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عندما يتم تمديد كبل ا�ستشعار على طول سياج معدني يمكن ا�كتشاف بشكل آني ��ي عملية تخريب أو تسلق 
للسياج و عند مد الكبل على ا��رض يمكن استشعار أي تسلل أو عملية حفر غير مصرح بها.

مع FOTAS SL-50 ، يمكن تنفيذ تطبيقات عديدة ل��من باستخدام خطوط ا��لياف البصرية و منها:

FOTAS مجاالت استخدام نظام

أمن الحدود و حماية البيئة 1

 FOTAS SL-50 عند تمديد كبل ا�ستشتعار على طول أنابيب نقل النفط أو الغاز أو الماء، يمكن لنظام
اكتشاف أي تسرب أو تشقق في ا��نابيب كما يمكنه اكتشاف أي عملية تنقيب أو تخريب ل��نابيب.

حماية خطوط األنابيب 2

يمكن تعقب ا��ضرار على طول خطوط ا�تصا�ت آنّياً ويمكن بسهولة اكتشاف أي أعمال تنقيب غير مصرح بها.

ستشعار في نفس  بفضل برنامج FOTAS ذو الذكاء ا�°صطناعي، يمكن اكتشاف أحداث متعددة على طول خط ا�°
اللحظة، مما يوفر مجموعة واسعة من المجا�ت و التطبيقات.

حماية خطوط اإلتصاالت 3

FOTAS أماكن استخدام نظام
المواقع الصناعية و السكنية و التجارية

خطوط أنابيب النفط و الغاز الطبيعي و المياه
أمن المنشآت العسكرية والعامة والخاصة

أمن المطارات و السكك الحديدية و الطرق السريعة
أمن محطات الطاقة

أمن الحدود
أمن شركات التنقيب و المعالجة

خصائص عامة

نترنت عبر واجهة  يمكن التحكم بنظام FOTAS من أي جهاز متصل با�°
أي متصفح ويب

أمان دائم و سرعة تنبيه و تحكم مستمر 24 ساعة
مراقبة آنية لمسافة 50 كم بجهاز واحد

مدى حساسية يصل إلى 10 أمتار
سهولة ا�ستخدام والتركيب

يمكن تشغيله على كاب�ت ألياف بصرية ممددة مسبقاً و يمكن تمديد كاب�ت 
ألياف بصرية خاصة بالمراقبة بشكل مستقل

� يوجد حاجة �ي اجهزة كهربائية على طول المنطقة المراقبة

المواصفات الفنية
المسافة المراقبة

ستشعار مدى ا�°

عدد القنوات

ا��بعاد والوزن

متطلبات كهربائية

ظروف التشغيل

واجهة النظام

حÇÈ 50 كم

اقل من 10 م

ليف بÉي واحد لكل جهاز مراقبة

49x50x8.9 سم 2U و وزن 8 كغم

49x50x17.8 سم 4U و وزن 20 كغم

دد: 50/60 هرتز ÇËجهد الدخل: 115/220 فولت ال

 W 125 ~ :متوسط استه�ك الطاقة

W 250 :Íالطاقة ا�زمة كحد أق

كابل استشعار ا��لياف البÉية: 40- إÏ 70 درجة مئوية

Ð بيئة مكّيقة
ÑÒ 60 درجة مئوية Ïجهاز المراقبة: 0 إ

ويب 2.0 - متوافقة مع الجوال

الميزات التشغيلية

يمكن مراقبة خط ا��لياف البصرية مباشرًة باستخدام واجهة المستخدم 
.GIS* المتوافقة مع  أنطمة المعلومات الجغرافية

� يلزم عملية تثبيت �ستخدام نظام التحكم.
يمكن تحديد نوعية و مجا�ت اي خطر او تهديد في نقطة ما على طول 

المناطق المراقبة بكب�ت ا��لياف البصرية.
يمكن أرشفة ا��حداث و التهديدات السابقة و تحليلها.

يمكن منح إمكانية الوصول و التحكم لعدة مستخدمين.
في حال الدمج مع نظام المراقبة بالكمرات CCTV يمكن تحديد نقطة 

التسلسل و مراقبتها بالفيديو تلقائياً.

*GIS نظام تحديد الموقع الجغرافي

مع استمرار عملية تطوير المنتج قد تتغير بعض الميزات من دون إشعار مسبق.
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