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أولكن 
من يعلم

يحقق  السوق  يف  تقنياً  متطور  قفل  أحدث  هو   WatchLock

التكامل األذىك يف أنظمة الحامية.

يقدمه  الذي  االستخدامات  ومتعدد  الصلب  التصميم  يتألف 

من مزيج من قفل شديد الحامية لـMul-T-Lock ونظام تحديد 

لالتصاالت  العاملي  النظام  واتصاالت   )GPS( العاملي  املواقع 

 .Starcom Systems الخلوية من

يف  األعامل  أصحاب  ملساعدة  مثالياً  حاًل   WatchLock يوفر 

متحركة،  أو  ثابتة  كانت  سواء  الصناعات.  من  واسعة  مجموعة 

أجهزة أو ممتلكات، شخصية أو مرتبطة باألعامل، يف املوقع أو 

حركة  بكل  وينذرك  ويتعقبها   WatchLock سيتابعها  خارجه، 

ودخول وإجراء غري مفوض. كل هذا يف منتج واحد سهل الرتكيب 

وسهل االستعامل.

 WatchLock تقنية  يضاهي  السوق  يف  مامثل  منتج  مثة  يس 

الحل  ليمنحك  املبتكرة  وبرمجياته  الشديدة  وحاميته  املتقدمة 

املتكامل لجميع احتياجاتك األمنية.

املواصفات الفنية

مميزات تطبيق WatchLock عرب اإلنرتنت

تتضمن عدة برمجيات Stracom عرب اإلنرتنت

املحتويات الكاملة للعدة

مولد األحداث يسمح لك مبراقبة مزيج من عدة أقفال بشكل متواٍز أو متسلسل. تساعد هذه امليزة الفريدة عىل متكني استخدام واسع   
النطاق للتطبيق بحسب احتياجاتك الخاصة

واجهة متعددة اللغات متوفرة بـ32 لغة  
Bing ،Open Street Maps ،Google Maps ،دعم مجموعة واسعة من مزودي الخرائط مثل  

التوافق مع منصات متعددة, يسمح لك التطبيق مبراقبة األنشطة بواسطة أجهزة متنوعة مثل هاتف خلوي أو كمبيوتر شخيص أو   
كمبيوتر لوحي

تقارير آلية ومجدولة, يبلغك WatchLock باألحداث غري االعتيادية املحددة مسبقاً، باإلضافة إىل املؤرش إىل املوقع، حتى تتمكن من   
الرد بشكل فوري

قاعدة بيانات األقفال )االسم، املوقع... إلخ(  
غري  واألحداث  واألوقات  املناطق  تحدد  التي  املقاييس  تعريف   

االعتيادية
تعريف وجهة إرسال اإلنذارات )بريد إلكرتوين، رسائل نصية قصرية(  

خرائط مبوقع القفل الدقيق  
مجموعة واسعة من التقارير اآللية املستخرجة عند الطلب  

مواصفات الفواصل الزمنية لإلبالغ املستمر  

قفل C10 - قفل Mul-T-Lock شديد الحامية  
غطاء بالستييك يتألف من لوح إلكرتوين مرفق بالقفل  

يتضمن اللوح اإللكرتوين ماييل: وحدة املعالجة املركزية، وجهاز   
استقبال وهوايئ، وموديم وهوايئ خليوي

2 بطارية قابلة إلعادة الشحن  
شاحن  

مفاتيح وبطاقة نسخ املفاتيح.  

تطبيق WatchLock املتقدم للتحكم في الوقت الفعلي 
تطبيق  إن  منفصل.  بشكل  متوفر  منهام  وكل  اإلنرتنت،  عرب  والتطبيق  الحامية  شديد  قفل  من  املكتمل   WatchLock نظام  يتألف 

WatchLock عرب اإلنرتنت هو مولد أحداث مرن عرب اإلنرتنت لتمكني املراقبة يف الوقت الفعيل. 

 WatchLock عدة تقييم
تقييم  أجل  WatchLock من  تقييم  عدة  للموزعني رشاء  ميكن 
مميزات ومزايا النظام. إنها وسيلة مهنية وفعالة للغاية، وتسمح 
واختبار  الصلب   WatchLock تصميم  بفحص  لك  العدة  هذه 
ميكنك  ذلك،  إىل  باإلضافة  االستخدامات.  متعددة  عنارصه 

استخدام هذه العدة كوسيلة تدريب فعالة للموظفني.
 WatchLock وحديت  ماييل:   WatchLock تقييم  عدة  تتضمن 
اثنتني، كيبل USB واحد، واشرتاك مدفوع مسبقاً ملدة ثالثة أشهر 

يف خدمة التطبيق عرب اإلنرتنت.

www.watchlock.com ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة



املميزات

القفل 

مواصفات WatchLock الفنيةما هي طريقة عمله؟

اتصاالت خليوية

مركز التحكم

التطبيق عرب اإلنرتنت

رسالة نصية قصرية/ 
بريد إلكرتوين

Starcom مخادم

قدرات نظام تحديد مواقع عاملي داخلية.  

يعمل بالبطارية بال حاجة إىل مصدر طاقة خارجي.  

تصميم صلب لتعزيز األمان واملتانة.  

تنقل تكنولوجيا خليوية حالة القفل، مع السامح لك باختيار   
أو  خلوي  هاتف  كان  سواء  تريده،  الذي  االتصاالت  جهاز 

كمبيوتر شخيص أو كمبيوتر لوحي.

إنذار برسالة نصية أو بريد إلكرتوين عند حدوث ماييل:  
الفتح   

اإلغالق    
تغيري املوقع   

التنقل من أو إىل منطقة جغرافية محددة مسبقاً   
اإلشعار عند انخفاض البطارية أو اإلنذار عند استبدالها    

قفل C10 املهني شديد الحامية لالستخدام العام  

التشغيل: قيد يفتح بالطقطقة يحجز املفتاح عندما يتم فتحه  

الغالف - فوالذ مقوى مصفح باألسود املواد:   

املركز- النحاس الصلب     
القيد - الفوالذ املسبوك املقوى بالبورون      

الثبات أمام الطقس: °40- إىل °60+ درجة مئوية  

وثقوب  بالغبار  التلوث  من  وقاية  غطاء  إضافية:  مميزات   
ترصيف ملنع التجمد

تقديم معلومات يف الوقت الفعيل* مام يسمح لك باتخاذ قرار   
ما إذا كان األمر يستحق اهتاممك أم ال.

القدرة عىل تحديد وجدولة املعلومات التي ستتلقى إنذارات   
حولها.

موثوق وعميل مع تغطية حول العامل.  

توفري التكاليف والوقت والتدخل الجسدي مع قدراته للمراقبة   
عن بعد.

يزودك مؤرش الصدمة بدالئل عىل محاوالت الكرس.  

بريشة  اإلغالق  نظام  األسطوانة:  آلية   
.Mul-T-Lockبـ والخاص  الدقة  عايل   القفل 

مقاومة ضد الثقب والحفر الحتياجات الحامية العالية 

املفاتيح: نيكل فيض قابل لالنعكاس مع رأس مفتاح بالستييك  

اخرتاع  برباءة  محمية  مفاتيح  املفاتيح:  نسخ  عىل  السيطرة   
تتم حاميتها ببطاقة مفاتيح شخصية يجب إبرازها قبل نسخ 

املفاتيح

 Nو EN 12320 املعايري: الحامية من الدرجة الثالثة بحسب  

1627

النوعاملوقع
)TTFF( الوقت إلصالح األوىل

دقة التموضع
الرسعة

نوع الهوايئ

نظام تحديد املواقع العاملي، نظام املالحة باألقامر الصناعية العاملي )اختياري(
12 ثانية )التشغيل الساخن(

CEP )50%( 10 م
0.2 م/ ث )50%(

داخلية )مخفية(

درجة الحرارة التشغيليةاملواصفات البيئية
درجة حرارة التخزين
رقاقة ذاكرة مستقرة

مئوية °20- إلى °60+ درجة 
مئوية °40- إلى °85+ درجة 

IP65

ذاكرة عشوائية ساكنةوحدة املعالجة املركزية
ذاكرة مستقرة

رقاقة ذاكرة مستقرة

128 كيلوبايت
34 كيلوبايت

2048 كيلوبايت

النوعاملوقع
الطاقة

ليثيوم أيون بوملر

أمبير- ساعة 3.7 فولت 700 ميلي 

اتصاالت 
 النظام العاملي

التصاالت الخلوية

النوع
شبكات

UBLOX LEON-G100/LISA-U200
النظام العاملي لالتصاالت اخللوية: 1900/1800/900/850

نظام االتصاالت اخللوية العاملي: 2100/1900/1700/900/850/800

HSDPA ،GPRS ،SMS
900/850 الفئة 4 )2 واط(

1900/1800 الفئة 1 )1 واط(

األبعاداملواصفات املادية
الوزن

x 11 x 20 5 )سم(
625 غرام

النوعمقياس التسارع
الغرض

3 محاور، 0.1 غ دقة الصورة
تحديد أحداث الصدمة واإلبالغ عنها

USBالنوعمنفذ الدخول

استهالك الطاقة
)مييل أمبري(

التوقف عن العمل/ التعطل
نظام تحديد املواقع العاملي فقط

خدمة الحزمة العامة الالسلكية
نظام تحديد املواقع العاملي وخدمة الحزمة 

العامة الالسلكية

0.05
105
80

165
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مفاتيح وبطاقة نسخ املفاتيح.  
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تطبيق  إن  منفصل.  بشكل  متوفر  منهام  وكل  اإلنرتنت،  عرب  والتطبيق  الحامية  شديد  قفل  من  املكتمل   WatchLock نظام  يتألف 

WatchLock عرب اإلنرتنت هو مولد أحداث مرن عرب اإلنرتنت لتمكني املراقبة يف الوقت الفعيل. 

 WatchLock عدة تقييم
تقييم  أجل  WatchLock من  تقييم  عدة  للموزعني رشاء  ميكن 
مميزات ومزايا النظام. إنها وسيلة مهنية وفعالة للغاية، وتسمح 
واختبار  الصلب   WatchLock تصميم  بفحص  لك  العدة  هذه 
ميكنك  ذلك،  إىل  باإلضافة  االستخدامات.  متعددة  عنارصه 

استخدام هذه العدة كوسيلة تدريب فعالة للموظفني.
 WatchLock وحديت  ماييل:   WatchLock تقييم  عدة  تتضمن 
اثنتني، كيبل USB واحد، واشرتاك مدفوع مسبقاً ملدة ثالثة أشهر 

يف خدمة التطبيق عرب اإلنرتنت.

www.watchlock.com ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة


