ورقة بيانات

Human Security Radar

الجهاز األول من نوعه في فحص األشخاص الشامل و التلقائي و في الوقت الحقيقي.

رادار اﻷﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي ) (Human Security Radarﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ:
رادار اﻷﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي® اﻟـ ) (HSRھﻮ ﺟﮭﺎز ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ واﻟﺤﻞ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
ذات اﻟﻮﻗﺖ وﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﺠﮭﺎز ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻦ ﻣﻦ دون ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺣﺮﻛﺔ و ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ:
• إنتاجية عالية للغاية مع إمكانية مرور ( )Throughputتصل إلى  10،000شخص في الساعة.
• قدرة على فحص أهداف متعددة في ذات الوقت.
• دقة اكتشاف استثنائية ومعدالت منخفصة من اإلنذار الخاطئ ال مثيل لها.
• الكشف عن العبوات الناسفة بدائية الصنع ،بما في ذلك تلك التي ال تحتوي على مكونات معدنية.
• الكشف عن األسلحة النارية اآللية.
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟـ  HSRﻣﻮﺟﺎت ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮﯾﺔ آﻣﻨﺔ ،وھﻲ ﺗﺮددات إﺷﺎرة ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ) (radio-frequency wavesﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت طﺎﻗﺔ إﺷﺎرة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ .ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﻛﺎﻣﯿﺮات ﻓﯿﺪﯾﻮ و اﺳﺘﺮﯾﻮ وﯾﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ﻟﻸھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻛﺸﻔﮭﺎ.
ﺼﺎ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻟـ  HSRاﻟﺘﮭﺪﯾﺪات ﺗﻠﻘﺎﺋﯿًﺎ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ.ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﺪرب ﺧﺼﯿ ً
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ .ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ أوﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷﻣﻨﻲ ،ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ اﻷواﺋﻞ ،اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة أﺟﮭﺰة ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ
وﺗﻠﻘﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﻲ إﺷﺎرات اﻹﻧﺬار واﻟﺼﻮر وإﺣﺪاﺛﯿﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ وﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ..

األستعماالت:

الميزات:

 ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ. اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻤﻄﺎرات )ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻮﺻﻮل أو اﻟﻤﻐﺎدرة(. اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻟﻤﻌﺎرض. اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻷﺣﺪاث اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ. ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ. ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ،ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ. اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ. -ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ و اﻟﺸﺮطﺔ.

 ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ. اﻟﺘﻌﺮف اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ. ﻓﺤﺺ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ. ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ. إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮور ) (Throughputﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ. ﻛﺸﻒ ﻻ ﻣﺜﯿﻞ ﻟﮫ. ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ. ﯾﻤﻛﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻲ أو ﻣﻔﺘﻮح. ﯾﺪﻣﺞ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﯾﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ. اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺒﯿﺮ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ و ﻣﻌﺪل إﻧﺬارات ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ.www.apstecsystems.com
info@apstecsystems.com

المواصفات:
المواصفات العامة:
 اإلنتاجية مع إمكانية مرور (:)Throughputيصل إلى  10000شخص في الساعة.
 سرعة الناس :التدفق الطبيعي. التكوينات المحتملة .A :تدفق الناس أحادي االتجاه. .Bتدفق الناس في اتجاهين.
 منطقة التفتيش( 2.2 x 3.0 : m²التكوين .)A( 2.2 x 7.0التكوين .)B
 سرعة التحليل :في الوقت الحقيقي. معلومات اإلنذار :إشارة إنذار ،مع تتبعالمعلومات (الوقت واإلحداثيات) والشخص المشبوه.

مثال على تثبيت الـ  ®HSRفي حالة تدفق
الناس بشكل أحادي االتجاه:
ظروف التشغيل والبيئة:

5.0 m

 درجة الحرارة: الرطوبة:-موقع التثبيت:

HSR

2,2 m

4.5 m

 المحيط:Inspection
Area

 10درجة مئوية  30 -درجة مئوية.
 ،٪ 90-5دون تكاثف.
يجب أن تكون المنطقة غير معرضة
للمطر والثلج.
يجب تجنب مصادر االهتزاز القوية
والمواد العاكسة.

بيانات التثبيت:
~ 3.0 m
HSR

 ﻋﺮض ﺗﺨﻄﯿﻄﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ .HSR ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺴﮭﻢ اﺗﺠﺎه ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﺎس. ﯾﺘﻢ إرﺳﺎل إﺷﺎرات اﻹﻧﺬار إﻟﻰ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎاﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﻮن وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺷﺎﺷﺎت ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ.

 2.2متر.
 عرض الممر الحر:العرض  4.5الطول ( 5متر)
 المساحة التي يشغلها الجهاز:(التكوين .)A
(باإلضافة إلى منطقة التفتيش)
~3
 ارتفاع الحد العلوي: 75x176x43سم.
 أبعاد الركيزة الواحدة:ﻛﺠﻢ .300
~
 الوزن:.1.3kW / 220V / 50Hz
 -الطاقة:

مثال على كيفية ظهور اإلنذار:

التدقيق المطلوب:
 الصحة والسالمة:يقابل ( IEEE C95.1-2005معيار االتحاد األوروبي
لمستويات السالمة للتعرض البشري للحقل
الكهرومغناطيسي للترددات الراديوية،
من  kHz 3إلى .)GHz 300
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