
 

 :المراقبة كاميرات
 الموبايل و االنترنت طريق عن بعد عن مراقبة و مراقبة كاميرات   

 :باناسونيك سنتراالت
 داخلى خط 0111 حتى خط 8 من تبدء بسعات داخلية سنتراالت   

 :الصوتية االنظمة
 للمساجد والمصانع مؤتمرات انظمة و داخلية اذاعة و صوتية انظمة   

 السرقة انذار
 السلكى سرقة انذار – سلكى سرقة انذار - للفيال سرقة انذار   

 :الحريق انذار
 السلكى حريق انذار – معنون حريق انذار – تقليدى حريق انذار   

 االتوماتيكية الجراج بوابات
 البوابات انواع لكل مواتير – اتوماتيكى جراج بوابات   

 المعادن كشف انظمة
     عاكسةال المرايا – المعادن عن اليدوى الكاشف – لالفراد المعادن كشف بوابات  

  السيارة اسفل

 X-Ray اجهزة  

 الحقائب عن المعادن كشف اجهزة  

 االنتركم
 ديجيتال انتركم – مرئى انتركم – صوتى انتركم  

 االنصراف و الحضور ساعات
 الكارت و بالبصة انصراف و حضور ساعات  

 المرور بوابات
 الخروج و الدخول فى للتحكم مرور بوابات  

 الذكية المنازل
 بالمنزل شئ كل فى الى تحكم انظمة  
   
 
 
 
 
 
 



 التيار ألنظمة الصيانة و التركيب و التوريد خدمات الشركة تقدم
 :التالية الخفيف
 : المراقبة كاميرات

 
 طريق عن بعد عن الخ منزلك او مصنعك او شركتك مراقبة تستطيع*          

  بالعالم مكان اى من االنترنت
  الموبايل طريق عن المراقبة تستطيع*          
  احتياطية نسخ عمل و التخزين امكانية*          

 
 

 : الداخلية السنتراالت
 

  خط 0111 حتى تصل مختلفة بسعات داخلية سنتراالت*          
 (  للفيالت)  السنترال على انتركم نظام تشغيل امكانية*          
 السنترال خالل من تماما االنتركم مثل التليفون عدة من الباب فتح امكانية*          

 (  للفيالت) 
 
 

 : الصوتية األنظمة
 

  المساجد و الشركات و المصانع صوتية انظمة*          
 لقاعات المؤتمرات و االذاعة انظمة*  االماكن كل تناسب سماعات*          

  االجتماعات
 
 

 : الحريق انذار أنظمة
 

  تقليدية حريق انذار انظمة*          
  معنونة حريق انذار انظمة*          
  السلكية حريق انذار انظمة*          

 
 

 : السرقة انذار أنظمة
 

  السلكية السرقة انذار أنظمة*          
  الالسلكية السرقة انذار انظمة*          



 
 

 :المعادن كشف أنظمة
  

  خارجية و داخلية لالفراد المعادن كشف بوابات*          

  للحقائب المعادن لكشف X-Ray اجهزة*          

  اليدوى المعادن كاشف*          
  السيارة اسفل العاكسة المرايا*          
  االرشادية العالمات و االرضية الصدادات و الصناعية المطبات*          

 
 

 : االتوماتيكية الجراج بوابات
 

 و القصور و للفيالت بريموت اتوماتيكيا البوابة غلق و فتح امكانية*          
  الخ المصانع
  االنواع كل و الدوراة و المنزلقة و المفصلية الجراج بوابات*          

 
 

 :االنتركم
  

  ديجيتال و مرئى و صوتى انتركم*          
 

 : المرور بوابات
 

 او بكارت المبنى من الخروج و الدخول فى للتحكم مرور بوابات*          
  بالبصمة

 
 

 :االنصراف و الحضور ساعات
  

+البرنامج الملحق  الكارت و بالبصة االنصراف و الحضور ساعات*          
 بالجهاز

 

   


