحركة الحقاً. 50,000 رسالة كاملة مبا 

فيها الحاالت من املمكن تسجيلها بهذه الطريقة.
معايري  بأعىل  وميتثل  كامل  بشكل  معتمد  كامل:  بشكل  معتمد   

الصناعة. 

املوقع 
نظام  استقبل  جهاز  العاملي:  املواقع  تحديد  نظام  استقبال  جهاز   
تتبع  يتيح لك  بالوحدة، مام  العاملي داخيل متصل  املواقع  تحديد 

الوقت الحقيقي وتحليل مساند قائم عىل املوقع.
فقدان  حالة  يف  للحاوية،  األخري  املوقع  حفظ  موقع:  آخر  حفظ   

تغطية نظام تحديد املواقع العاملي. 

موافقات الصناعة

3.7Vالجهد الكهربايئاملورد

التشغيلية درجة الحرارة
التخزين

60°C  20- إلى°C
85°C  40- إلى°C

تصل إىل %90رطوبة التشغيل

x 25 x 40 4 سم )x 9.8 x 15.7 1.6 إنش( املقاسات 

GSM/GPRS افرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية

نوع الهوايئ
قنوات البيانات

الربوتوكول 

حزام رباعي )850 و900 و1800 و1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

مدمج )مخبأ(
TCP/IP الرسائل القصرية و

ملكية - مشفرة 

النوعاملوقع 
)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

دقة التموضع

نوع الهوايئ

نظام تحديد املواقع العاملى / نظام غلوناس )اختياري(
2 ثانية )بداية ساخنة(

10 مرت خطأ دائري محتمل )50%(
الرسعة: 0.2 مرت/ ثانية )50%(

مدمج )مخبأ(

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
درجة الحرارة 

الرطوبة

مقياس التسارع

الضوء

النطاق
الدقة 
النطاق
الدقة

النطاق
الدقة

 الوضوح 
الحساسية 

+125°C 45− إىل°C
0.2°C ±

%0 رطوبة نسبية إىل %100 رطوبة نسبية
%1.8 ± رطوبة نسبية

8 غ ±
  ± 2.5%

0.025 لوكس
0 -104,448 لوكس )إضاءة الشمس(

زر الضغطاملدخالت 
مفتاح بايب

1
1

النوعدستة بطارية 
السعة

ليثيوم أيون
5200 مليل أمبري

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
sنظام تحديد املواقع العاملي وخدمة الحزمة العامة الالسلكية

0.05 مليل أمبري
75 مليل أمبري

100 مليل أمبري
165 مليل أمبري

وقت إبقاء االتصال النوع منفذ الدخول

املواصفات الرئيسية



املعلومات املتوفرة:
يتم التزويد مبوقع الحاوية عرب مهمة نظام تحديد املواقع العاملي GPS؛ كام هو موضح كعالمة بارزة عىل الخريطة أو عنوان   

أو تنسيق.

باب مفتوح/مغلق.  

مستوى شحن البطارية.  

مستوى اإلضاءة يف الحاوية؛ والذي قد يشري بأن باب الحاوية ترك مفتوحاً أو يعني أن هنالك محاولة لالقتحام.  

درجة الحرارة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات درجة حرارة حساسة.  

الرطوبة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات رطوبة حساسة.  

التصادم؛ للتحذير حول حوادث اقتحام محتملة أو تصادم وقع عىل الحاوية، مبا يف ذلك أثناء التحميل والتفريغ.  

ميزات النظام األساسية:
وحدة قامئة بذاتها تعمل بواسطة بطاريات قابلة للشحن.  

تركيب سهل ورسيع بإرفاق الوحدة عىل إطار باب الحاوية مع مغناطيس.  

نظام مرن حيث من املمكن تهيئته بشكل كامل لتلبية متطلبات العميل فيام يتعلق باملعلومات واملواعيد وإشعارات اإلنذار   
املهمة يف الوقت الحقيقي:

تشتمل األمثلة عىل إنذارات الوقت الحقيقي: باب مفتوح/مغلق ودرجة حرارة مرتفعة/متدنية ورطوبة مرتفعة/متدنية وضوء   –  
مشعل/مطفئ ومستوى شحن البطارية وحالة املوقع وأي مزيج من هذه.

ومن املمكن ضبط النظام كذلك لنقل عملية املراجعة تلقائياً، والذي يقدم تاريخ كامل لكافة األحداث املخزنة مبا يف ذلك   –  
االنحرافات خارج النطاقات املضبوطة، أو اختيار تفاصيل معلومات معينة يف مواقع محددة/ إطارات زمنية، باإلضافة إىل تلقي 

اشعارات االنذار يف الوقت الحقيقي. 

وتسمح ميزة مراجعة املحاسبات لتتبع املسافة بأكملها عىل الخريطة وتتضمن تقرير مفصل لكافة التسجيالت. وقد أصبحت   
إحالة البيانات ممكنة، لذا ميكن للمرء التبديل بني البيانات املقدمة عىل الخريطة بسهولة واالبالغ إذا لزم األمر.

تطلق مهمة املحيط االفرتايض اشعارات لدى دخول الحاوية أو مغادرة املوقع.  

يطلعك مقياس تسارع داخيل عن التغيريات يف حركة أو حوادث التصادم.  

عندما تكون الوحدة خارج التغطية، يتم حفظ كافة معلومات املوقع وأجهزة االستشعار عىل الذاكرة ونقلها الحقاً متى ما عادت   
الوحدة إىل التغطية الخلوية.

خيار مريح إلرسال املعلومات إىل أشخاص معتمدين فقط.  

نظام قائم عىل شبكة اإلنرتنت يتطلب عملية تثبيت سهلة وبسيطة.  

نظام عاملي وضع ملستخدمني متعددي اللغات.  

نظام مراقبة لضامن سالمة تسليم الحاويات من املصدر إىل الوجهة
يعد جهاز Triton R نظام تتبع متطور، صمم لغرض مراقبة وتتبع الحاويات الجافة واملربدة، من لحظة إغالق الحاوية إىل أن يتم فتحه 

لدى وصوله لوجهته األخرية.
ويتم تقديم معلومات حول موقع وحالة ودرجة حرارة الحاويات يف الوقت الحقيقي، استناداً عىل االعدادات والتوقيت الذي حدده 

املستخدم وأرسل كربيد الكرتوين أو رسالة نصية. 
وقد تم تصميم Triton R خصيصاً للبضائع املربدة ودمج أجهزة استشعار متعددة، مبا يف ذلك أجهزة استشعار حرارية شديدة الحساسية 

.±0.2°C والذي يقيس دقة تصل إىل
حيث يجمع النظام سجالت دقيقة لدرجة الحرارة والرطوبة والضوء يف أي فرتة زمنية مطلوبة )عىل سبيل املثال، مرة يف اليوم أو كل 

نصف ساعة أو كل 10 دقائق(، والذي يتم تخزينه ونقله بالتوازي مع البيانات املقدمة يف الوقت الحقيقي. 
ومن خالل القدرة عىل مراقبة وإدارة بيئة تخزين الحاويات والربادات، من املمكن حينها التقليل من مخاطر تلف وفقدان الشحنة 

بشكل ملحوظ. 
وباإلضافة إىل ذلك، ويف الحالة التي يحدث فيها حدث غري متوقع أو هام، أو ذلك الذي يحيد عن االعداد املحدد مسبقاً، يطلق النظام 
إنذاراً، بحيث يتم إبالغ جميع األشخاص املشاركني أو املعنيني بالشحنة عن الحالة بتلقي اشعار يف الوقت الحقيقي. وبإمكان املرء 
اختيار تلقي إنذارات عرب الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين أو كليهام. حيث متكن هذه الخاصية كافة األطراف املهتمة مبعالجة وحل 

أي قضية قد تؤثر عىل عملية سلسلة التوريد. 

وقد تساعد سجالت حالة أجهزة االستشعار التاريخية واإلنذارات لألحداث الخاصة بتوضيح أية حوادث مجّربة أثناء رحلتها من لحظة 
اغالق الحاوية، بينام تتيح لك بعرض مسارها عىل الخريطة - كل ذلك من الكومبيوتر أو الجهاز املحمول اآلمن.

يقدم ويوفر نظام Triton R بيانات يف الوقت الحقيقي لكافة األطراف املعنية بتسليم الشحنة، مثل: موظفي الخدمات اللوجستية 
ومسؤويل سلسلة التوريد واملبيعات واألمن والتأمني والتمويل واملوردين والعمالء ورشكات الشحن والجامرك. حيث يتيح لكافة أولئك 

املشاركني، لتنسيق جهودهم لضامن تلبية التزامات الشحن، أو يف أوقات الحاجة، التخاذ اجراء فوري أو بطريقة منظمة. 

وتوفر املهام وامليزات املتاحة من Triton R إمكانية الحصول عىل معلومات موثوقة ودقيقة ومسّلمة يف الوقت الحقيقي، مام يتيح 
لهم تتبع ومراقبة مجموعة واسعة من املؤرشات واألوضاع. وبالتايل، متنح أدائها السيطرة الكاملة عىل الحاويات الجافة والربادات يف 

جميع أنحاء العامل.

التطبيقات
متنح ميزات Triton R الفريدة من نوعها السيطرة الكاملة عىل الشاحنات والشحنة، إىل جانب القدرة عىل الترصف برسعة وثقة 

لحاالت غري متوقعة، ومنع التأخري أو تلف الشحنات، والتي قد تؤدي إىل فقدان البضائع وبالتايل فقدان النقود.

توجد بضعة أمثلة لتطبيقاتها العديدة الفريدة: 

املخاطر الشديدة/قيمة البضائع 
هذه هي البضائع التي تتطلب نظام أعىل من الحامية: 

مواد ذات قيمة عالية مثل معدات الكومبيوتر واملعادن واملعدات اإللكرتونيًة.   

مواد تحتوي عىل فرصة كبرية لرسقتها بسبب صفاتها امللموسة؛ ولكونا صغرية وخفيفة الحجم وسهلة النقل مثل العطور والسجائر   
والهواتف الذكية.

حامية متعلقة بالشحنة مثل األسلحة النارية واملعدات الرسية.  

شحنة حساسة للحرارة وذات تعامل خاصة 
هذه هي البضائع التي تتطلب مراقبة ومراعاة يف ظروف بيئية خاصة. 

بضائع قابلة للتلف مثل الفواكه والخضار املثلجة أو اللحوم واألسامك املجمدة، حيث تتطلب جميعها ثالجة بأقىص درجة يف نظام   
موثوق لتفادي التلف. 

مستلزمات الرعاية الصحية والكيميائية مثل الحقن الطبية أو مواد خطرة والتي تتطلب جميعها تعامل خاص لضامن التسليم   
اآلمن.

شحنة حساسة للوقت 
وهي شحنات حيث يكون موعد التسليم ذو أهمية خاصة وقد يشتمل عىل معدات معرض أو بضائع لفرتة محدودة )للبيع( أو 

مواد متعلقة باملوسم.

مواد محظورة 
وهي شحنات تعترب غري آمنة أو مواد محظورة من الدخول إىل الدولة، عىل سبيل املثال املخدرات واالتجار بالبرش. وقد يكون 

Triton R مفيد أيضاً ملنع "تتجنب حيل الجامرك".

مواد محظورة 
قد يعمل Triton R كختمك اإللكرتوين واملراقبة وضامن وصول حاويتك وشحنتك إىل وجهتها بأمان. 

ويفسح Triton R املجال بشكل فريد لجميع هذه التطبيقات، كام أنه يتيح لك مبراقبة ووصول بضائعك عن بعد. وميكنك من 
الفهم الصحيح ملا يحصل مع شحنتك - أثناء وبينام يحدث، وللتغلب عىل املشاكل يف الوقت الحقيقي إذا لزم األمر، لليك يصبح 

التسليم األكرث موثوقية وفعالية من املصدر إىل الوجهة ممكناً. 

املزايا 
التحكم الفائق 

أجهزة  مع  املمكنة  والحاالت  الحوداث  من  كبرية  مبجموعة 
الفريدة عىل  النظام وقدرته  الداخلية فيها واستقرار  االستشعار 

حامية شحنتك عن بعد 24/7.

ميكنك اإلدارة 
والتحضري لعراقيل سلسلة التوريد تلك الغري متوقعة. وبقدرتك 
خسارة  أي  منع  ميكنك  تلف،  أو  أخرى  تأخريات  أية  منع  عىل 

ممكنة للبضائع، وبالتايل خسارة النقود.

ومع  العميل؛  خدمة  يف  تنافسية  ميزة  عىل  الحصول  ميكنك 
تقنية الوقت الحقيقي واملعلومات يف بني يديك كافة األوقات، 

تزيد Triton R الكفاءة التشغيلية وتبقي عمالئك راضيني. 

ميكنك االعتامد عىل أجهزة االستشعار الداخلية 
بجوانب  املتعلقة  البيانات  جمع  عىل  الوقت  نفس  يف  للعمل 
مضطلعاً  بالبقاء  لك  يتيتح  مام  شحنتك،  وحالة  ملوقع  مختلفة 

فيام يخص حالة الحاويات يف الوقت الحقيقي.

ميكنك التأكد من أنه سيتم تنبيهك 
الوقت  يف  مألوفة  الغري  الحاالت  أو  املهمة  الحوادث  بكافة 
الحقيقي. ويتم تنشيط النظام تلقائياً، مام يسمح لك بالتفاعل 
أثناء رحلة  أو معوقات  أية تحديات  للتغلب عىل  برسعة وثقة 

حاويتك.

ميكنك الحفاظ عىل االستقرار 
نظراً لحالة قدرة تقنية عرب الهواء OTA لتحديث الوحدة عن بعد 
ثابتة  برامج  كذلك ضمن  االعدادات  وتغيري  ميزات جديدة  مع 

حالية للوحدة.

ميكنك االستمتاع بسهولة استخدام النظام، 
وميكنك  تثبيتها.  ورسعة  وسهولة  املدمجة  نظامها  لقاعدة  نظراً 
والتقارير  اإلنذارات  تحديد  أيضاً  فقط  بسيطة  ببضعة خطوات 

والوجهات التي تحتاجها من خالل نظام عىل اإلنرتنت.

يتوفر جهاز املراقبة مبوديلني مختلفني لتلبية متطلبات االستخدام املختلفة بشكل تام: 

Triton R؛ للحاويات الجافة واملربدة

Triton R؛ للحاويات الجافة فقط 



املعلومات املتوفرة:
يتم التزويد مبوقع الحاوية عرب مهمة نظام تحديد املواقع العاملي GPS؛ كام هو موضح كعالمة بارزة عىل الخريطة أو عنوان   

أو تنسيق.

باب مفتوح/مغلق.  

مستوى شحن البطارية.  

مستوى اإلضاءة يف الحاوية؛ والذي قد يشري بأن باب الحاوية ترك مفتوحاً أو يعني أن هنالك محاولة لالقتحام.  

درجة الحرارة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات درجة حرارة حساسة.  

الرطوبة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات رطوبة حساسة.  

التصادم؛ للتحذير حول حوادث اقتحام محتملة أو تصادم وقع عىل الحاوية، مبا يف ذلك أثناء التحميل والتفريغ.  

ميزات النظام األساسية:
وحدة قامئة بذاتها تعمل بواسطة بطاريات قابلة للشحن.  

تركيب سهل ورسيع بإرفاق الوحدة عىل إطار باب الحاوية مع مغناطيس.  

نظام مرن حيث من املمكن تهيئته بشكل كامل لتلبية متطلبات العميل فيام يتعلق باملعلومات واملواعيد وإشعارات اإلنذار   
املهمة يف الوقت الحقيقي:

تشتمل األمثلة عىل إنذارات الوقت الحقيقي: باب مفتوح/مغلق ودرجة حرارة مرتفعة/متدنية ورطوبة مرتفعة/متدنية وضوء   –  
مشعل/مطفئ ومستوى شحن البطارية وحالة املوقع وأي مزيج من هذه.

ومن املمكن ضبط النظام كذلك لنقل عملية املراجعة تلقائياً، والذي يقدم تاريخ كامل لكافة األحداث املخزنة مبا يف ذلك   –  
االنحرافات خارج النطاقات املضبوطة، أو اختيار تفاصيل معلومات معينة يف مواقع محددة/ إطارات زمنية، باإلضافة إىل تلقي 

اشعارات االنذار يف الوقت الحقيقي. 

وتسمح ميزة مراجعة املحاسبات لتتبع املسافة بأكملها عىل الخريطة وتتضمن تقرير مفصل لكافة التسجيالت. وقد أصبحت   
إحالة البيانات ممكنة، لذا ميكن للمرء التبديل بني البيانات املقدمة عىل الخريطة بسهولة واالبالغ إذا لزم األمر.

تطلق مهمة املحيط االفرتايض اشعارات لدى دخول الحاوية أو مغادرة املوقع.  

يطلعك مقياس تسارع داخيل عن التغيريات يف حركة أو حوادث التصادم.  

عندما تكون الوحدة خارج التغطية، يتم حفظ كافة معلومات املوقع وأجهزة االستشعار عىل الذاكرة ونقلها الحقاً متى ما عادت   
الوحدة إىل التغطية الخلوية.

خيار مريح إلرسال املعلومات إىل أشخاص معتمدين فقط.  

نظام قائم عىل شبكة اإلنرتنت يتطلب عملية تثبيت سهلة وبسيطة.  

نظام عاملي وضع ملستخدمني متعددي اللغات.  

نظام مراقبة لضامن سالمة تسليم الحاويات من املصدر إىل الوجهة
يعد جهاز Triton R نظام تتبع متطور، صمم لغرض مراقبة وتتبع الحاويات الجافة واملربدة، من لحظة إغالق الحاوية إىل أن يتم فتحه 

لدى وصوله لوجهته األخرية.
ويتم تقديم معلومات حول موقع وحالة ودرجة حرارة الحاويات يف الوقت الحقيقي، استناداً عىل االعدادات والتوقيت الذي حدده 

املستخدم وأرسل كربيد الكرتوين أو رسالة نصية. 
وقد تم تصميم Triton R خصيصاً للبضائع املربدة ودمج أجهزة استشعار متعددة، مبا يف ذلك أجهزة استشعار حرارية شديدة الحساسية 

.±0.2°C والذي يقيس دقة تصل إىل
حيث يجمع النظام سجالت دقيقة لدرجة الحرارة والرطوبة والضوء يف أي فرتة زمنية مطلوبة )عىل سبيل املثال، مرة يف اليوم أو كل 

نصف ساعة أو كل 10 دقائق(، والذي يتم تخزينه ونقله بالتوازي مع البيانات املقدمة يف الوقت الحقيقي. 
ومن خالل القدرة عىل مراقبة وإدارة بيئة تخزين الحاويات والربادات، من املمكن حينها التقليل من مخاطر تلف وفقدان الشحنة 

بشكل ملحوظ. 
وباإلضافة إىل ذلك، ويف الحالة التي يحدث فيها حدث غري متوقع أو هام، أو ذلك الذي يحيد عن االعداد املحدد مسبقاً، يطلق النظام 
إنذاراً، بحيث يتم إبالغ جميع األشخاص املشاركني أو املعنيني بالشحنة عن الحالة بتلقي اشعار يف الوقت الحقيقي. وبإمكان املرء 
اختيار تلقي إنذارات عرب الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين أو كليهام. حيث متكن هذه الخاصية كافة األطراف املهتمة مبعالجة وحل 

أي قضية قد تؤثر عىل عملية سلسلة التوريد. 

وقد تساعد سجالت حالة أجهزة االستشعار التاريخية واإلنذارات لألحداث الخاصة بتوضيح أية حوادث مجّربة أثناء رحلتها من لحظة 
اغالق الحاوية، بينام تتيح لك بعرض مسارها عىل الخريطة - كل ذلك من الكومبيوتر أو الجهاز املحمول اآلمن.

يقدم ويوفر نظام Triton R بيانات يف الوقت الحقيقي لكافة األطراف املعنية بتسليم الشحنة، مثل: موظفي الخدمات اللوجستية 
ومسؤويل سلسلة التوريد واملبيعات واألمن والتأمني والتمويل واملوردين والعمالء ورشكات الشحن والجامرك. حيث يتيح لكافة أولئك 

املشاركني، لتنسيق جهودهم لضامن تلبية التزامات الشحن، أو يف أوقات الحاجة، التخاذ اجراء فوري أو بطريقة منظمة. 

وتوفر املهام وامليزات املتاحة من Triton R إمكانية الحصول عىل معلومات موثوقة ودقيقة ومسّلمة يف الوقت الحقيقي، مام يتيح 
لهم تتبع ومراقبة مجموعة واسعة من املؤرشات واألوضاع. وبالتايل، متنح أدائها السيطرة الكاملة عىل الحاويات الجافة والربادات يف 

جميع أنحاء العامل.

التطبيقات
متنح ميزات Triton R الفريدة من نوعها السيطرة الكاملة عىل الشاحنات والشحنة، إىل جانب القدرة عىل الترصف برسعة وثقة 

لحاالت غري متوقعة، ومنع التأخري أو تلف الشحنات، والتي قد تؤدي إىل فقدان البضائع وبالتايل فقدان النقود.

توجد بضعة أمثلة لتطبيقاتها العديدة الفريدة: 

املخاطر الشديدة/قيمة البضائع 
هذه هي البضائع التي تتطلب نظام أعىل من الحامية: 

مواد ذات قيمة عالية مثل معدات الكومبيوتر واملعادن واملعدات اإللكرتونيًة.   

مواد تحتوي عىل فرصة كبرية لرسقتها بسبب صفاتها امللموسة؛ ولكونا صغرية وخفيفة الحجم وسهلة النقل مثل العطور والسجائر   
والهواتف الذكية.

حامية متعلقة بالشحنة مثل األسلحة النارية واملعدات الرسية.  

شحنة حساسة للحرارة وذات تعامل خاصة 
هذه هي البضائع التي تتطلب مراقبة ومراعاة يف ظروف بيئية خاصة. 

بضائع قابلة للتلف مثل الفواكه والخضار املثلجة أو اللحوم واألسامك املجمدة، حيث تتطلب جميعها ثالجة بأقىص درجة يف نظام   
موثوق لتفادي التلف. 

مستلزمات الرعاية الصحية والكيميائية مثل الحقن الطبية أو مواد خطرة والتي تتطلب جميعها تعامل خاص لضامن التسليم   
اآلمن.

شحنة حساسة للوقت 
وهي شحنات حيث يكون موعد التسليم ذو أهمية خاصة وقد يشتمل عىل معدات معرض أو بضائع لفرتة محدودة )للبيع( أو 

مواد متعلقة باملوسم.

مواد محظورة 
وهي شحنات تعترب غري آمنة أو مواد محظورة من الدخول إىل الدولة، عىل سبيل املثال املخدرات واالتجار بالبرش. وقد يكون 

Triton R مفيد أيضاً ملنع "تتجنب حيل الجامرك".

مواد محظورة 
قد يعمل Triton R كختمك اإللكرتوين واملراقبة وضامن وصول حاويتك وشحنتك إىل وجهتها بأمان. 

ويفسح Triton R املجال بشكل فريد لجميع هذه التطبيقات، كام أنه يتيح لك مبراقبة ووصول بضائعك عن بعد. وميكنك من 
الفهم الصحيح ملا يحصل مع شحنتك - أثناء وبينام يحدث، وللتغلب عىل املشاكل يف الوقت الحقيقي إذا لزم األمر، لليك يصبح 

التسليم األكرث موثوقية وفعالية من املصدر إىل الوجهة ممكناً. 

املزايا 
التحكم الفائق 

أجهزة  مع  املمكنة  والحاالت  الحوداث  من  كبرية  مبجموعة 
الفريدة عىل  النظام وقدرته  الداخلية فيها واستقرار  االستشعار 

حامية شحنتك عن بعد 24/7.

ميكنك اإلدارة 
والتحضري لعراقيل سلسلة التوريد تلك الغري متوقعة. وبقدرتك 
خسارة  أي  منع  ميكنك  تلف،  أو  أخرى  تأخريات  أية  منع  عىل 

ممكنة للبضائع، وبالتايل خسارة النقود.

ومع  العميل؛  خدمة  يف  تنافسية  ميزة  عىل  الحصول  ميكنك 
تقنية الوقت الحقيقي واملعلومات يف بني يديك كافة األوقات، 

تزيد Triton R الكفاءة التشغيلية وتبقي عمالئك راضيني. 

ميكنك االعتامد عىل أجهزة االستشعار الداخلية 
بجوانب  املتعلقة  البيانات  جمع  عىل  الوقت  نفس  يف  للعمل 
مضطلعاً  بالبقاء  لك  يتيتح  مام  شحنتك،  وحالة  ملوقع  مختلفة 

فيام يخص حالة الحاويات يف الوقت الحقيقي.

ميكنك التأكد من أنه سيتم تنبيهك 
الوقت  يف  مألوفة  الغري  الحاالت  أو  املهمة  الحوادث  بكافة 
الحقيقي. ويتم تنشيط النظام تلقائياً، مام يسمح لك بالتفاعل 
أثناء رحلة  أو معوقات  أية تحديات  للتغلب عىل  برسعة وثقة 

حاويتك.

ميكنك الحفاظ عىل االستقرار 
نظراً لحالة قدرة تقنية عرب الهواء OTA لتحديث الوحدة عن بعد 
ثابتة  برامج  كذلك ضمن  االعدادات  وتغيري  ميزات جديدة  مع 

حالية للوحدة.

ميكنك االستمتاع بسهولة استخدام النظام، 
وميكنك  تثبيتها.  ورسعة  وسهولة  املدمجة  نظامها  لقاعدة  نظراً 
والتقارير  اإلنذارات  تحديد  أيضاً  فقط  بسيطة  ببضعة خطوات 

والوجهات التي تحتاجها من خالل نظام عىل اإلنرتنت.

يتوفر جهاز املراقبة مبوديلني مختلفني لتلبية متطلبات االستخدام املختلفة بشكل تام: 

Triton R؛ للحاويات الجافة واملربدة

Triton R؛ للحاويات الجافة فقط 



املعلومات املتوفرة:
يتم التزويد مبوقع الحاوية عرب مهمة نظام تحديد املواقع العاملي GPS؛ كام هو موضح كعالمة بارزة عىل الخريطة أو عنوان   

أو تنسيق.

باب مفتوح/مغلق.  

مستوى شحن البطارية.  

مستوى اإلضاءة يف الحاوية؛ والذي قد يشري بأن باب الحاوية ترك مفتوحاً أو يعني أن هنالك محاولة لالقتحام.  

درجة الحرارة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات درجة حرارة حساسة.  

الرطوبة؛ والتي تعد ذات أهمية كبرية لشحنات ذات رطوبة حساسة.  

التصادم؛ للتحذير حول حوادث اقتحام محتملة أو تصادم وقع عىل الحاوية، مبا يف ذلك أثناء التحميل والتفريغ.  

ميزات النظام األساسية:
وحدة قامئة بذاتها تعمل بواسطة بطاريات قابلة للشحن.  

تركيب سهل ورسيع بإرفاق الوحدة عىل إطار باب الحاوية مع مغناطيس.  

نظام مرن حيث من املمكن تهيئته بشكل كامل لتلبية متطلبات العميل فيام يتعلق باملعلومات واملواعيد وإشعارات اإلنذار   
املهمة يف الوقت الحقيقي:

تشتمل األمثلة عىل إنذارات الوقت الحقيقي: باب مفتوح/مغلق ودرجة حرارة مرتفعة/متدنية ورطوبة مرتفعة/متدنية وضوء   –  
مشعل/مطفئ ومستوى شحن البطارية وحالة املوقع وأي مزيج من هذه.

ومن املمكن ضبط النظام كذلك لنقل عملية املراجعة تلقائياً، والذي يقدم تاريخ كامل لكافة األحداث املخزنة مبا يف ذلك   –  
االنحرافات خارج النطاقات املضبوطة، أو اختيار تفاصيل معلومات معينة يف مواقع محددة/ إطارات زمنية، باإلضافة إىل تلقي 

اشعارات االنذار يف الوقت الحقيقي. 

وتسمح ميزة مراجعة املحاسبات لتتبع املسافة بأكملها عىل الخريطة وتتضمن تقرير مفصل لكافة التسجيالت. وقد أصبحت   
إحالة البيانات ممكنة، لذا ميكن للمرء التبديل بني البيانات املقدمة عىل الخريطة بسهولة واالبالغ إذا لزم األمر.

تطلق مهمة املحيط االفرتايض اشعارات لدى دخول الحاوية أو مغادرة املوقع.  

يطلعك مقياس تسارع داخيل عن التغيريات يف حركة أو حوادث التصادم.  

عندما تكون الوحدة خارج التغطية، يتم حفظ كافة معلومات املوقع وأجهزة االستشعار عىل الذاكرة ونقلها الحقاً متى ما عادت   
الوحدة إىل التغطية الخلوية.

خيار مريح إلرسال املعلومات إىل أشخاص معتمدين فقط.  

نظام قائم عىل شبكة اإلنرتنت يتطلب عملية تثبيت سهلة وبسيطة.  

نظام عاملي وضع ملستخدمني متعددي اللغات.  

نظام مراقبة لضامن سالمة تسليم الحاويات من املصدر إىل الوجهة
يعد جهاز Triton R نظام تتبع متطور، صمم لغرض مراقبة وتتبع الحاويات الجافة واملربدة، من لحظة إغالق الحاوية إىل أن يتم فتحه 

لدى وصوله لوجهته األخرية.
ويتم تقديم معلومات حول موقع وحالة ودرجة حرارة الحاويات يف الوقت الحقيقي، استناداً عىل االعدادات والتوقيت الذي حدده 

املستخدم وأرسل كربيد الكرتوين أو رسالة نصية. 
وقد تم تصميم Triton R خصيصاً للبضائع املربدة ودمج أجهزة استشعار متعددة، مبا يف ذلك أجهزة استشعار حرارية شديدة الحساسية 

.±0.2°C والذي يقيس دقة تصل إىل
حيث يجمع النظام سجالت دقيقة لدرجة الحرارة والرطوبة والضوء يف أي فرتة زمنية مطلوبة )عىل سبيل املثال، مرة يف اليوم أو كل 

نصف ساعة أو كل 10 دقائق(، والذي يتم تخزينه ونقله بالتوازي مع البيانات املقدمة يف الوقت الحقيقي. 
ومن خالل القدرة عىل مراقبة وإدارة بيئة تخزين الحاويات والربادات، من املمكن حينها التقليل من مخاطر تلف وفقدان الشحنة 

بشكل ملحوظ. 
وباإلضافة إىل ذلك، ويف الحالة التي يحدث فيها حدث غري متوقع أو هام، أو ذلك الذي يحيد عن االعداد املحدد مسبقاً، يطلق النظام 
إنذاراً، بحيث يتم إبالغ جميع األشخاص املشاركني أو املعنيني بالشحنة عن الحالة بتلقي اشعار يف الوقت الحقيقي. وبإمكان املرء 
اختيار تلقي إنذارات عرب الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين أو كليهام. حيث متكن هذه الخاصية كافة األطراف املهتمة مبعالجة وحل 

أي قضية قد تؤثر عىل عملية سلسلة التوريد. 

وقد تساعد سجالت حالة أجهزة االستشعار التاريخية واإلنذارات لألحداث الخاصة بتوضيح أية حوادث مجّربة أثناء رحلتها من لحظة 
اغالق الحاوية، بينام تتيح لك بعرض مسارها عىل الخريطة - كل ذلك من الكومبيوتر أو الجهاز املحمول اآلمن.

يقدم ويوفر نظام Triton R بيانات يف الوقت الحقيقي لكافة األطراف املعنية بتسليم الشحنة، مثل: موظفي الخدمات اللوجستية 
ومسؤويل سلسلة التوريد واملبيعات واألمن والتأمني والتمويل واملوردين والعمالء ورشكات الشحن والجامرك. حيث يتيح لكافة أولئك 

املشاركني، لتنسيق جهودهم لضامن تلبية التزامات الشحن، أو يف أوقات الحاجة، التخاذ اجراء فوري أو بطريقة منظمة. 

وتوفر املهام وامليزات املتاحة من Triton R إمكانية الحصول عىل معلومات موثوقة ودقيقة ومسّلمة يف الوقت الحقيقي، مام يتيح 
لهم تتبع ومراقبة مجموعة واسعة من املؤرشات واألوضاع. وبالتايل، متنح أدائها السيطرة الكاملة عىل الحاويات الجافة والربادات يف 

جميع أنحاء العامل.

التطبيقات
متنح ميزات Triton R الفريدة من نوعها السيطرة الكاملة عىل الشاحنات والشحنة، إىل جانب القدرة عىل الترصف برسعة وثقة 

لحاالت غري متوقعة، ومنع التأخري أو تلف الشحنات، والتي قد تؤدي إىل فقدان البضائع وبالتايل فقدان النقود.

توجد بضعة أمثلة لتطبيقاتها العديدة الفريدة: 

املخاطر الشديدة/قيمة البضائع 
هذه هي البضائع التي تتطلب نظام أعىل من الحامية: 

مواد ذات قيمة عالية مثل معدات الكومبيوتر واملعادن واملعدات اإللكرتونيًة.   

مواد تحتوي عىل فرصة كبرية لرسقتها بسبب صفاتها امللموسة؛ ولكونا صغرية وخفيفة الحجم وسهلة النقل مثل العطور والسجائر   
والهواتف الذكية.

حامية متعلقة بالشحنة مثل األسلحة النارية واملعدات الرسية.  

شحنة حساسة للحرارة وذات تعامل خاصة 
هذه هي البضائع التي تتطلب مراقبة ومراعاة يف ظروف بيئية خاصة. 

بضائع قابلة للتلف مثل الفواكه والخضار املثلجة أو اللحوم واألسامك املجمدة، حيث تتطلب جميعها ثالجة بأقىص درجة يف نظام   
موثوق لتفادي التلف. 

مستلزمات الرعاية الصحية والكيميائية مثل الحقن الطبية أو مواد خطرة والتي تتطلب جميعها تعامل خاص لضامن التسليم   
اآلمن.

شحنة حساسة للوقت 
وهي شحنات حيث يكون موعد التسليم ذو أهمية خاصة وقد يشتمل عىل معدات معرض أو بضائع لفرتة محدودة )للبيع( أو 

مواد متعلقة باملوسم.

مواد محظورة 
وهي شحنات تعترب غري آمنة أو مواد محظورة من الدخول إىل الدولة، عىل سبيل املثال املخدرات واالتجار بالبرش. وقد يكون 

Triton R مفيد أيضاً ملنع "تتجنب حيل الجامرك".

مواد محظورة 
قد يعمل Triton R كختمك اإللكرتوين واملراقبة وضامن وصول حاويتك وشحنتك إىل وجهتها بأمان. 

ويفسح Triton R املجال بشكل فريد لجميع هذه التطبيقات، كام أنه يتيح لك مبراقبة ووصول بضائعك عن بعد. وميكنك من 
الفهم الصحيح ملا يحصل مع شحنتك - أثناء وبينام يحدث، وللتغلب عىل املشاكل يف الوقت الحقيقي إذا لزم األمر، لليك يصبح 

التسليم األكرث موثوقية وفعالية من املصدر إىل الوجهة ممكناً. 

املزايا 
التحكم الفائق 

أجهزة  مع  املمكنة  والحاالت  الحوداث  من  كبرية  مبجموعة 
الفريدة عىل  النظام وقدرته  الداخلية فيها واستقرار  االستشعار 

حامية شحنتك عن بعد 24/7.

ميكنك اإلدارة 
والتحضري لعراقيل سلسلة التوريد تلك الغري متوقعة. وبقدرتك 
خسارة  أي  منع  ميكنك  تلف،  أو  أخرى  تأخريات  أية  منع  عىل 

ممكنة للبضائع، وبالتايل خسارة النقود.

ومع  العميل؛  خدمة  يف  تنافسية  ميزة  عىل  الحصول  ميكنك 
تقنية الوقت الحقيقي واملعلومات يف بني يديك كافة األوقات، 

تزيد Triton R الكفاءة التشغيلية وتبقي عمالئك راضيني. 

ميكنك االعتامد عىل أجهزة االستشعار الداخلية 
بجوانب  املتعلقة  البيانات  جمع  عىل  الوقت  نفس  يف  للعمل 
مضطلعاً  بالبقاء  لك  يتيتح  مام  شحنتك،  وحالة  ملوقع  مختلفة 

فيام يخص حالة الحاويات يف الوقت الحقيقي.

ميكنك التأكد من أنه سيتم تنبيهك 
الوقت  يف  مألوفة  الغري  الحاالت  أو  املهمة  الحوادث  بكافة 
الحقيقي. ويتم تنشيط النظام تلقائياً، مام يسمح لك بالتفاعل 
أثناء رحلة  أو معوقات  أية تحديات  للتغلب عىل  برسعة وثقة 

حاويتك.

ميكنك الحفاظ عىل االستقرار 
نظراً لحالة قدرة تقنية عرب الهواء OTA لتحديث الوحدة عن بعد 
ثابتة  برامج  كذلك ضمن  االعدادات  وتغيري  ميزات جديدة  مع 

حالية للوحدة.

ميكنك االستمتاع بسهولة استخدام النظام، 
وميكنك  تثبيتها.  ورسعة  وسهولة  املدمجة  نظامها  لقاعدة  نظراً 
والتقارير  اإلنذارات  تحديد  أيضاً  فقط  بسيطة  ببضعة خطوات 

والوجهات التي تحتاجها من خالل نظام عىل اإلنرتنت.

يتوفر جهاز املراقبة مبوديلني مختلفني لتلبية متطلبات االستخدام املختلفة بشكل تام: 

Triton R؛ للحاويات الجافة واملربدة

Triton R؛ للحاويات الجافة فقط 
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Starcom Systems

Starcom Systems هي رشكة عاملية ريادية متخصصة باألنظمة اآللية بالوقت الفعيل ملتابعة وإدارة املركبات والحاويات 

واألصول والبرش عن ُبعد. تتميز جميع األنظمة بالقوة واالستقرار واستمرارية األداء. 

Starcom Systems هي رشكة متداولة بشكل علني يف سوق االستثامر البديل يف بورصة لندن، وتلتزم بأرقى األنظمة وأشدها 

رصامة يف السوق، مام يثبت استقرارها وموثوقيتها.

توفر Starcom Systems أنظمة حلول متكاملة تتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، 

يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة تناسب متطلبات واحتياجات كل مستخدم.

تكنولوجي  110 رشيك  منتجاتها عن طريق  وتبيع   Starcom Systems توزع  والتجربة،  الخربة  من  15 سنة  من  أكرث  مع 

 Starcom منتجات  تتضمن  عاملية،  بصفتها رشكة  لغة.   32 يف  تطبيقاتها  وتشغيل  دولة،   53 من  أكرث  يف  مستقل  ومشغل 

Systems الحصول عىل شهادات من جميع املعايري الريادية يف العامل، مبا يف ذلك شهادة E 24 وشهادة السالمة وشهادة اختبار 

EMC وشهادة يت يو يف راينالند وغريها الكثري.

يف األساطري اليونانية، حاكم البحار

نظام مراقبة 
للحاويات الجافة واملربدة

Triton

املميزات الرئيسية
اإلدارة 

من  لكل  تحديدها  املمكن  من  أحداث  للربمجة:  القابلة  االحداث   
نقل والعمل عىل األحداث املعقدة. عىل سبيل املثال، سيتم إنذارك 

إذا تم اقتحام الحاوية - حتى وإن مل يتجاوز االقتحام الباب.

لدى  االفرتايض  املحيط  إنذارات  املحيط:  عىل  املبنية  اإلنذارات   
دخول/مغادرة الحاوية منطقة معينة محددة يف وقت معني.

مراقبة القيم: مراقة مدخالت تناظرية لإلنذار عندما تتجاوز درجات   
الحرارة والرطوبة أو الضوء الحدود.

إىل  بحاجة  لحاويات  دورياً  األميال  نقل حركة  األميال:  نقل حركة   
صيانة.

املتابعة اآللية: دعم آيل لتتبع الحاوية يف وقت معني، بدون إرسال   
أوامر إضافية.

حامية الحاوية 
جهاز  كليهام  يخدم  داخيل  تسارع  مقياس  والسقوط:  الحوادث   

كشف الحوادث واملكابح القاسية.
مراقبة الباب: يكشف وينبه حول فتح/اغالق باب الحاوية.   

االتصاالت 
قابلية االتصال الخليوي: دعم شبكات األنظمة العاملية لالتصاالت   
الخليوية )GSM(، مثل )GPRS أو 3G االختيارية(، مع استخدام كاًل 
من قناة الرسائل النصية القصرية وقناة البيانات. الحزم املدعومة هي 
لشبكات  االختياري  الدعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900

.HSDPAو CDMA

شبكات  دعم   :)TCP( باإلرسال  التحكم  بروتوكول  اتصال  قابلية   
طوال  اإلنرتنت  عىل  االتصال  طريق  عن  إما   GPRS/1x TCP/IP

الوقت، أو االتصال عىل اإلنرتنت عندما تتم املبارشة بإرسال.

دعم خدمة أسامء النطاقات )DNS(: االتصال مع مخدم بحسب   
االسم املستضيف له.

املخدم االحتياطي: دعم اسم املستضيف االحتياطي يف حالة تعطل   
املخدم الرئييس.

بني  الحامية  من  األقىص  الحد  لتوفري  الربوتوكول  تشفري  التشفري:   
الحاوية واملركز.

الربوتوكول املضغوط: أقل من 70 بايت لكل رسالة، مام ميكن من   
االستخدام الصغري للغاية للحزمة ويوفر تكاليف االتصاالت.

األوامر عىل الهواء مبارشة 
لتطبيق  الهواء  عىل  الثابتة  الربامج  ترقية  الثابتة:  الربامج  ترقية   

مميزات جديدة عىل الوحدات مثبتة بالفعل.
املتابعة: خيار ضبط نقل الحركة الدوري عن بعد عن الوحدة عىل   

فرتات ترتاوح بني 10 ثواين إىل 5 أيام.

متفرقات 
السجل الداخيل: عندما يفشل إرسال نقل الحركة، يتم حفظ كافة   
الرسائل عىل الذاكرة لنقل الحركة الحقاً. 50,000 رسالة كاملة مبا 

فيها الحاالت من املمكن تسجيلها بهذه الطريقة.
معايري  بأعىل  وميتثل  كامل  بشكل  معتمد  كامل:  بشكل  معتمد   

الصناعة. 

املوقع 
نظام  استقبل  جهاز  العاملي:  املواقع  تحديد  نظام  استقبال  جهاز   
تتبع  يتيح لك  بالوحدة، مام  العاملي داخيل متصل  املواقع  تحديد 

الوقت الحقيقي وتحليل مساند قائم عىل املوقع.
فقدان  حالة  يف  للحاوية،  األخري  املوقع  حفظ  موقع:  آخر  حفظ   

تغطية نظام تحديد املواقع العاملي. 

موافقات الصناعة

3.7Vالجهد الكهربايئاملورد

التشغيلية درجة الحرارة
التخزين

60°C  20- إلى°C
85°C  40- إلى°C

تصل إىل %90رطوبة التشغيل

x 25 x 40 4 سم )x 9.8 x 15.7 1.6 إنش( املقاسات 

GSM/GPRS افرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية

نوع الهوايئ
قنوات البيانات

الربوتوكول 

حزام رباعي )850 و900 و1800 و1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

مدمج )مخبأ(
TCP/IP الرسائل القصرية و

ملكية - مشفرة 

النوعاملوقع 
)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

دقة التموضع

نوع الهوايئ

نظام تحديد املواقع العاملى / نظام غلوناس )اختياري(
2 ثانية )بداية ساخنة(

10 مرت خطأ دائري محتمل )50%(
الرسعة: 0.2 مرت/ ثانية )50%(

مدمج )مخبأ(

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
درجة الحرارة 

الرطوبة

مقياس التسارع

الضوء

النطاق
الدقة 
النطاق
الدقة

النطاق
الدقة

 الوضوح 
الحساسية 

+125°C 45− إىل°C
0.2°C ±

%0 رطوبة نسبية إىل %100 رطوبة نسبية
%1.8 ± رطوبة نسبية

8 غ ±
  ± 2.5%

0.025 لوكس
0 -104,448 لوكس )إضاءة الشمس(

زر الضغطاملدخالت 
مفتاح بايب

1
1

النوعدستة بطارية 
السعة

ليثيوم أيون
5200 مليل أمبري

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
sنظام تحديد املواقع العاملي وخدمة الحزمة العامة الالسلكية

0.05 مليل أمبري
75 مليل أمبري

100 مليل أمبري
165 مليل أمبري

وقت إبقاء االتصال النوع منفذ الدخول

املواصفات الرئيسية
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Starcom Systems

Starcom Systems هي رشكة عاملية ريادية متخصصة باألنظمة اآللية بالوقت الفعيل ملتابعة وإدارة املركبات والحاويات 

واألصول والبرش عن ُبعد. تتميز جميع األنظمة بالقوة واالستقرار واستمرارية األداء. 

Starcom Systems هي رشكة متداولة بشكل علني يف سوق االستثامر البديل يف بورصة لندن، وتلتزم بأرقى األنظمة وأشدها 

رصامة يف السوق، مام يثبت استقرارها وموثوقيتها.

توفر Starcom Systems أنظمة حلول متكاملة تتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، 

يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة تناسب متطلبات واحتياجات كل مستخدم.

تكنولوجي  110 رشيك  منتجاتها عن طريق  وتبيع   Starcom Systems توزع  والتجربة،  الخربة  من  15 سنة  من  أكرث  مع 

 Starcom منتجات  تتضمن  عاملية،  بصفتها رشكة  لغة.   32 يف  تطبيقاتها  وتشغيل  دولة،   53 من  أكرث  يف  مستقل  ومشغل 

Systems الحصول عىل شهادات من جميع املعايري الريادية يف العامل، مبا يف ذلك شهادة E 24 وشهادة السالمة وشهادة اختبار 

EMC وشهادة يت يو يف راينالند وغريها الكثري.

يف األساطري اليونانية، حاكم البحار

نظام مراقبة 
للحاويات الجافة واملربدة

Triton

املميزات الرئيسية
اإلدارة 

من  لكل  تحديدها  املمكن  من  أحداث  للربمجة:  القابلة  االحداث   
نقل والعمل عىل األحداث املعقدة. عىل سبيل املثال، سيتم إنذارك 

إذا تم اقتحام الحاوية - حتى وإن مل يتجاوز االقتحام الباب.

لدى  االفرتايض  املحيط  إنذارات  املحيط:  عىل  املبنية  اإلنذارات   
دخول/مغادرة الحاوية منطقة معينة محددة يف وقت معني.

مراقبة القيم: مراقة مدخالت تناظرية لإلنذار عندما تتجاوز درجات   
الحرارة والرطوبة أو الضوء الحدود.

إىل  بحاجة  لحاويات  دورياً  األميال  نقل حركة  األميال:  نقل حركة   
صيانة.

املتابعة اآللية: دعم آيل لتتبع الحاوية يف وقت معني، بدون إرسال   
أوامر إضافية.

حامية الحاوية 
جهاز  كليهام  يخدم  داخيل  تسارع  مقياس  والسقوط:  الحوادث   

كشف الحوادث واملكابح القاسية.
مراقبة الباب: يكشف وينبه حول فتح/اغالق باب الحاوية.   

االتصاالت 
قابلية االتصال الخليوي: دعم شبكات األنظمة العاملية لالتصاالت   
الخليوية )GSM(، مثل )GPRS أو 3G االختيارية(، مع استخدام كاًل 
من قناة الرسائل النصية القصرية وقناة البيانات. الحزم املدعومة هي 
لشبكات  االختياري  الدعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900

.HSDPAو CDMA

شبكات  دعم   :)TCP( باإلرسال  التحكم  بروتوكول  اتصال  قابلية   
طوال  اإلنرتنت  عىل  االتصال  طريق  عن  إما   GPRS/1x TCP/IP

الوقت، أو االتصال عىل اإلنرتنت عندما تتم املبارشة بإرسال.

دعم خدمة أسامء النطاقات )DNS(: االتصال مع مخدم بحسب   
االسم املستضيف له.

املخدم االحتياطي: دعم اسم املستضيف االحتياطي يف حالة تعطل   
املخدم الرئييس.

بني  الحامية  من  األقىص  الحد  لتوفري  الربوتوكول  تشفري  التشفري:   
الحاوية واملركز.

الربوتوكول املضغوط: أقل من 70 بايت لكل رسالة، مام ميكن من   
االستخدام الصغري للغاية للحزمة ويوفر تكاليف االتصاالت.

األوامر عىل الهواء مبارشة 
لتطبيق  الهواء  عىل  الثابتة  الربامج  ترقية  الثابتة:  الربامج  ترقية   

مميزات جديدة عىل الوحدات مثبتة بالفعل.
املتابعة: خيار ضبط نقل الحركة الدوري عن بعد عن الوحدة عىل   

فرتات ترتاوح بني 10 ثواين إىل 5 أيام.

متفرقات 
السجل الداخيل: عندما يفشل إرسال نقل الحركة، يتم حفظ كافة   
الرسائل عىل الذاكرة لنقل الحركة الحقاً. 50,000 رسالة كاملة مبا 

فيها الحاالت من املمكن تسجيلها بهذه الطريقة.
معايري  بأعىل  وميتثل  كامل  بشكل  معتمد  كامل:  بشكل  معتمد   

الصناعة. 

املوقع 
نظام  استقبل  جهاز  العاملي:  املواقع  تحديد  نظام  استقبال  جهاز   
تتبع  يتيح لك  بالوحدة، مام  العاملي داخيل متصل  املواقع  تحديد 

الوقت الحقيقي وتحليل مساند قائم عىل املوقع.
فقدان  حالة  يف  للحاوية،  األخري  املوقع  حفظ  موقع:  آخر  حفظ   

تغطية نظام تحديد املواقع العاملي. 

موافقات الصناعة

3.7Vالجهد الكهربايئاملورد

التشغيلية درجة الحرارة
التخزين

60°C  20- إلى°C
85°C  40- إلى°C

تصل إىل %90رطوبة التشغيل

x 25 x 40 4 سم )x 9.8 x 15.7 1.6 إنش( املقاسات 

GSM/GPRS افرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية

نوع الهوايئ
قنوات البيانات

الربوتوكول 

حزام رباعي )850 و900 و1800 و1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

مدمج )مخبأ(
TCP/IP الرسائل القصرية و

ملكية - مشفرة 

النوعاملوقع 
)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

دقة التموضع

نوع الهوايئ

نظام تحديد املواقع العاملى / نظام غلوناس )اختياري(
2 ثانية )بداية ساخنة(

10 مرت خطأ دائري محتمل )50%(
الرسعة: 0.2 مرت/ ثانية )50%(

مدمج )مخبأ(

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
درجة الحرارة 

الرطوبة

مقياس التسارع

الضوء

النطاق
الدقة 
النطاق
الدقة

النطاق
الدقة

 الوضوح 
الحساسية 

+125°C 45− إىل°C
0.2°C ±

%0 رطوبة نسبية إىل %100 رطوبة نسبية
%1.8 ± رطوبة نسبية

8 غ ±
  ± 2.5%

0.025 لوكس
0 -104,448 لوكس )إضاءة الشمس(

زر الضغطاملدخالت 
مفتاح بايب

1
1

النوعدستة بطارية 
السعة

ليثيوم أيون
5200 مليل أمبري

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
sنظام تحديد املواقع العاملي وخدمة الحزمة العامة الالسلكية

0.05 مليل أمبري
75 مليل أمبري

100 مليل أمبري
165 مليل أمبري

وقت إبقاء االتصال النوع منفذ الدخول

املواصفات الرئيسية
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Starcom Systems

Starcom Systems هي رشكة عاملية ريادية متخصصة باألنظمة اآللية بالوقت الفعيل ملتابعة وإدارة املركبات والحاويات 

واألصول والبرش عن ُبعد. تتميز جميع األنظمة بالقوة واالستقرار واستمرارية األداء. 

Starcom Systems هي رشكة متداولة بشكل علني يف سوق االستثامر البديل يف بورصة لندن، وتلتزم بأرقى األنظمة وأشدها 

رصامة يف السوق، مام يثبت استقرارها وموثوقيتها.

توفر Starcom Systems أنظمة حلول متكاملة تتألف من معدات مبتكرة وبرمجيات متميزة. بفضل كونه صديق للمستخدم، 

يوفر النظام حلوالً مفيدة وفعالة تناسب متطلبات واحتياجات كل مستخدم.

تكنولوجي  110 رشيك  منتجاتها عن طريق  وتبيع   Starcom Systems توزع  والتجربة،  الخربة  من  15 سنة  من  أكرث  مع 

 Starcom منتجات  تتضمن  عاملية،  بصفتها رشكة  لغة.   32 يف  تطبيقاتها  وتشغيل  دولة،   53 من  أكرث  يف  مستقل  ومشغل 

Systems الحصول عىل شهادات من جميع املعايري الريادية يف العامل، مبا يف ذلك شهادة E 24 وشهادة السالمة وشهادة اختبار 

EMC وشهادة يت يو يف راينالند وغريها الكثري.

يف األساطري اليونانية، حاكم البحار

نظام مراقبة 
للحاويات الجافة واملربدة

Triton

املميزات الرئيسية
اإلدارة 

من  لكل  تحديدها  املمكن  من  أحداث  للربمجة:  القابلة  االحداث   
نقل والعمل عىل األحداث املعقدة. عىل سبيل املثال، سيتم إنذارك 

إذا تم اقتحام الحاوية - حتى وإن مل يتجاوز االقتحام الباب.

لدى  االفرتايض  املحيط  إنذارات  املحيط:  عىل  املبنية  اإلنذارات   
دخول/مغادرة الحاوية منطقة معينة محددة يف وقت معني.

مراقبة القيم: مراقة مدخالت تناظرية لإلنذار عندما تتجاوز درجات   
الحرارة والرطوبة أو الضوء الحدود.

إىل  بحاجة  لحاويات  دورياً  األميال  نقل حركة  األميال:  نقل حركة   
صيانة.

املتابعة اآللية: دعم آيل لتتبع الحاوية يف وقت معني، بدون إرسال   
أوامر إضافية.

حامية الحاوية 
جهاز  كليهام  يخدم  داخيل  تسارع  مقياس  والسقوط:  الحوادث   

كشف الحوادث واملكابح القاسية.
مراقبة الباب: يكشف وينبه حول فتح/اغالق باب الحاوية.   

االتصاالت 
قابلية االتصال الخليوي: دعم شبكات األنظمة العاملية لالتصاالت   
الخليوية )GSM(، مثل )GPRS أو 3G االختيارية(، مع استخدام كاًل 
من قناة الرسائل النصية القصرية وقناة البيانات. الحزم املدعومة هي 
لشبكات  االختياري  الدعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900

.HSDPAو CDMA

شبكات  دعم   :)TCP( باإلرسال  التحكم  بروتوكول  اتصال  قابلية   
طوال  اإلنرتنت  عىل  االتصال  طريق  عن  إما   GPRS/1x TCP/IP

الوقت، أو االتصال عىل اإلنرتنت عندما تتم املبارشة بإرسال.

دعم خدمة أسامء النطاقات )DNS(: االتصال مع مخدم بحسب   
االسم املستضيف له.

املخدم االحتياطي: دعم اسم املستضيف االحتياطي يف حالة تعطل   
املخدم الرئييس.

بني  الحامية  من  األقىص  الحد  لتوفري  الربوتوكول  تشفري  التشفري:   
الحاوية واملركز.

الربوتوكول املضغوط: أقل من 70 بايت لكل رسالة، مام ميكن من   
االستخدام الصغري للغاية للحزمة ويوفر تكاليف االتصاالت.

األوامر عىل الهواء مبارشة 
لتطبيق  الهواء  عىل  الثابتة  الربامج  ترقية  الثابتة:  الربامج  ترقية   

مميزات جديدة عىل الوحدات مثبتة بالفعل.
املتابعة: خيار ضبط نقل الحركة الدوري عن بعد عن الوحدة عىل   

فرتات ترتاوح بني 10 ثواين إىل 5 أيام.

متفرقات 
السجل الداخيل: عندما يفشل إرسال نقل الحركة، يتم حفظ كافة   
الرسائل عىل الذاكرة لنقل الحركة الحقاً. 50,000 رسالة كاملة مبا 

فيها الحاالت من املمكن تسجيلها بهذه الطريقة.
معايري  بأعىل  وميتثل  كامل  بشكل  معتمد  كامل:  بشكل  معتمد   

الصناعة. 

املوقع 
نظام  استقبل  جهاز  العاملي:  املواقع  تحديد  نظام  استقبال  جهاز   
تتبع  يتيح لك  بالوحدة، مام  العاملي داخيل متصل  املواقع  تحديد 

الوقت الحقيقي وتحليل مساند قائم عىل املوقع.
فقدان  حالة  يف  للحاوية،  األخري  املوقع  حفظ  موقع:  آخر  حفظ   

تغطية نظام تحديد املواقع العاملي. 

موافقات الصناعة

3.7Vالجهد الكهربايئاملورد

التشغيلية درجة الحرارة
التخزين

60°C  20- إلى°C
85°C  40- إلى°C

تصل إىل %90رطوبة التشغيل

x 25 x 40 4 سم )x 9.8 x 15.7 1.6 إنش( املقاسات 

GSM/GPRS افرتايض االتصاالت الخليوية 
مودميات اختيارية

نوع الهوايئ
قنوات البيانات

الربوتوكول 

حزام رباعي )850 و900 و1800 و1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

مدمج )مخبأ(
TCP/IP الرسائل القصرية و

ملكية - مشفرة 

النوعاملوقع 
)TTFF( الوقت حتى أول إصالح

دقة التموضع

نوع الهوايئ

نظام تحديد املواقع العاملى / نظام غلوناس )اختياري(
2 ثانية )بداية ساخنة(

10 مرت خطأ دائري محتمل )50%(
الرسعة: 0.2 مرت/ ثانية )50%(

مدمج )مخبأ(

ذاكرة عشوائية ساكنةسعة وحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

املجسات
درجة الحرارة 

الرطوبة

مقياس التسارع

الضوء

النطاق
الدقة 
النطاق
الدقة

النطاق
الدقة

 الوضوح 
الحساسية 

+125°C 45− إىل°C
0.2°C ±

%0 رطوبة نسبية إىل %100 رطوبة نسبية
%1.8 ± رطوبة نسبية

8 غ ±
  ± 2.5%

0.025 لوكس
0 -104,448 لوكس )إضاءة الشمس(

زر الضغطاملدخالت 
مفتاح بايب

1
1

النوعدستة بطارية 
السعة

ليثيوم أيون
5200 مليل أمبري

التوقف عن العمل/ التعطلاستهالك الطاقة
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
sنظام تحديد املواقع العاملي وخدمة الحزمة العامة الالسلكية

0.05 مليل أمبري
75 مليل أمبري

100 مليل أمبري
165 مليل أمبري

وقت إبقاء االتصال النوع منفذ الدخول

املواصفات الرئيسية


