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Helios Advanced PlusHelios Hybrid Helios TT

GPS+++

GSM+
 )3G, HSDPA and CDMA اختاري(

+
)3G, HSDPA and CDMA اختاري(

+

-+-التوصيل باألقامر الصناعية

موليكس 10 دبوسموليكس 24 دبوسموليكس 24 دبوسجهاز الربط

+++مقياس التسارع

Canbus++-

خصائص أسطول وأمان كاملةاالستخدام
ميكن استخدامه كنظام إنذار مستقل

خصائص أسطول وأمان كاملة
ميكن استخدامه كنظام إنذار مستقل

تتبع وتعقب

- إدخاالت/ إخراجات إضافيةالفائدة
- كشف داخيل عن الحوادث والفرملة الصعبة

- اتصال متواصل حول العامل، حتى عندما
- تكون الشبكة الخلوية خارج التغطية 

إدخاالت/ إخراجات إضافية
- كشف داخيل عن الحوادث والفرملة 

الصعبة

- تكلفة منخفضة
- مضاد للامء IP65 )اختياري(

- قادر عىل كشف عن أي محاولة 
سحب, مستهلكا مستوى منخفض 

من الطاقة                

I/Oمدخالت بـ 8 رموز رقمية
مدخالت بـ 3 رموز قياسية
مدخالت بـ 4 رموز رقمية

عداد نبضات 1
RS232

Canbus
*إدخال بدون استخدام األيدي

إدخال من iButton / لوحة املفاتيح الرقمية/ لوحة 
املفاتيح الرقمية الالسلكية/ جهاز التحكم عن بعد

مدخالت بـ 8 رموز رقمية
مدخالت بـ 3 رموز قياسية
مدخالت بـ 4 رموز رقمية

عداد نبضات 1
RS232

Canbus
*إدخال بدون استخدام األيدي

إدخال من iButton / لوحة املفاتيح 
الرقمية/ لوحة املفاتيح الرقمية 

الالسلكية/ جهاز التحكم عن بعد

 إدخاالت برمزين رقميني
)ميكن استخدام إدخال رقمي 

رقمي واحد كإدخال قيايس(
مدخالت بـرمز رقمي واحد

هيليوسمنفذ كمبيوتر 1
حاكم الشمس، كان يؤمن بأنه “البصري لكل يشء” - 

حسب امليثولوجيا اإلغريقية.

Starcom Systems

Starcom Systems رشكة عاملية رائدة متخصصة يف أنظمة األمتتة املتقدمة يف الوقت الحقيقي لتتبع وإدارة املركبات والكنتيرنات 

واألصول واألشخاص عن بعد. جميع األنظمة تتميز بالقوة والثبات واألداء املتواصل. 

Starcom Systems تتداول أسهمها يف سوق االستثامرات البديلة يف بورصة لندن وهي متتثل ألعىل وأكرث القوانني التنظيمية 

رصامة يف السوق، وبذلك تربهن عىل ثباتها وجدارتها.

تقدم أنظمة Starcom Systems حلوالً متكاملة، إذا إنها تتكون من أجهزة وبرمجيات إبداعية وفريدة من نوعها. بفضل 

سهولة استخدام األنظمة التي تزودها، تقدم الرشكة حلوالً مفيدة وفعالة استناداً إىل إعدادات ومتطلبات كل مستخدم.

من خالل الخربة التي متتد منذ 15 عاماً، توزع رشكة Starcom Systems وتبيع منتجاتها منن خالل 110 رشكاء تكنولوجيا 

 Starcom ومشغلني مستقلني يف أكرث من 53 دولة، وتطبيقها يعمل بـ 32 لغة. بصفتها رشكة عاملية، تتضمن منتجات رشكة

Systems شهادات من جميع مؤسسات املعايري واملقاييس الرائدة يف العامل، باإلضافة إىل شهادة E 24 ، وشهادة السالمة، 

وشهادة فحص EMC ، وشهادة Tuv-Rheinland، وغريها الكثري. 

إدارة األسطول واألمن
يف الوقت الحقيقي

مكاملة صوتية من أجل التحدث مع السائق و/أو سامع نشاط معني 
داخل املركبة. 

الرتاسل النيص: إرسال رسالة نصية إىل املحطة الطرفية النصية للمركبة.  

أمور أخرى
منط الجراج: حالة خاصة عندما يقوم نظام اإلنذار يف وضع إيقاف   
تشغيل وال يوجد أي أمور طارئة مرسلة. هذا الوضع محدود الزمن.

التسجيل الداخيل: عندما يتعذر اإلرسال، يتم حفظ الرسالة بأكملها   
ألف رسالة   15 الذاكرة إلرسالها يف وقت الحق. ميكن تسجيل  يف 

كاملة بهذه الطريقة، من ضمنها حاالت االستعامل.
وضع الطاقة املنخفضة: خيار لتحويل وضع الطاقة املنخفضة )حتى   

3 م. أمبري( عندما يتم تشغيل نظام اإلنذار.
االستخدام األفضل لهذا الوضع يف الدارجات النارية.   

اخرت Helios الذي يالئم احتياجاتك:

عندما يستخدم جهاز االتصال بدون استخدام األيدي، فإن الوحدة تحتوي عىل 5 إدخاالت رقمية وإدخالني قياسيني فقط.

أعىل  مع  ويتوافق  تام  ترخيص  عىل  حاصل  النظام  تام:  ترخيض   
معايري الصناعة الديناميكية.

يعطي  الذي  السيليكون  من  غطاء  يتوفر   :)IP65( للامء  مضاد   
الشديدة   الجوية  والظروف  املاء  ضد  الحامية  من  عال  مستوى 

)Helios TT فقط(.

املوقع
جهاز استقبال GPS: جهاز استقبال  GPS  داخيل يسمح بالتتبع يف   
الوقت الحقيقي والتحليل من عىل اللوحة واستناداً للموقع املحدد.

متقدمة  حسابية  حلول   :GPS نظام  بواسطة  املسافات  قياس   
وبدون   ،GPS نظام  إىل  استناداً  باألميال  املسافات  قياس  لحساب 

الحاجة ألي توصيل خارجي بعداد املسافات يف املركبة.
حفظ آخر موقع: حفظ آخر موقع للمركبة يف حالة خروجها عن   

.GPS نطاق التغطية يف نظام
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الوحدة األكرث تطورا إلدارة األساطيل والتطبيقات األمنية يف الوقت الحقيقي
قال الكوميديان سيد سيزار مرًة: “الرجل الذي ابتكر العجلة األوىل كان أحمقاً. والرجل الذي الذي ابتكر العجالت الثالث األخرى 

كان عبقرياً!”
نحن يف Starcom Systems مل نبتكر نظام تحديد موقع املركبات.

نحن ابتكرنا “العجالت الثالث األخرى” التي غريت نظام تحديد موقع املركبات يف العامل وطورته إىل حد الكامل.
ُمنتجاتنا تتالءم كليا مع كافة االحتياجات:

إنها ُمصممة لتقديم التنبيهات عن أي نوع ودمج بني األحداث، وتعمل أوتوماتيكياً، وتحافظ عىل الثبات واالستمرارية.
إنه النظام الوحيد الذي يقدم حلوالً لكل حاجة ميكن تصورها.

إن الحكمة املتطورة لنظام Helios تجعلنا نقدم لكم املعلومات املفيدة وبطريقة سهلة، فيصبح التحليل األكرث تعقيداً يصبح تلقائيا 
بسيطاً وسهل االستخدام.

وحدة املعالجة املركزية
)CPU)

النوع
الذاكرة:

NXP ARM Cortex-M3
ذاكرة الوصول العشوايئ )RAM( الساكنة: 128 ك. ب.

ذاكرة القراءة فقط )ROM(: 34 ك. ب.
الذاكرة الوميضية: 2048 ك. ب.

مدى الفولتيةالطاقة

االستهالك

8 فولت - 28 فولت )مدعم بنفس الوحدة(

3م. أمبري يف وضع الطاقة املنخفضة
حتى 120 م. أمبري يف وضع التشغيل

ميكن أن تصل حتى 300 م. أمبري إذا تم شحن البطارية

النوع* بطارية احتياطية )اختياري(
الطاقة

ليثيوم بوليمر
3.75V, Helios Advanced Plus: 950 mAh / Helios TT: 550 mAh

االتصاالت الخليوية 

 موديم األقامر الصناعية  
)جهاز خارجي(

GSM/GPRS - افرتايض 
املودميات االختيارية 

نوع الهوايئ  
قنوات البيانات

الربوتوكول
االتصال

الحزمة الرباعية )850, 900, 1800, 1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخيل )مخفي( 
 SMS & TCP/IP

تناسب - مشفر
RS232

النوعاملوقع
)TTFF( مدة االستقبال

دقة تحديد املوقع

نوع الهوايئ

GPS/GLONASS )اختياري(
2 ث )تشغيل ساخن(

10m CEP )50%(
0.2m/s )50%( :الرسعة

داخيل )مخفي(

النوعمدخل الكمبيوتر
الرسعة

RS232
115,200bps )افرتايض(

I/Os
)وفق املوديل(

اإلدخاالت الرقمية
اإلخراجات الرقمية
اإلدخاالت القياسية

عداد النبضات
CANBus

Helios Advanced Plus: 8 كحد أعىل / Helios TT: 2 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 4 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 3 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل

1 كحد أعىل )Helios Advanced Plus فقط(
)طقف Helios Advanced Plus( لومشم

النوعمقياس التسارع
الهدف

دقة من ثالث محاور، 20 ملغم وحتى 8 غم
تحديد ونقل معلومات األحداث والحواث

نظام مانع الرسقاتنظام اإلنذار
خيارات التجريد

خارجي - توقف تدريجي
لوحة مفاتيح عددية، مفتاح داالس، لوحة مفاتيح السلكية

الحجماألبعاد القياسية

الوزن

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x 57 طول )ملم(
0.82 ارتفاع x 2.36 عرض x 4.21 طول )بوصة(

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x  57 طول )ملم(
Helios Advanced Plus: 150 )غم( 5.29 )اوقية( 

Helios TT: 120 )غم( 4.23 )اوقية(

درجة حرارة التشغيلالوضع البيئي
درجة حرارة التخزين

الرطوبة

-40°C ~ +60°C
-40°C ~ +85°C
الحد األعىل 90%

:Helios باستخدام منتجات
ستتمتعون باالستخدام السهل واملريح

الرتكيب؛ ومن  املتكاملة؛ وسهولة  الحلول  لقاعدة  لنظامنا، نظراً 
النارية؛  الدراجة  أو  للمركبة  املحيطة  البيئة  مع  دمجه  السهل 
وإلنه يتسم مبرونة مالءمته االحتياجات املحلية؛ وحجمه صغري 
بحيث يحتوي عىل أجهزة هوايئ مدمجة؛ وتطبيقاته ال حدود لها؛ 

ويوفر إمكانية توسيع تطبيقاته يف املستقبل.

تحافظون عىل الثبات
لرتقية  اإلطالق  عىل  الال-سليكة  التقنيات  أحدث  نستخدم  ألننا 
اإلعدادات  وتغيري  جديدة  خصائص  وإضافة  بعد  عن  الجهاز 
ضمن الربنامج املوجود للوحدة. هناك اتصال مستمر مع السيارة 

أو الدراجة النارية حتى يف وقت حدوث خلل.

انتم توفرون
مختلفة  إرسال  ترددات  تحديد  إلمكانية  نظراً  واملال،  الوقت 

حسب البث أو التجوال املحيل.

ميكنك االستفادة من
الجودة العالية للنظام الذي يتوافق مع معايري صناعة السيارات.

أنت تتحكم
بكل ظرف أو حالة ممكنة.

بسيطة  حالة،  كل  بدمج  يسمحان  ومنصته  املفتوح  النظام 
ومعقدة عىل السواء.

عىل سبيل املثال:
ميكنك تحديد طلب لتغيري تردد البث أوتوماتيكياً عندما تدخل 

السيارة منطقة معينة ويفتح الباب.

انتم تشعرون بالثقة
بأنه يف حالة وقوع حدث غري عادي سيتم تنشيط النظام تلقائياً.

عىل سبيل املثال:
النظام عىل إقفال األبواب  يف وقت وقوع حادث، سوف يعمل 
للوقت  املسبق  اإلعداد  حسب  صفري  صوت  ويصدر  تلقائياً 

بالدقائق لتحديد مكان السيارة أو الدراجة.

املواصفات العامة
الخصائص الرئيسية

األسطول
وعند  اإلرسال  عند  األحداث  تحديد  للربمجة: ميكن  قابلة  أحداث   
البوق  تفعيل  املثال:  سبيل  عىل  معاً.  معقدة  أحداث  عىل  العمل 
واإلرسال عندما يعمل محرك شاحنة السوائل أثناء تفريغ الوقود يف 

محطقة وقود.
فوق  املركبة  تسري  عندما  للربمجة  قابلة  تنبيهات  الرسعة:  حدود   
أو  الفائقة  الرسعة  للكشف عن  املحددة  الرسعة  أو دون مستوى 

حاالت التوقف غري املرخصة.
من  محدد  عدد  كل  عند  التنبيه  عىل  القدرة  باألميال:  املسافة   

األميال/ الكيلومرتات.
كشف املنعطفات: دعم اإلرسال عند كل انعطاف من أجل رؤية   

أفضل للطريق.
املحرك  يعمل  عندما  تنبيه  إصدار  متوقفة:  املركبة  شغال  املحرك   

واملركبة تبقى ساكنة يف مدى زمني محدد.
املحيط  بناء عىل  تنبيهات  الخارجي:  املحيط  إىل  مستندة  تنبيهات   
الجغرايف عندما تدخل املركبة أو تغادر منطقة معينة يف وقت محدد.

تتكبدها مبراقبة وقياس  التي  الوقود  تكاليف  يقلل  الوقود:  قياس   
استهالك السائق للوقود. أوصل وحدة هليوس مبقياس وقود املركبة 
هذا  سيمكنك  الوقود.  مستوى  لقياس  خارجي  بجهاز  أو  مبارشة 
مام  املقطوعة،  املسافة  مع  الوقود  استهالك  مقارنة  من  التوصيل 

يقلل خطر رسقة الوقود أو االستهالك املفرط.
يحصل  عندما  للتنبيه  القياسية  اإلدخاالت  مراقبة  القيم:  مراقبة   

تجاوز يف قيم الفولتية أو درجة الحرارة.
أزرار  أو   ،Dallas iButton أزرار  باستخدام  السائق:  عىل  التعرف   
لوحة  ترددات  رموز  أو  عددية،  مفاتيح  لوحة  أو  بعد،  تحكم عن 

أرقام السلكية، ترسل الوحدة رمز سائق املركبة الحالية إىل املركز.
أجل  من  باألميال  للنقل  دورية  عمليات  باألميال:  النقل  عمليات   

الصيانة الالزمة للمركبة. 
التتبع األوتوماتييك: دعم أوتوماتييك لتتبع املركبة يف أوقات محددة   

بدون إرسال أوامر إضافية للمر كبة.

نظام اإلنذار
نظام أمان متكامل: نظام أمان تشغييل متكامل مع حاالت منطقية   

مختلفة لكشف األعطال وتبليغ املركز.

التي  )الفرتات  اإلنذار  نظام  بتوقيت  كامل  تحكم  الوقت:  برمجة   
تبقى فيها الوحدة يف وضع منطقي لحاالت اإلنذار(. 

تنبيه من مقياس التسارع: ميكن أن تتنبَّه الوحدة من حدث ظهر   
بواسطة مقياس التسارع.

كشف الجّر: كشف يعتمد عىل نظام GPS للحركة عندما يتعرض   
النظام لهجوم، حيث يظهر تنبيه بالجّر يف املركز. بإمكان هيليوس 
يت يت )Helios TT( اكتشاف أي محاولة سحب من خالل تسجيل 

هوائيات الهاتف املتنقل يف املنطقة املحيطة.
الطاقة يف  التنبيه عندما تكون  الطاقة املنخفضة: نقل  تنبيه حول   

املرمبة دون املستوى املحدد. 
لوحة  بينها  من  متوفرة،  تجريد  أجهزة  أربعة  تجريد:  أجهزة   4  
مفاتيح عددية ولوحة أرقام السلكية، وجهاز تحكم عن بعد، وجهاز 

.Dallas iButton

املركبة تدريجياً من خالل إرسال  التدريجي: خيار لوقف  التوقف   
نبضات لجهاز مانع الرسقة أو مضخة الوقود.

حامية املركبة والسائق
إرسالة فورية ذات  لتحفيز عملية  الطوارئ  زر  الطوارئ: دعم  زر   

أولوية عالية إىل املركز.
يف  املدمج  التسارع  مقياس  الصعبة:  والفرملة  الحوادث  كاشف   

الوحدة يعمل كجهاز كشف عن الحوادث والفرملة الحادة.
اإلقفال األوتوماتييك: دعم اإلقفال/ فتح اإلقفال أوتوماتيكياً عندما   

يعمل/ يتوقف املحرك عن التشغيل.

اإلدخاالت/ اإلخراجات
اإلدخاالت الرقمية: Helios Advanced Plus: إدخاالت من 8 رموز   
واإلعداد  واألبواب  والطوارىء  للتشغيل  عادة  وتستخدم  رقمية: 

وإنهاء اإلعداد/ Helios TT: إدخاالت من رمزين رقميني
من  نوع  أي  أو  املسافات،  لقياس   :Pulse Counter Input  1  

  Helios Advanced Plus( .النبضات التي تظهر يف اإلجهزة الخارجية
فقط(

إدخاالت  ثالثة   :Helios Advanced Plus القياسية:  اإلدخاالت   
قياسية، ميكن إعداد كل واحدة منها للعمل عىل مقاييس مختلفة. 
مثال: استخدام مجسات درجات الحرارة الخارجية أو مقياس الوقود 

دون الحاجة ملجس خارجي/ Helios TT: يوجد إدخال قياس واحد 
اختياري )ميكن استخدام إدخال رقمي واحد كإدخال قيايس(.

برمجة اإلدخاالت: ميكن برمجة كل مدخل ليتم استخدامه من أجل   
نقل إرساليات تحت أي ظروف، وإعداد أو إبطال إعداد جهاز األمان.

مؤرش الطاقة الرئييس: مقياس للطاقة الرئيسية للداللة عىل مستوى   
الفولتية يف بطارية املركبة.

املركبة  كمبيوتر  بجهاز  مبارش  توصيل  التسلسيل:  كانبوس  موصل   
)Advanced Plus فقط( .CANBus باستخدام بروتوكول

مع  مبارش  اتصال  سيتوفر  سلكني،  باستخدام   :OBD-II دعم   
تشخيصات املركبة، والتي ميكن استخدامها لالطالع عىل املؤرشات 
الوقود، الرسعة، املسافة املقطوعة  املختلفة والتي تشمل مستوى 

وعدد دورات املحرك يف الدقيقة.
نبضاته  لقراءة  الرقمي  املسافات  عداد  دعم  املسافات:  عداد  دعم   
وحساب املسافة التي تقطعها املركبة. Helios Advanced Plus( فقط(.

إخراجات  أربعة   :Helios Advanced Plus الرقمية:  اإلخراجات   
رقمية، تستخدم عادة لإلقفال وفتح اإلقفال وصفارة اإلنذار وجهاز 

مانع الرسقة / Helios TT: مخرج رقمي واحد
نبضات  وعدد  عرض  إعداد  عىل  القدرة  النبضات:  عرض  تعديل   

اإلقفال وفتح اإلقفال.

التصال
  3G أو  GPRS شبكات( GSM التوصيل الخلوي: دعم من شبكات  

اختياري(، أثناء استخدام قناة SMS وقناة البيانات عىل السواء.
دعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900 هي  املدعمة  املوجات   

.HSDPA و CDMA اختياري لشبكات
يكون  عندما  استخدام جهاز خارجي  الصناعية:  باألقامر  التوصيل   

التوصيل الخلوي خارج التغطية.
توصيل TCP: دعم لشبكات GPRS/1x TCP/IP إما بالبقاء متصاًل   

باالنرتنت كل الوقت، أو االتصال باالنرتنت عندما يبدأ اإلرسال.
دعم DNS: توصيل بسريفر حسب اسم املضيف.  

سريفر احتياطي: اسم مضيف احتياطي يف حاالت قطع االتصال عن   
السريفر الرئييس.

التشفري: بروتوكول تشفري لتوفري الحد األعىل من األمان بني املركبة   
واملركز.

دعم بروتوكول خارجي: دعم أجهزة خارجية لربوتوكوالت الطرف   
الثالث، مثل املحطة الطرفية النصية أو تقنية تحديد الرتدد الالسليك 

.)RFID(
الحواسيب  مثل  للمالحة،  الخارجية  األجهزة  دعم  املالحة:  دعم   

الكفية واملحمولة. 
مضاد للتشويش: دعم التوقف التدريجي للمركبة إذا أخفق إرسال   

تنبيه الرسقة بسبب التشويش عىل ترددات االتصال.
بروتوكول مضغوط: أقل من 70 بايت حجم كل رسالة يسهل حفظ   

النطاق الرتددي ويوفر تكاليف االتصال.
مكاملات صوتية: جهاز إلجراء مكاملات صوتية من وإىل املركبة بدون   
استخدام األيدي. القدرة عىل إجراء مكاملة صوتية من الوحدة بدون 

معرفة السائق.

اتصاالت السلكية
تحديث الربنامج: تحديث الربنامج السلكياً لتطبيق ميزات جديدة   

عىل الوحدات املركبة أصاًل.
واستالم  للمركبة  حالة  آخر  طلب  عىل  القدرة  الحالة:  طلبات   
املعلومات بأكملها حول اإلدخاالت واإلخراجات ومعلومات املوقع.

 10 خيار لعمل إرساالت دورية من الوحدة يف فرتات من  التتبع:   
ثواين إىل 5 أيام.

فرتة التتبع حسب القناة: ميكن إعداد فرتات إرسال مختلفة لكل   
قناة اتصال مستخدمة - SMS/GPRS/تجوال.

خالل  من  الوحدة  يف  عداد  لكل  كاملة  برمجة  العدادات:  برمجة   
االتصال الالسليك.

التشغيل/ إيقاف التشغيل عن بعد: خيار تشغيل وإيقاف تشغيل   
املركبة من املركز.

تغيري حالة اإلخراج: خيار تفعيل/ إلغاء تفعيل إخراجات مختلفة،   
تشغيل صافرة  إيقاف  وتشغيل/  األبواب  إقفال  إلغاء  إقفال/  مثل 

اإلنذار وتفعيل/ إلغاء تفعيل جهاز مانع الرسقة.
التحكم  لجهاز  بعد  عن  التفعيل  بعد:  عن  التحكم  داالس/  جهاز   

Dallas iButton  والتحكم عن بعد.

قياس  عداد  ملزامنة  بعد  عن  تحديث  باألميال:  املسافة  إعداد   
املسافات يف الوحدة واملركبة.

طلب مكاملة صوتية: طلب من الوحدة لالتصال برقم معني إلجراء   

إضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكنا

http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact


الوحدة األكرث تطورا إلدارة األساطيل والتطبيقات األمنية يف الوقت الحقيقي
قال الكوميديان سيد سيزار مرًة: “الرجل الذي ابتكر العجلة األوىل كان أحمقاً. والرجل الذي الذي ابتكر العجالت الثالث األخرى 

كان عبقرياً!”
نحن يف Starcom Systems مل نبتكر نظام تحديد موقع املركبات.

نحن ابتكرنا “العجالت الثالث األخرى” التي غريت نظام تحديد موقع املركبات يف العامل وطورته إىل حد الكامل.
ُمنتجاتنا تتالءم كليا مع كافة االحتياجات:

إنها ُمصممة لتقديم التنبيهات عن أي نوع ودمج بني األحداث، وتعمل أوتوماتيكياً، وتحافظ عىل الثبات واالستمرارية.
إنه النظام الوحيد الذي يقدم حلوالً لكل حاجة ميكن تصورها.

إن الحكمة املتطورة لنظام Helios تجعلنا نقدم لكم املعلومات املفيدة وبطريقة سهلة، فيصبح التحليل األكرث تعقيداً يصبح تلقائيا 
بسيطاً وسهل االستخدام.

وحدة املعالجة املركزية
)CPU)

النوع
الذاكرة:

NXP ARM Cortex-M3
ذاكرة الوصول العشوايئ )RAM( الساكنة: 128 ك. ب.

ذاكرة القراءة فقط )ROM(: 34 ك. ب.
الذاكرة الوميضية: 2048 ك. ب.

مدى الفولتيةالطاقة

االستهالك

8 فولت - 28 فولت )مدعم بنفس الوحدة(

3م. أمبري يف وضع الطاقة املنخفضة
حتى 120 م. أمبري يف وضع التشغيل

ميكن أن تصل حتى 300 م. أمبري إذا تم شحن البطارية

النوع* بطارية احتياطية )اختياري(
الطاقة

ليثيوم بوليمر
3.75V, Helios Advanced Plus: 950 mAh / Helios TT: 550 mAh

االتصاالت الخليوية 

 موديم األقامر الصناعية  
)جهاز خارجي(

GSM/GPRS - افرتايض 
املودميات االختيارية 

نوع الهوايئ  
قنوات البيانات

الربوتوكول
االتصال

الحزمة الرباعية )850, 900, 1800, 1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخيل )مخفي( 
 SMS & TCP/IP

تناسب - مشفر
RS232

النوعاملوقع
)TTFF( مدة االستقبال

دقة تحديد املوقع

نوع الهوايئ

GPS/GLONASS )اختياري(
2 ث )تشغيل ساخن(

10m CEP )50%(
0.2m/s )50%( :الرسعة

داخيل )مخفي(

النوعمدخل الكمبيوتر
الرسعة

RS232
115,200bps )افرتايض(

I/Os
)وفق املوديل(

اإلدخاالت الرقمية
اإلخراجات الرقمية
اإلدخاالت القياسية

عداد النبضات
CANBus

Helios Advanced Plus: 8 كحد أعىل / Helios TT: 2 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 4 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 3 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل

1 كحد أعىل )Helios Advanced Plus فقط(
)طقف Helios Advanced Plus( لومشم

النوعمقياس التسارع
الهدف

دقة من ثالث محاور، 20 ملغم وحتى 8 غم
تحديد ونقل معلومات األحداث والحواث

نظام مانع الرسقاتنظام اإلنذار
خيارات التجريد

خارجي - توقف تدريجي
لوحة مفاتيح عددية، مفتاح داالس، لوحة مفاتيح السلكية

الحجماألبعاد القياسية

الوزن

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x 57 طول )ملم(
0.82 ارتفاع x 2.36 عرض x 4.21 طول )بوصة(

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x  57 طول )ملم(
Helios Advanced Plus: 150 )غم( 5.29 )اوقية( 

Helios TT: 120 )غم( 4.23 )اوقية(

درجة حرارة التشغيلالوضع البيئي
درجة حرارة التخزين

الرطوبة

-40°C ~ +60°C
-40°C ~ +85°C
الحد األعىل 90%

:Helios باستخدام منتجات
ستتمتعون باالستخدام السهل واملريح

الرتكيب؛ ومن  املتكاملة؛ وسهولة  الحلول  لقاعدة  لنظامنا، نظراً 
النارية؛  الدراجة  أو  للمركبة  املحيطة  البيئة  مع  دمجه  السهل 
وإلنه يتسم مبرونة مالءمته االحتياجات املحلية؛ وحجمه صغري 
بحيث يحتوي عىل أجهزة هوايئ مدمجة؛ وتطبيقاته ال حدود لها؛ 

ويوفر إمكانية توسيع تطبيقاته يف املستقبل.

تحافظون عىل الثبات
لرتقية  اإلطالق  عىل  الال-سليكة  التقنيات  أحدث  نستخدم  ألننا 
اإلعدادات  وتغيري  جديدة  خصائص  وإضافة  بعد  عن  الجهاز 
ضمن الربنامج املوجود للوحدة. هناك اتصال مستمر مع السيارة 

أو الدراجة النارية حتى يف وقت حدوث خلل.

انتم توفرون
مختلفة  إرسال  ترددات  تحديد  إلمكانية  نظراً  واملال،  الوقت 

حسب البث أو التجوال املحيل.

ميكنك االستفادة من
الجودة العالية للنظام الذي يتوافق مع معايري صناعة السيارات.

أنت تتحكم
بكل ظرف أو حالة ممكنة.

بسيطة  حالة،  كل  بدمج  يسمحان  ومنصته  املفتوح  النظام 
ومعقدة عىل السواء.

عىل سبيل املثال:
ميكنك تحديد طلب لتغيري تردد البث أوتوماتيكياً عندما تدخل 

السيارة منطقة معينة ويفتح الباب.

انتم تشعرون بالثقة
بأنه يف حالة وقوع حدث غري عادي سيتم تنشيط النظام تلقائياً.

عىل سبيل املثال:
النظام عىل إقفال األبواب  يف وقت وقوع حادث، سوف يعمل 
للوقت  املسبق  اإلعداد  حسب  صفري  صوت  ويصدر  تلقائياً 

بالدقائق لتحديد مكان السيارة أو الدراجة.

املواصفات العامة
الخصائص الرئيسية

األسطول
وعند  اإلرسال  عند  األحداث  تحديد  للربمجة: ميكن  قابلة  أحداث   
البوق  تفعيل  املثال:  سبيل  عىل  معاً.  معقدة  أحداث  عىل  العمل 
واإلرسال عندما يعمل محرك شاحنة السوائل أثناء تفريغ الوقود يف 

محطقة وقود.
فوق  املركبة  تسري  عندما  للربمجة  قابلة  تنبيهات  الرسعة:  حدود   
أو  الفائقة  الرسعة  للكشف عن  املحددة  الرسعة  أو دون مستوى 

حاالت التوقف غري املرخصة.
من  محدد  عدد  كل  عند  التنبيه  عىل  القدرة  باألميال:  املسافة   

األميال/ الكيلومرتات.
كشف املنعطفات: دعم اإلرسال عند كل انعطاف من أجل رؤية   

أفضل للطريق.
املحرك  يعمل  عندما  تنبيه  إصدار  متوقفة:  املركبة  شغال  املحرك   

واملركبة تبقى ساكنة يف مدى زمني محدد.
املحيط  بناء عىل  تنبيهات  الخارجي:  املحيط  إىل  مستندة  تنبيهات   
الجغرايف عندما تدخل املركبة أو تغادر منطقة معينة يف وقت محدد.

تتكبدها مبراقبة وقياس  التي  الوقود  تكاليف  يقلل  الوقود:  قياس   
استهالك السائق للوقود. أوصل وحدة هليوس مبقياس وقود املركبة 
هذا  سيمكنك  الوقود.  مستوى  لقياس  خارجي  بجهاز  أو  مبارشة 
مام  املقطوعة،  املسافة  مع  الوقود  استهالك  مقارنة  من  التوصيل 

يقلل خطر رسقة الوقود أو االستهالك املفرط.
يحصل  عندما  للتنبيه  القياسية  اإلدخاالت  مراقبة  القيم:  مراقبة   

تجاوز يف قيم الفولتية أو درجة الحرارة.
أزرار  أو   ،Dallas iButton أزرار  باستخدام  السائق:  عىل  التعرف   
لوحة  ترددات  رموز  أو  عددية،  مفاتيح  لوحة  أو  بعد،  تحكم عن 

أرقام السلكية، ترسل الوحدة رمز سائق املركبة الحالية إىل املركز.
أجل  من  باألميال  للنقل  دورية  عمليات  باألميال:  النقل  عمليات   

الصيانة الالزمة للمركبة. 
التتبع األوتوماتييك: دعم أوتوماتييك لتتبع املركبة يف أوقات محددة   

بدون إرسال أوامر إضافية للمر كبة.

نظام اإلنذار
نظام أمان متكامل: نظام أمان تشغييل متكامل مع حاالت منطقية   

مختلفة لكشف األعطال وتبليغ املركز.

التي  )الفرتات  اإلنذار  نظام  بتوقيت  كامل  تحكم  الوقت:  برمجة   
تبقى فيها الوحدة يف وضع منطقي لحاالت اإلنذار(. 

تنبيه من مقياس التسارع: ميكن أن تتنبَّه الوحدة من حدث ظهر   
بواسطة مقياس التسارع.

كشف الجّر: كشف يعتمد عىل نظام GPS للحركة عندما يتعرض   
النظام لهجوم، حيث يظهر تنبيه بالجّر يف املركز. بإمكان هيليوس 
يت يت )Helios TT( اكتشاف أي محاولة سحب من خالل تسجيل 

هوائيات الهاتف املتنقل يف املنطقة املحيطة.
الطاقة يف  التنبيه عندما تكون  الطاقة املنخفضة: نقل  تنبيه حول   

املرمبة دون املستوى املحدد. 
لوحة  بينها  من  متوفرة،  تجريد  أجهزة  أربعة  تجريد:  أجهزة   4  
مفاتيح عددية ولوحة أرقام السلكية، وجهاز تحكم عن بعد، وجهاز 

.Dallas iButton

املركبة تدريجياً من خالل إرسال  التدريجي: خيار لوقف  التوقف   
نبضات لجهاز مانع الرسقة أو مضخة الوقود.

حامية املركبة والسائق
إرسالة فورية ذات  لتحفيز عملية  الطوارئ  زر  الطوارئ: دعم  زر   

أولوية عالية إىل املركز.
يف  املدمج  التسارع  مقياس  الصعبة:  والفرملة  الحوادث  كاشف   

الوحدة يعمل كجهاز كشف عن الحوادث والفرملة الحادة.
اإلقفال األوتوماتييك: دعم اإلقفال/ فتح اإلقفال أوتوماتيكياً عندما   

يعمل/ يتوقف املحرك عن التشغيل.

اإلدخاالت/ اإلخراجات
اإلدخاالت الرقمية: Helios Advanced Plus: إدخاالت من 8 رموز   
واإلعداد  واألبواب  والطوارىء  للتشغيل  عادة  وتستخدم  رقمية: 

وإنهاء اإلعداد/ Helios TT: إدخاالت من رمزين رقميني
من  نوع  أي  أو  املسافات،  لقياس   :Pulse Counter Input  1  

  Helios Advanced Plus( .النبضات التي تظهر يف اإلجهزة الخارجية
فقط(

إدخاالت  ثالثة   :Helios Advanced Plus القياسية:  اإلدخاالت   
قياسية، ميكن إعداد كل واحدة منها للعمل عىل مقاييس مختلفة. 
مثال: استخدام مجسات درجات الحرارة الخارجية أو مقياس الوقود 

دون الحاجة ملجس خارجي/ Helios TT: يوجد إدخال قياس واحد 
اختياري )ميكن استخدام إدخال رقمي واحد كإدخال قيايس(.

برمجة اإلدخاالت: ميكن برمجة كل مدخل ليتم استخدامه من أجل   
نقل إرساليات تحت أي ظروف، وإعداد أو إبطال إعداد جهاز األمان.

مؤرش الطاقة الرئييس: مقياس للطاقة الرئيسية للداللة عىل مستوى   
الفولتية يف بطارية املركبة.

املركبة  كمبيوتر  بجهاز  مبارش  توصيل  التسلسيل:  كانبوس  موصل   
)Advanced Plus فقط( .CANBus باستخدام بروتوكول

مع  مبارش  اتصال  سيتوفر  سلكني،  باستخدام   :OBD-II دعم   
تشخيصات املركبة، والتي ميكن استخدامها لالطالع عىل املؤرشات 
الوقود، الرسعة، املسافة املقطوعة  املختلفة والتي تشمل مستوى 

وعدد دورات املحرك يف الدقيقة.
نبضاته  لقراءة  الرقمي  املسافات  عداد  دعم  املسافات:  عداد  دعم   
وحساب املسافة التي تقطعها املركبة. Helios Advanced Plus( فقط(.

إخراجات  أربعة   :Helios Advanced Plus الرقمية:  اإلخراجات   
رقمية، تستخدم عادة لإلقفال وفتح اإلقفال وصفارة اإلنذار وجهاز 

مانع الرسقة / Helios TT: مخرج رقمي واحد
نبضات  وعدد  عرض  إعداد  عىل  القدرة  النبضات:  عرض  تعديل   

اإلقفال وفتح اإلقفال.

التصال
  3G أو  GPRS شبكات( GSM التوصيل الخلوي: دعم من شبكات  

اختياري(، أثناء استخدام قناة SMS وقناة البيانات عىل السواء.
دعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900 هي  املدعمة  املوجات   

.HSDPA و CDMA اختياري لشبكات
يكون  عندما  استخدام جهاز خارجي  الصناعية:  باألقامر  التوصيل   

التوصيل الخلوي خارج التغطية.
توصيل TCP: دعم لشبكات GPRS/1x TCP/IP إما بالبقاء متصاًل   

باالنرتنت كل الوقت، أو االتصال باالنرتنت عندما يبدأ اإلرسال.
دعم DNS: توصيل بسريفر حسب اسم املضيف.  

سريفر احتياطي: اسم مضيف احتياطي يف حاالت قطع االتصال عن   
السريفر الرئييس.

التشفري: بروتوكول تشفري لتوفري الحد األعىل من األمان بني املركبة   
واملركز.

دعم بروتوكول خارجي: دعم أجهزة خارجية لربوتوكوالت الطرف   
الثالث، مثل املحطة الطرفية النصية أو تقنية تحديد الرتدد الالسليك 

.)RFID(
الحواسيب  مثل  للمالحة،  الخارجية  األجهزة  دعم  املالحة:  دعم   

الكفية واملحمولة. 
مضاد للتشويش: دعم التوقف التدريجي للمركبة إذا أخفق إرسال   

تنبيه الرسقة بسبب التشويش عىل ترددات االتصال.
بروتوكول مضغوط: أقل من 70 بايت حجم كل رسالة يسهل حفظ   

النطاق الرتددي ويوفر تكاليف االتصال.
مكاملات صوتية: جهاز إلجراء مكاملات صوتية من وإىل املركبة بدون   
استخدام األيدي. القدرة عىل إجراء مكاملة صوتية من الوحدة بدون 

معرفة السائق.

اتصاالت السلكية
تحديث الربنامج: تحديث الربنامج السلكياً لتطبيق ميزات جديدة   

عىل الوحدات املركبة أصاًل.
واستالم  للمركبة  حالة  آخر  طلب  عىل  القدرة  الحالة:  طلبات   
املعلومات بأكملها حول اإلدخاالت واإلخراجات ومعلومات املوقع.

 10 خيار لعمل إرساالت دورية من الوحدة يف فرتات من  التتبع:   
ثواين إىل 5 أيام.

فرتة التتبع حسب القناة: ميكن إعداد فرتات إرسال مختلفة لكل   
قناة اتصال مستخدمة - SMS/GPRS/تجوال.

خالل  من  الوحدة  يف  عداد  لكل  كاملة  برمجة  العدادات:  برمجة   
االتصال الالسليك.

التشغيل/ إيقاف التشغيل عن بعد: خيار تشغيل وإيقاف تشغيل   
املركبة من املركز.

تغيري حالة اإلخراج: خيار تفعيل/ إلغاء تفعيل إخراجات مختلفة،   
تشغيل صافرة  إيقاف  وتشغيل/  األبواب  إقفال  إلغاء  إقفال/  مثل 

اإلنذار وتفعيل/ إلغاء تفعيل جهاز مانع الرسقة.
التحكم  لجهاز  بعد  عن  التفعيل  بعد:  عن  التحكم  داالس/  جهاز   

Dallas iButton  والتحكم عن بعد.

قياس  عداد  ملزامنة  بعد  عن  تحديث  باألميال:  املسافة  إعداد   
املسافات يف الوحدة واملركبة.

طلب مكاملة صوتية: طلب من الوحدة لالتصال برقم معني إلجراء   

إضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكنا

http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact


الوحدة األكرث تطورا إلدارة األساطيل والتطبيقات األمنية يف الوقت الحقيقي
قال الكوميديان سيد سيزار مرًة: “الرجل الذي ابتكر العجلة األوىل كان أحمقاً. والرجل الذي الذي ابتكر العجالت الثالث األخرى 

كان عبقرياً!”
نحن يف Starcom Systems مل نبتكر نظام تحديد موقع املركبات.

نحن ابتكرنا “العجالت الثالث األخرى” التي غريت نظام تحديد موقع املركبات يف العامل وطورته إىل حد الكامل.
ُمنتجاتنا تتالءم كليا مع كافة االحتياجات:

إنها ُمصممة لتقديم التنبيهات عن أي نوع ودمج بني األحداث، وتعمل أوتوماتيكياً، وتحافظ عىل الثبات واالستمرارية.
إنه النظام الوحيد الذي يقدم حلوالً لكل حاجة ميكن تصورها.

إن الحكمة املتطورة لنظام Helios تجعلنا نقدم لكم املعلومات املفيدة وبطريقة سهلة، فيصبح التحليل األكرث تعقيداً يصبح تلقائيا 
بسيطاً وسهل االستخدام.

وحدة املعالجة املركزية
)CPU)

النوع
الذاكرة:

NXP ARM Cortex-M3
ذاكرة الوصول العشوايئ )RAM( الساكنة: 128 ك. ب.

ذاكرة القراءة فقط )ROM(: 34 ك. ب.
الذاكرة الوميضية: 2048 ك. ب.

مدى الفولتيةالطاقة

االستهالك

8 فولت - 28 فولت )مدعم بنفس الوحدة(

3م. أمبري يف وضع الطاقة املنخفضة
حتى 120 م. أمبري يف وضع التشغيل

ميكن أن تصل حتى 300 م. أمبري إذا تم شحن البطارية

النوع* بطارية احتياطية )اختياري(
الطاقة

ليثيوم بوليمر
3.75V, Helios Advanced Plus: 950 mAh / Helios TT: 550 mAh

االتصاالت الخليوية 

 موديم األقامر الصناعية  
)جهاز خارجي(

GSM/GPRS - افرتايض 
املودميات االختيارية 

نوع الهوايئ  
قنوات البيانات

الربوتوكول
االتصال

الحزمة الرباعية )850, 900, 1800, 1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخيل )مخفي( 
 SMS & TCP/IP

تناسب - مشفر
RS232

النوعاملوقع
)TTFF( مدة االستقبال

دقة تحديد املوقع

نوع الهوايئ

GPS/GLONASS )اختياري(
2 ث )تشغيل ساخن(

10m CEP )50%(
0.2m/s )50%( :الرسعة

داخيل )مخفي(

النوعمدخل الكمبيوتر
الرسعة

RS232
115,200bps )افرتايض(

I/Os
)وفق املوديل(

اإلدخاالت الرقمية
اإلخراجات الرقمية
اإلدخاالت القياسية

عداد النبضات
CANBus

Helios Advanced Plus: 8 كحد أعىل / Helios TT: 2 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 4 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 3 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل

1 كحد أعىل )Helios Advanced Plus فقط(
)طقف Helios Advanced Plus( لومشم

النوعمقياس التسارع
الهدف

دقة من ثالث محاور، 20 ملغم وحتى 8 غم
تحديد ونقل معلومات األحداث والحواث

نظام مانع الرسقاتنظام اإلنذار
خيارات التجريد

خارجي - توقف تدريجي
لوحة مفاتيح عددية، مفتاح داالس، لوحة مفاتيح السلكية

الحجماألبعاد القياسية

الوزن

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x 57 طول )ملم(
0.82 ارتفاع x 2.36 عرض x 4.21 طول )بوصة(

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x  57 طول )ملم(
Helios Advanced Plus: 150 )غم( 5.29 )اوقية( 

Helios TT: 120 )غم( 4.23 )اوقية(

درجة حرارة التشغيلالوضع البيئي
درجة حرارة التخزين

الرطوبة

-40°C ~ +60°C
-40°C ~ +85°C
الحد األعىل 90%

:Helios باستخدام منتجات
ستتمتعون باالستخدام السهل واملريح

الرتكيب؛ ومن  املتكاملة؛ وسهولة  الحلول  لقاعدة  لنظامنا، نظراً 
النارية؛  الدراجة  أو  للمركبة  املحيطة  البيئة  مع  دمجه  السهل 
وإلنه يتسم مبرونة مالءمته االحتياجات املحلية؛ وحجمه صغري 
بحيث يحتوي عىل أجهزة هوايئ مدمجة؛ وتطبيقاته ال حدود لها؛ 

ويوفر إمكانية توسيع تطبيقاته يف املستقبل.

تحافظون عىل الثبات
لرتقية  اإلطالق  عىل  الال-سليكة  التقنيات  أحدث  نستخدم  ألننا 
اإلعدادات  وتغيري  جديدة  خصائص  وإضافة  بعد  عن  الجهاز 
ضمن الربنامج املوجود للوحدة. هناك اتصال مستمر مع السيارة 

أو الدراجة النارية حتى يف وقت حدوث خلل.

انتم توفرون
مختلفة  إرسال  ترددات  تحديد  إلمكانية  نظراً  واملال،  الوقت 

حسب البث أو التجوال املحيل.

ميكنك االستفادة من
الجودة العالية للنظام الذي يتوافق مع معايري صناعة السيارات.

أنت تتحكم
بكل ظرف أو حالة ممكنة.

بسيطة  حالة،  كل  بدمج  يسمحان  ومنصته  املفتوح  النظام 
ومعقدة عىل السواء.

عىل سبيل املثال:
ميكنك تحديد طلب لتغيري تردد البث أوتوماتيكياً عندما تدخل 

السيارة منطقة معينة ويفتح الباب.

انتم تشعرون بالثقة
بأنه يف حالة وقوع حدث غري عادي سيتم تنشيط النظام تلقائياً.

عىل سبيل املثال:
النظام عىل إقفال األبواب  يف وقت وقوع حادث، سوف يعمل 
للوقت  املسبق  اإلعداد  حسب  صفري  صوت  ويصدر  تلقائياً 

بالدقائق لتحديد مكان السيارة أو الدراجة.

املواصفات العامة
الخصائص الرئيسية

األسطول
وعند  اإلرسال  عند  األحداث  تحديد  للربمجة: ميكن  قابلة  أحداث   
البوق  تفعيل  املثال:  سبيل  عىل  معاً.  معقدة  أحداث  عىل  العمل 
واإلرسال عندما يعمل محرك شاحنة السوائل أثناء تفريغ الوقود يف 

محطقة وقود.
فوق  املركبة  تسري  عندما  للربمجة  قابلة  تنبيهات  الرسعة:  حدود   
أو  الفائقة  الرسعة  للكشف عن  املحددة  الرسعة  أو دون مستوى 

حاالت التوقف غري املرخصة.
من  محدد  عدد  كل  عند  التنبيه  عىل  القدرة  باألميال:  املسافة   

األميال/ الكيلومرتات.
كشف املنعطفات: دعم اإلرسال عند كل انعطاف من أجل رؤية   

أفضل للطريق.
املحرك  يعمل  عندما  تنبيه  إصدار  متوقفة:  املركبة  شغال  املحرك   

واملركبة تبقى ساكنة يف مدى زمني محدد.
املحيط  بناء عىل  تنبيهات  الخارجي:  املحيط  إىل  مستندة  تنبيهات   
الجغرايف عندما تدخل املركبة أو تغادر منطقة معينة يف وقت محدد.

تتكبدها مبراقبة وقياس  التي  الوقود  تكاليف  يقلل  الوقود:  قياس   
استهالك السائق للوقود. أوصل وحدة هليوس مبقياس وقود املركبة 
هذا  سيمكنك  الوقود.  مستوى  لقياس  خارجي  بجهاز  أو  مبارشة 
مام  املقطوعة،  املسافة  مع  الوقود  استهالك  مقارنة  من  التوصيل 

يقلل خطر رسقة الوقود أو االستهالك املفرط.
يحصل  عندما  للتنبيه  القياسية  اإلدخاالت  مراقبة  القيم:  مراقبة   

تجاوز يف قيم الفولتية أو درجة الحرارة.
أزرار  أو   ،Dallas iButton أزرار  باستخدام  السائق:  عىل  التعرف   
لوحة  ترددات  رموز  أو  عددية،  مفاتيح  لوحة  أو  بعد،  تحكم عن 

أرقام السلكية، ترسل الوحدة رمز سائق املركبة الحالية إىل املركز.
أجل  من  باألميال  للنقل  دورية  عمليات  باألميال:  النقل  عمليات   

الصيانة الالزمة للمركبة. 
التتبع األوتوماتييك: دعم أوتوماتييك لتتبع املركبة يف أوقات محددة   

بدون إرسال أوامر إضافية للمر كبة.

نظام اإلنذار
نظام أمان متكامل: نظام أمان تشغييل متكامل مع حاالت منطقية   

مختلفة لكشف األعطال وتبليغ املركز.

التي  )الفرتات  اإلنذار  نظام  بتوقيت  كامل  تحكم  الوقت:  برمجة   
تبقى فيها الوحدة يف وضع منطقي لحاالت اإلنذار(. 

تنبيه من مقياس التسارع: ميكن أن تتنبَّه الوحدة من حدث ظهر   
بواسطة مقياس التسارع.

كشف الجّر: كشف يعتمد عىل نظام GPS للحركة عندما يتعرض   
النظام لهجوم، حيث يظهر تنبيه بالجّر يف املركز. بإمكان هيليوس 
يت يت )Helios TT( اكتشاف أي محاولة سحب من خالل تسجيل 

هوائيات الهاتف املتنقل يف املنطقة املحيطة.
الطاقة يف  التنبيه عندما تكون  الطاقة املنخفضة: نقل  تنبيه حول   

املرمبة دون املستوى املحدد. 
لوحة  بينها  من  متوفرة،  تجريد  أجهزة  أربعة  تجريد:  أجهزة   4  
مفاتيح عددية ولوحة أرقام السلكية، وجهاز تحكم عن بعد، وجهاز 

.Dallas iButton

املركبة تدريجياً من خالل إرسال  التدريجي: خيار لوقف  التوقف   
نبضات لجهاز مانع الرسقة أو مضخة الوقود.

حامية املركبة والسائق
إرسالة فورية ذات  لتحفيز عملية  الطوارئ  زر  الطوارئ: دعم  زر   

أولوية عالية إىل املركز.
يف  املدمج  التسارع  مقياس  الصعبة:  والفرملة  الحوادث  كاشف   

الوحدة يعمل كجهاز كشف عن الحوادث والفرملة الحادة.
اإلقفال األوتوماتييك: دعم اإلقفال/ فتح اإلقفال أوتوماتيكياً عندما   

يعمل/ يتوقف املحرك عن التشغيل.

اإلدخاالت/ اإلخراجات
اإلدخاالت الرقمية: Helios Advanced Plus: إدخاالت من 8 رموز   
واإلعداد  واألبواب  والطوارىء  للتشغيل  عادة  وتستخدم  رقمية: 

وإنهاء اإلعداد/ Helios TT: إدخاالت من رمزين رقميني
من  نوع  أي  أو  املسافات،  لقياس   :Pulse Counter Input  1  

  Helios Advanced Plus( .النبضات التي تظهر يف اإلجهزة الخارجية
فقط(

إدخاالت  ثالثة   :Helios Advanced Plus القياسية:  اإلدخاالت   
قياسية، ميكن إعداد كل واحدة منها للعمل عىل مقاييس مختلفة. 
مثال: استخدام مجسات درجات الحرارة الخارجية أو مقياس الوقود 

دون الحاجة ملجس خارجي/ Helios TT: يوجد إدخال قياس واحد 
اختياري )ميكن استخدام إدخال رقمي واحد كإدخال قيايس(.

برمجة اإلدخاالت: ميكن برمجة كل مدخل ليتم استخدامه من أجل   
نقل إرساليات تحت أي ظروف، وإعداد أو إبطال إعداد جهاز األمان.

مؤرش الطاقة الرئييس: مقياس للطاقة الرئيسية للداللة عىل مستوى   
الفولتية يف بطارية املركبة.

املركبة  كمبيوتر  بجهاز  مبارش  توصيل  التسلسيل:  كانبوس  موصل   
)Advanced Plus فقط( .CANBus باستخدام بروتوكول

مع  مبارش  اتصال  سيتوفر  سلكني،  باستخدام   :OBD-II دعم   
تشخيصات املركبة، والتي ميكن استخدامها لالطالع عىل املؤرشات 
الوقود، الرسعة، املسافة املقطوعة  املختلفة والتي تشمل مستوى 

وعدد دورات املحرك يف الدقيقة.
نبضاته  لقراءة  الرقمي  املسافات  عداد  دعم  املسافات:  عداد  دعم   
وحساب املسافة التي تقطعها املركبة. Helios Advanced Plus( فقط(.

إخراجات  أربعة   :Helios Advanced Plus الرقمية:  اإلخراجات   
رقمية، تستخدم عادة لإلقفال وفتح اإلقفال وصفارة اإلنذار وجهاز 

مانع الرسقة / Helios TT: مخرج رقمي واحد
نبضات  وعدد  عرض  إعداد  عىل  القدرة  النبضات:  عرض  تعديل   

اإلقفال وفتح اإلقفال.

التصال
  3G أو  GPRS شبكات( GSM التوصيل الخلوي: دعم من شبكات  

اختياري(، أثناء استخدام قناة SMS وقناة البيانات عىل السواء.
دعم  ميغاهريتز.   850/900/1800/1900 هي  املدعمة  املوجات   

.HSDPA و CDMA اختياري لشبكات
يكون  عندما  استخدام جهاز خارجي  الصناعية:  باألقامر  التوصيل   

التوصيل الخلوي خارج التغطية.
توصيل TCP: دعم لشبكات GPRS/1x TCP/IP إما بالبقاء متصاًل   

باالنرتنت كل الوقت، أو االتصال باالنرتنت عندما يبدأ اإلرسال.
دعم DNS: توصيل بسريفر حسب اسم املضيف.  

سريفر احتياطي: اسم مضيف احتياطي يف حاالت قطع االتصال عن   
السريفر الرئييس.

التشفري: بروتوكول تشفري لتوفري الحد األعىل من األمان بني املركبة   
واملركز.

دعم بروتوكول خارجي: دعم أجهزة خارجية لربوتوكوالت الطرف   
الثالث، مثل املحطة الطرفية النصية أو تقنية تحديد الرتدد الالسليك 

.)RFID(
الحواسيب  مثل  للمالحة،  الخارجية  األجهزة  دعم  املالحة:  دعم   

الكفية واملحمولة. 
مضاد للتشويش: دعم التوقف التدريجي للمركبة إذا أخفق إرسال   

تنبيه الرسقة بسبب التشويش عىل ترددات االتصال.
بروتوكول مضغوط: أقل من 70 بايت حجم كل رسالة يسهل حفظ   

النطاق الرتددي ويوفر تكاليف االتصال.
مكاملات صوتية: جهاز إلجراء مكاملات صوتية من وإىل املركبة بدون   
استخدام األيدي. القدرة عىل إجراء مكاملة صوتية من الوحدة بدون 

معرفة السائق.

اتصاالت السلكية
تحديث الربنامج: تحديث الربنامج السلكياً لتطبيق ميزات جديدة   

عىل الوحدات املركبة أصاًل.
واستالم  للمركبة  حالة  آخر  طلب  عىل  القدرة  الحالة:  طلبات   
املعلومات بأكملها حول اإلدخاالت واإلخراجات ومعلومات املوقع.

 10 خيار لعمل إرساالت دورية من الوحدة يف فرتات من  التتبع:   
ثواين إىل 5 أيام.

فرتة التتبع حسب القناة: ميكن إعداد فرتات إرسال مختلفة لكل   
قناة اتصال مستخدمة - SMS/GPRS/تجوال.

خالل  من  الوحدة  يف  عداد  لكل  كاملة  برمجة  العدادات:  برمجة   
االتصال الالسليك.

التشغيل/ إيقاف التشغيل عن بعد: خيار تشغيل وإيقاف تشغيل   
املركبة من املركز.

تغيري حالة اإلخراج: خيار تفعيل/ إلغاء تفعيل إخراجات مختلفة،   
تشغيل صافرة  إيقاف  وتشغيل/  األبواب  إقفال  إلغاء  إقفال/  مثل 

اإلنذار وتفعيل/ إلغاء تفعيل جهاز مانع الرسقة.
التحكم  لجهاز  بعد  عن  التفعيل  بعد:  عن  التحكم  داالس/  جهاز   

Dallas iButton  والتحكم عن بعد.

قياس  عداد  ملزامنة  بعد  عن  تحديث  باألميال:  املسافة  إعداد   
املسافات يف الوحدة واملركبة.

طلب مكاملة صوتية: طلب من الوحدة لالتصال برقم معني إلجراء   

إضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكناإضغط هنا، لتصبح رشيكنا

http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact
http://www.starcomsystems.com/ar/contact
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الوحدة األكرث تطورا إلدارة األساطيل والتطبيقات األمنية يف الوقت الحقيقي
قال الكوميديان سيد سيزار مرًة: “الرجل الذي ابتكر العجلة األوىل كان أحمقاً. والرجل الذي الذي ابتكر العجالت الثالث األخرى 

كان عبقرياً!”
نحن يف Starcom Systems مل نبتكر نظام تحديد موقع املركبات.

نحن ابتكرنا “العجالت الثالث األخرى” التي غريت نظام تحديد موقع املركبات يف العامل وطورته إىل حد الكامل.
ُمنتجاتنا تتالءم كليا مع كافة االحتياجات:

إنها ُمصممة لتقديم التنبيهات عن أي نوع ودمج بني األحداث، وتعمل أوتوماتيكياً، وتحافظ عىل الثبات واالستمرارية.
إنه النظام الوحيد الذي يقدم حلوالً لكل حاجة ميكن تصورها.

إن الحكمة املتطورة لنظام Helios تجعلنا نقدم لكم املعلومات املفيدة وبطريقة سهلة، فيصبح التحليل األكرث تعقيداً يصبح تلقائيا 
بسيطاً وسهل االستخدام.

وحدة املعالجة املركزية
)CPU)

النوع
الذاكرة:

NXP ARM Cortex-M3
ذاكرة الوصول العشوايئ )RAM( الساكنة: 128 ك. ب.

ذاكرة القراءة فقط )ROM(: 34 ك. ب.
الذاكرة الوميضية: 2048 ك. ب.

مدى الفولتيةالطاقة

االستهالك

8 فولت - 28 فولت )مدعم بنفس الوحدة(

3م. أمبري يف وضع الطاقة املنخفضة
حتى 120 م. أمبري يف وضع التشغيل

ميكن أن تصل حتى 300 م. أمبري إذا تم شحن البطارية

النوع* بطارية احتياطية )اختياري(
الطاقة

ليثيوم بوليمر
3.75V, Helios Advanced Plus: 950 mAh / Helios TT: 550 mAh

االتصاالت الخليوية 

 موديم األقامر الصناعية  
)جهاز خارجي(

GSM/GPRS - افرتايض 
املودميات االختيارية 

نوع الهوايئ  
قنوات البيانات

الربوتوكول
االتصال

الحزمة الرباعية )850, 900, 1800, 1900(
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE

داخيل )مخفي( 
 SMS & TCP/IP

تناسب - مشفر
RS232

النوعاملوقع
)TTFF( مدة االستقبال

دقة تحديد املوقع

نوع الهوايئ

GPS/GLONASS )اختياري(
2 ث )تشغيل ساخن(

10m CEP )50%(
0.2m/s )50%( :الرسعة

داخيل )مخفي(

النوعمدخل الكمبيوتر
الرسعة

RS232
115,200bps )افرتايض(

I/Os
)وفق املوديل(

اإلدخاالت الرقمية
اإلخراجات الرقمية
اإلدخاالت القياسية

عداد النبضات
CANBus

Helios Advanced Plus: 8 كحد أعىل / Helios TT: 2 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 4 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل
Helios Advanced Plus: 3 كحد أعىل / Helios TT: 1 كحد أعىل

1 كحد أعىل )Helios Advanced Plus فقط(
)طقف Helios Advanced Plus( لومشم

النوعمقياس التسارع
الهدف

دقة من ثالث محاور، 20 ملغم وحتى 8 غم
تحديد ونقل معلومات األحداث والحواث

نظام مانع الرسقاتنظام اإلنذار
خيارات التجريد

خارجي - توقف تدريجي
لوحة مفاتيح عددية، مفتاح داالس، لوحة مفاتيح السلكية

الحجماألبعاد القياسية

الوزن

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x 57 طول )ملم(
0.82 ارتفاع x 2.36 عرض x 4.21 طول )بوصة(

Helios TT: 21 ارتفاع x 60 عرض x  57 طول )ملم(
Helios Advanced Plus: 150 )غم( 5.29 )اوقية( 

Helios TT: 120 )غم( 4.23 )اوقية(

درجة حرارة التشغيلالوضع البيئي
درجة حرارة التخزين

الرطوبة

-40°C ~ +60°C
-40°C ~ +85°C
الحد األعىل 90%

:Helios باستخدام منتجات
ستتمتعون باالستخدام السهل واملريح

الرتكيب؛ ومن  املتكاملة؛ وسهولة  الحلول  لقاعدة  لنظامنا، نظراً 
النارية؛  الدراجة  أو  للمركبة  املحيطة  البيئة  مع  دمجه  السهل 
وإلنه يتسم مبرونة مالءمته االحتياجات املحلية؛ وحجمه صغري 
بحيث يحتوي عىل أجهزة هوايئ مدمجة؛ وتطبيقاته ال حدود لها؛ 

ويوفر إمكانية توسيع تطبيقاته يف املستقبل.

تحافظون عىل الثبات
لرتقية  اإلطالق  عىل  الال-سليكة  التقنيات  أحدث  نستخدم  ألننا 
اإلعدادات  وتغيري  جديدة  خصائص  وإضافة  بعد  عن  الجهاز 
ضمن الربنامج املوجود للوحدة. هناك اتصال مستمر مع السيارة 

أو الدراجة النارية حتى يف وقت حدوث خلل.

انتم توفرون
مختلفة  إرسال  ترددات  تحديد  إلمكانية  نظراً  واملال،  الوقت 

حسب البث أو التجوال املحيل.

ميكنك االستفادة من
الجودة العالية للنظام الذي يتوافق مع معايري صناعة السيارات.

أنت تتحكم
بكل ظرف أو حالة ممكنة.

بسيطة  حالة،  كل  بدمج  يسمحان  ومنصته  املفتوح  النظام 
ومعقدة عىل السواء.

عىل سبيل املثال:
ميكنك تحديد طلب لتغيري تردد البث أوتوماتيكياً عندما تدخل 

السيارة منطقة معينة ويفتح الباب.

انتم تشعرون بالثقة
بأنه يف حالة وقوع حدث غري عادي سيتم تنشيط النظام تلقائياً.

عىل سبيل املثال:
النظام عىل إقفال األبواب  يف وقت وقوع حادث، سوف يعمل 
للوقت  املسبق  اإلعداد  حسب  صفري  صوت  ويصدر  تلقائياً 

بالدقائق لتحديد مكان السيارة أو الدراجة.

املواصفات العامة
الخصائص الرئيسية

األسطول
وعند  اإلرسال  عند  األحداث  تحديد  للربمجة: ميكن  قابلة  أحداث   
البوق  تفعيل  املثال:  سبيل  عىل  معاً.  معقدة  أحداث  عىل  العمل 
واإلرسال عندما يعمل محرك شاحنة السوائل أثناء تفريغ الوقود يف 

محطقة وقود.
فوق  املركبة  تسري  عندما  للربمجة  قابلة  تنبيهات  الرسعة:  حدود   
أو  الفائقة  الرسعة  للكشف عن  املحددة  الرسعة  أو دون مستوى 

حاالت التوقف غري املرخصة.
من  محدد  عدد  كل  عند  التنبيه  عىل  القدرة  باألميال:  املسافة   

األميال/ الكيلومرتات.
كشف املنعطفات: دعم اإلرسال عند كل انعطاف من أجل رؤية   

أفضل للطريق.
املحرك  يعمل  عندما  تنبيه  إصدار  متوقفة:  املركبة  شغال  املحرك   

واملركبة تبقى ساكنة يف مدى زمني محدد.
املحيط  بناء عىل  تنبيهات  الخارجي:  املحيط  إىل  مستندة  تنبيهات   
الجغرايف عندما تدخل املركبة أو تغادر منطقة معينة يف وقت محدد.

تتكبدها مبراقبة وقياس  التي  الوقود  تكاليف  يقلل  الوقود:  قياس   
استهالك السائق للوقود. أوصل وحدة هليوس مبقياس وقود املركبة 
هذا  سيمكنك  الوقود.  مستوى  لقياس  خارجي  بجهاز  أو  مبارشة 
مام  املقطوعة،  املسافة  مع  الوقود  استهالك  مقارنة  من  التوصيل 

يقلل خطر رسقة الوقود أو االستهالك املفرط.
يحصل  عندما  للتنبيه  القياسية  اإلدخاالت  مراقبة  القيم:  مراقبة   

تجاوز يف قيم الفولتية أو درجة الحرارة.
أزرار  أو   ،Dallas iButton أزرار  باستخدام  السائق:  عىل  التعرف   
لوحة  ترددات  رموز  أو  عددية،  مفاتيح  لوحة  أو  بعد،  تحكم عن 

أرقام السلكية، ترسل الوحدة رمز سائق املركبة الحالية إىل املركز.
أجل  من  باألميال  للنقل  دورية  عمليات  باألميال:  النقل  عمليات   

الصيانة الالزمة للمركبة. 
التتبع األوتوماتييك: دعم أوتوماتييك لتتبع املركبة يف أوقات محددة   

بدون إرسال أوامر إضافية للمر كبة.

نظام اإلنذار
نظام أمان متكامل: نظام أمان تشغييل متكامل مع حاالت منطقية   

مختلفة لكشف األعطال وتبليغ املركز.

التي  )الفرتات  اإلنذار  نظام  بتوقيت  كامل  تحكم  الوقت:  برمجة   
تبقى فيها الوحدة يف وضع منطقي لحاالت اإلنذار(. 

تنبيه من مقياس التسارع: ميكن أن تتنبَّه الوحدة من حدث ظهر   
بواسطة مقياس التسارع.

كشف الجّر: كشف يعتمد عىل نظام GPS للحركة عندما يتعرض   
النظام لهجوم، حيث يظهر تنبيه بالجّر يف املركز. بإمكان هيليوس 
يت يت )Helios TT( اكتشاف أي محاولة سحب من خالل تسجيل 

هوائيات الهاتف املتنقل يف املنطقة املحيطة.
الطاقة يف  التنبيه عندما تكون  الطاقة املنخفضة: نقل  تنبيه حول   

املرمبة دون املستوى املحدد. 
لوحة  بينها  من  متوفرة،  تجريد  أجهزة  أربعة  تجريد:  أجهزة   4  
مفاتيح عددية ولوحة أرقام السلكية، وجهاز تحكم عن بعد، وجهاز 

.Dallas iButton

املركبة تدريجياً من خالل إرسال  التدريجي: خيار لوقف  التوقف   
نبضات لجهاز مانع الرسقة أو مضخة الوقود.

حامية املركبة والسائق
إرسالة فورية ذات  لتحفيز عملية  الطوارئ  زر  الطوارئ: دعم  زر   

أولوية عالية إىل املركز.
يف  املدمج  التسارع  مقياس  الصعبة:  والفرملة  الحوادث  كاشف   

الوحدة يعمل كجهاز كشف عن الحوادث والفرملة الحادة.
اإلقفال األوتوماتييك: دعم اإلقفال/ فتح اإلقفال أوتوماتيكياً عندما   

يعمل/ يتوقف املحرك عن التشغيل.

اإلدخاالت/ اإلخراجات
اإلدخاالت الرقمية: Helios Advanced Plus: إدخاالت من 8 رموز   
واإلعداد  واألبواب  والطوارىء  للتشغيل  عادة  وتستخدم  رقمية: 

وإنهاء اإلعداد/ Helios TT: إدخاالت من رمزين رقميني
من  نوع  أي  أو  املسافات،  لقياس   :Pulse Counter Input  1  

  Helios Advanced Plus( .النبضات التي تظهر يف اإلجهزة الخارجية
فقط(

إدخاالت  ثالثة   :Helios Advanced Plus القياسية:  اإلدخاالت   
قياسية، ميكن إعداد كل واحدة منها للعمل عىل مقاييس مختلفة. 
مثال: استخدام مجسات درجات الحرارة الخارجية أو مقياس الوقود 

دون الحاجة ملجس خارجي/ Helios TT: يوجد إدخال قياس واحد 
اختياري )ميكن استخدام إدخال رقمي واحد كإدخال قيايس(.

برمجة اإلدخاالت: ميكن برمجة كل مدخل ليتم استخدامه من أجل   
نقل إرساليات تحت أي ظروف، وإعداد أو إبطال إعداد جهاز األمان.

مؤرش الطاقة الرئييس: مقياس للطاقة الرئيسية للداللة عىل مستوى   
الفولتية يف بطارية املركبة.

املركبة  كمبيوتر  بجهاز  مبارش  توصيل  التسلسيل:  كانبوس  موصل   
)Advanced Plus فقط( .CANBus باستخدام بروتوكول

مع  مبارش  اتصال  سيتوفر  سلكني،  باستخدام   :OBD-II دعم   
تشخيصات املركبة، والتي ميكن استخدامها لالطالع عىل املؤرشات 
الوقود، الرسعة، املسافة املقطوعة  املختلفة والتي تشمل مستوى 

وعدد دورات املحرك يف الدقيقة.
نبضاته  لقراءة  الرقمي  املسافات  عداد  دعم  املسافات:  عداد  دعم   
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Helios Advanced PlusHelios Hybrid Helios TT

GPS+++

GSM+
 )3G, HSDPA and CDMA اختاري(

+
)3G, HSDPA and CDMA اختاري(

+

-+-التوصيل باألقامر الصناعية

موليكس 10 دبوسموليكس 24 دبوسموليكس 24 دبوسجهاز الربط

+++مقياس التسارع

Canbus++-

خصائص أسطول وأمان كاملةاالستخدام
ميكن استخدامه كنظام إنذار مستقل

خصائص أسطول وأمان كاملة
ميكن استخدامه كنظام إنذار مستقل

تتبع وتعقب

- إدخاالت/ إخراجات إضافيةالفائدة
- كشف داخيل عن الحوادث والفرملة الصعبة

- اتصال متواصل حول العامل، حتى عندما
- تكون الشبكة الخلوية خارج التغطية 

إدخاالت/ إخراجات إضافية
- كشف داخيل عن الحوادث والفرملة 

الصعبة

- تكلفة منخفضة
- مضاد للامء IP65 )اختياري(

- قادر عىل كشف عن أي محاولة 
سحب, مستهلكا مستوى منخفض 

من الطاقة                

I/Oمدخالت بـ 8 رموز رقمية
مدخالت بـ 3 رموز قياسية
مدخالت بـ 4 رموز رقمية

عداد نبضات 1
RS232

Canbus
*إدخال بدون استخدام األيدي

إدخال من iButton / لوحة املفاتيح الرقمية/ لوحة 
املفاتيح الرقمية الالسلكية/ جهاز التحكم عن بعد

مدخالت بـ 8 رموز رقمية
مدخالت بـ 3 رموز قياسية
مدخالت بـ 4 رموز رقمية

عداد نبضات 1
RS232

Canbus
*إدخال بدون استخدام األيدي

إدخال من iButton / لوحة املفاتيح 
الرقمية/ لوحة املفاتيح الرقمية 

الالسلكية/ جهاز التحكم عن بعد

 إدخاالت برمزين رقميني
)ميكن استخدام إدخال رقمي 

رقمي واحد كإدخال قيايس(
مدخالت بـرمز رقمي واحد

هيليوسمنفذ كمبيوتر 1
حاكم الشمس، كان يؤمن بأنه “البصري لكل يشء” - 

حسب امليثولوجيا اإلغريقية.

Starcom Systems

Starcom Systems رشكة عاملية رائدة متخصصة يف أنظمة األمتتة املتقدمة يف الوقت الحقيقي لتتبع وإدارة املركبات والكنتيرنات 

واألصول واألشخاص عن بعد. جميع األنظمة تتميز بالقوة والثبات واألداء املتواصل. 

Starcom Systems تتداول أسهمها يف سوق االستثامرات البديلة يف بورصة لندن وهي متتثل ألعىل وأكرث القوانني التنظيمية 

رصامة يف السوق، وبذلك تربهن عىل ثباتها وجدارتها.

تقدم أنظمة Starcom Systems حلوالً متكاملة، إذا إنها تتكون من أجهزة وبرمجيات إبداعية وفريدة من نوعها. بفضل 

سهولة استخدام األنظمة التي تزودها، تقدم الرشكة حلوالً مفيدة وفعالة استناداً إىل إعدادات ومتطلبات كل مستخدم.

من خالل الخربة التي متتد منذ 15 عاماً، توزع رشكة Starcom Systems وتبيع منتجاتها منن خالل 110 رشكاء تكنولوجيا 

 Starcom ومشغلني مستقلني يف أكرث من 53 دولة، وتطبيقها يعمل بـ 32 لغة. بصفتها رشكة عاملية، تتضمن منتجات رشكة

Systems شهادات من جميع مؤسسات املعايري واملقاييس الرائدة يف العامل، باإلضافة إىل شهادة E 24 ، وشهادة السالمة، 

وشهادة فحص EMC ، وشهادة Tuv-Rheinland، وغريها الكثري. 

إدارة األسطول واألمن
يف الوقت الحقيقي

مكاملة صوتية من أجل التحدث مع السائق و/أو سامع نشاط معني 
داخل املركبة. 

الرتاسل النيص: إرسال رسالة نصية إىل املحطة الطرفية النصية للمركبة.  

أمور أخرى
منط الجراج: حالة خاصة عندما يقوم نظام اإلنذار يف وضع إيقاف   
تشغيل وال يوجد أي أمور طارئة مرسلة. هذا الوضع محدود الزمن.

التسجيل الداخيل: عندما يتعذر اإلرسال، يتم حفظ الرسالة بأكملها   
ألف رسالة   15 الذاكرة إلرسالها يف وقت الحق. ميكن تسجيل  يف 

كاملة بهذه الطريقة، من ضمنها حاالت االستعامل.
وضع الطاقة املنخفضة: خيار لتحويل وضع الطاقة املنخفضة )حتى   

3 م. أمبري( عندما يتم تشغيل نظام اإلنذار.
االستخدام األفضل لهذا الوضع يف الدارجات النارية.   

اخرت Helios الذي يالئم احتياجاتك:

عندما يستخدم جهاز االتصال بدون استخدام األيدي، فإن الوحدة تحتوي عىل 5 إدخاالت رقمية وإدخالني قياسيني فقط.

أعىل  مع  ويتوافق  تام  ترخيص  عىل  حاصل  النظام  تام:  ترخيض   
معايري الصناعة الديناميكية.

يعطي  الذي  السيليكون  من  غطاء  يتوفر   :)IP65( للامء  مضاد   
الشديدة   الجوية  والظروف  املاء  ضد  الحامية  من  عال  مستوى 

)Helios TT فقط(.

املوقع
جهاز استقبال GPS: جهاز استقبال  GPS  داخيل يسمح بالتتبع يف   
الوقت الحقيقي والتحليل من عىل اللوحة واستناداً للموقع املحدد.

متقدمة  حسابية  حلول   :GPS نظام  بواسطة  املسافات  قياس   
وبدون   ،GPS نظام  إىل  استناداً  باألميال  املسافات  قياس  لحساب 

الحاجة ألي توصيل خارجي بعداد املسافات يف املركبة.
حفظ آخر موقع: حفظ آخر موقع للمركبة يف حالة خروجها عن   

.GPS نطاق التغطية يف نظام
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- تكون الشبكة الخلوية خارج التغطية 

إدخاالت/ إخراجات إضافية
- كشف داخيل عن الحوادث والفرملة 

الصعبة

- تكلفة منخفضة
- مضاد للامء IP65 )اختياري(

- قادر عىل كشف عن أي محاولة 
سحب, مستهلكا مستوى منخفض 

من الطاقة                

I/Oمدخالت بـ 8 رموز رقمية
مدخالت بـ 3 رموز قياسية
مدخالت بـ 4 رموز رقمية

عداد نبضات 1
RS232

Canbus
*إدخال بدون استخدام األيدي

إدخال من iButton / لوحة املفاتيح الرقمية/ لوحة 
املفاتيح الرقمية الالسلكية/ جهاز التحكم عن بعد

مدخالت بـ 8 رموز رقمية
مدخالت بـ 3 رموز قياسية
مدخالت بـ 4 رموز رقمية

عداد نبضات 1
RS232

Canbus
*إدخال بدون استخدام األيدي

إدخال من iButton / لوحة املفاتيح 
الرقمية/ لوحة املفاتيح الرقمية 

الالسلكية/ جهاز التحكم عن بعد

 إدخاالت برمزين رقميني
)ميكن استخدام إدخال رقمي 

رقمي واحد كإدخال قيايس(
مدخالت بـرمز رقمي واحد

هيليوسمنفذ كمبيوتر 1
حاكم الشمس، كان يؤمن بأنه “البصري لكل يشء” - 

حسب امليثولوجيا اإلغريقية.

Starcom Systems

Starcom Systems رشكة عاملية رائدة متخصصة يف أنظمة األمتتة املتقدمة يف الوقت الحقيقي لتتبع وإدارة املركبات والكنتيرنات 

واألصول واألشخاص عن بعد. جميع األنظمة تتميز بالقوة والثبات واألداء املتواصل. 

Starcom Systems تتداول أسهمها يف سوق االستثامرات البديلة يف بورصة لندن وهي متتثل ألعىل وأكرث القوانني التنظيمية 

رصامة يف السوق، وبذلك تربهن عىل ثباتها وجدارتها.

تقدم أنظمة Starcom Systems حلوالً متكاملة، إذا إنها تتكون من أجهزة وبرمجيات إبداعية وفريدة من نوعها. بفضل 

سهولة استخدام األنظمة التي تزودها، تقدم الرشكة حلوالً مفيدة وفعالة استناداً إىل إعدادات ومتطلبات كل مستخدم.

من خالل الخربة التي متتد منذ 15 عاماً، توزع رشكة Starcom Systems وتبيع منتجاتها منن خالل 110 رشكاء تكنولوجيا 

 Starcom ومشغلني مستقلني يف أكرث من 53 دولة، وتطبيقها يعمل بـ 32 لغة. بصفتها رشكة عاملية، تتضمن منتجات رشكة

Systems شهادات من جميع مؤسسات املعايري واملقاييس الرائدة يف العامل، باإلضافة إىل شهادة E 24 ، وشهادة السالمة، 

وشهادة فحص EMC ، وشهادة Tuv-Rheinland، وغريها الكثري. 

إدارة األسطول واألمن
يف الوقت الحقيقي

مكاملة صوتية من أجل التحدث مع السائق و/أو سامع نشاط معني 
داخل املركبة. 

الرتاسل النيص: إرسال رسالة نصية إىل املحطة الطرفية النصية للمركبة.  

أمور أخرى
منط الجراج: حالة خاصة عندما يقوم نظام اإلنذار يف وضع إيقاف   
تشغيل وال يوجد أي أمور طارئة مرسلة. هذا الوضع محدود الزمن.

التسجيل الداخيل: عندما يتعذر اإلرسال، يتم حفظ الرسالة بأكملها   
ألف رسالة   15 الذاكرة إلرسالها يف وقت الحق. ميكن تسجيل  يف 

كاملة بهذه الطريقة، من ضمنها حاالت االستعامل.
وضع الطاقة املنخفضة: خيار لتحويل وضع الطاقة املنخفضة )حتى   

3 م. أمبري( عندما يتم تشغيل نظام اإلنذار.
االستخدام األفضل لهذا الوضع يف الدارجات النارية.   

اخرت Helios الذي يالئم احتياجاتك:

عندما يستخدم جهاز االتصال بدون استخدام األيدي، فإن الوحدة تحتوي عىل 5 إدخاالت رقمية وإدخالني قياسيني فقط.

أعىل  مع  ويتوافق  تام  ترخيص  عىل  حاصل  النظام  تام:  ترخيض   
معايري الصناعة الديناميكية.

يعطي  الذي  السيليكون  من  غطاء  يتوفر   :)IP65( للامء  مضاد   
الشديدة   الجوية  والظروف  املاء  ضد  الحامية  من  عال  مستوى 

)Helios TT فقط(.

املوقع
جهاز استقبال GPS: جهاز استقبال  GPS  داخيل يسمح بالتتبع يف   
الوقت الحقيقي والتحليل من عىل اللوحة واستناداً للموقع املحدد.

متقدمة  حسابية  حلول   :GPS نظام  بواسطة  املسافات  قياس   
وبدون   ،GPS نظام  إىل  استناداً  باألميال  املسافات  قياس  لحساب 

الحاجة ألي توصيل خارجي بعداد املسافات يف املركبة.
حفظ آخر موقع: حفظ آخر موقع للمركبة يف حالة خروجها عن   

.GPS نطاق التغطية يف نظام
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