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 ما نسبت به اقتصاد مّلِی خودمان
باید تعّصب داشته باشیم؛ 

 مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهّم ما است؛ ما بایستی تعّصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی 
و جنس داخلی و اقتصاد مّلی مان.

فرماندهی کل قوا؛ امام خامنه ای مدظله العالی
1397/1/1

٬٬





ABOUT USدرباره ی ما
وقتی صحبت از امنیت به میان می آید هر کدام از ما تصویری از آن در ذهن داریم؛ امنیت فردی، 

امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی.

هر بامداد، آغازی اســت برای درک حس خوب امنیت، امنیتــی که مرهون فداکاری و ایثار 
نیاکان و گذشتگان این مرز و بوم است و ما اکنون ایستاده در پناه امنیت به فردا می نگریم،  
با کوله باری از دیروز و باوری بر بلندای ایمان که پاداش حیات است و اینک که در پناه آرامش 
این خانه نشسته ایم با تحقیقات، طراحی و تولید در زمینه های سامانه های کمک بازرسی امنیتی 
و صنعتی، ســامانه های کنترل تردد و نظارت تصویری و شبیه ساز های نظامی برای حفظ این 

امنیت می کوشیم و می دانیم که:
امنیت همه چیز است.
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)Dual Energy) 6/3Mev شتاب دهنده خطی الکترون

آشکارسازهای فوتودیود 

38 متر × 43 متر

90 کیلومتر بر ساعت

2 نفر

10میکروسیورت

30 تا 40 کامیون درساعت 

0.2 تا 0.4 متر بر ثانیه

280 تا 300 ميلی متر

5 متر ارتفاع، 3/75 متر عرض

Black/White image , Color-Multi-Energy Method

ســامانه های ایکــس ری کامیونی جا به جاپذیر، بــا دارا بودن امکانات ویژه مناســب نرم افزاری یکی 

 از کامل تریــن ســامانه های ایکــس ری کامیونی جا به جاپذیر در میان انواع مشــابه خود می باشــد. 

شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران اقدام به طراحی این سامانه به دو صورت کششی و خود کششی در 

نمونه حالت های ثابت و عبوری نموده است. 

     1      در نمونه عبوری، دروازه اسکنر دستگاه ثابت و کامیون هدف از داخل دروازه عبور می کند.

     2     در نمونه ثابت، کامیون هدف ثابت بوده و دروازه حرکت می کند. 

  

)Dual Energy) 6/3Mev شتاب دهنده خطی الکترون نوع منبع پرتو     
آشکارسازهای فوتودیود    نوع آشکارسازها     

38 متر × 43 متر   منطقه ایمن اسکن   
90 کیلومتر بر ساعت   حداکثر سرعت سامانه در حمل و نقل   

2 نفر   تعداد اپراتور استاندارد    
10میکروسیورت   حداکثر دز جذبی بار درهراسکن  

100 تا 120 کامیون درساعت    نرخ اسکن     
5 تا 15 کیلومتر بر ساعت   سرعت کامیون تحت اسکن    

280 تا 300 ميلی متر   نفوذ در استيل     
Vari)Color,B/W) Zoom,Review,High Penetration,Low Penetration,Negatie   توابع ارزیابی تصاویر     

5 متر ارتفاع، 3/75 متر عرض   ابعاد دروازه دستگاه    
Black/White image , Color-Multi-Energy Method   مدهای نمایش تصویر    

سامانه های بازرسی کامیونی و کانتینر جا به جاپذیر
 در ایــن ســامانه ها بــا اســتفاده از تکنولــوژی تصویربــرداری 

عبور پرتوهای ایکس، تصویر کاملی از بار و کامیون ثبت و ذخیره 

 ســازی می گردد. این ســامانه به منظور جلوگیری از قاچاق کاال 

و مواد مخدر در مبادی ورودی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 

سامانه ایکس ری بازرسی کامیونی جا به جاپذیر پر سرعت

حافظ 27
سامانه ایکس ری کامیونی جا به جاپذیر 

حافظ 23
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DMD تکنولوژی
Dual Energy Materal Discrimination 
جهت طبقـــه بنــــدی پیشــرفته مــواد

SEN
Super Enhancement

IISS
Integrated Image Storing System

Recall, HI-Spot

 حداکثر سرعت جابجایی 
در حمل و نقل

دارای ریموت کنترل بیسیم برای 
باز و بسته کردن بازوهای اسکن

 قابلیت عملکرد در 
شرایط آب و هوایی مختلف

90
k m / h

قابلیت تشخیص کاال های شناسایی شده   

 امکان اسکن به دو شیوه ثابت و عبوری   

نمایش تاریخ، ساعت نمونه کاری و کد کاربری اپراتور  

آشکارسازی تهدیدات جاسازی شده در کامیون ها و کانتینر ها  

قابلیت باز و بسته کردن بازوی اسکن به کمک جک های هیدرولیکی  

قابلیت راه اندازی سریع دستگاه بعد از انتقال دستگاه به مکان موردنظر  

تشخیص خودکار اجسام با چگالی باال در کامیون ها و کانتینرهای تحت اسکن  

قابلیت راه اندازی دستگاه به وسیله برق شهر و سیستم دیزل ژنراتور نصب شـده بر روی سامانه  

ویژگی های مشترک 
سامانه های ایکس ری 

کامیونی
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سامانه گاماری کامیونی
حافظ 21

ســامانه گاماری کامیونی یکی از کامل ترین ســامانه ها در میان انواع مشــابه خود می باشــند. این شرکت به تناسب نیاز 
 مشتریان خود اقدام به طراحی سامانه گاما-ری کامیونی در نمونه های کاری ثابت و متحرک نموده  است. در این سامانه 
 با استفاده از تکنولوژی تصویربرداری عبور پرتوهای گاماری)G-Ray(، تصویر کاملی از بار و کامیون تحت اسکن تهیه می شود. 

این سامانه بصورت استقراری می باشد.

سامانه های بازرسی کامیونی ایستگاهی

سامانه ایکس ری کامیونی
حافظ 29

 ایــن ســامانه ثابــت و متحــرک مــی باشــد کــه در نــوع ثابت، 

دروازه اسکنر دستگاه ثابت و کامیون متحرک است و در نوع متحرک، 

دروازه اسکنر دستگاه متحرک و کامیون ثابت می باشد.
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ویژگی های سامانه گاماری کامیونی
تشخیص کاالهای قاچاق و اشیاء ممنوعه جاسازی شده در کانتینرها  

آشکارسازی  مواد مخدر و مواد منفجره  

دارای دو نمونه کاری دروازه ای ثابت و دروازه ای متحرک  

عملکرد اسکن خودکار در نمونه دروازه ای ثابت  

  )Real Time( نمایش سریع تصاویر

نمایش تصاویر به صورت رنگی، نگاتیو، گاما، هیستوگرام محلی،Mirror  و...  

آشکارسازی، ثبت خودکار پالک کامیون و تصویربرداری کد کانتینر  

مجهز به سیستم  دزیمتری و مانیتورینگ محیطی  

مجهز به سیستم نظارت تصویری  

ویژگی های سامانه های ایکس ری کامیونی  
استفاده از پنل کاربری اختصاصی با کاربری راحت و سریع  

 بازرسی بدون تاخیر در تردد و ایجاد ترافیک روان نسبت به روش های دیگر  

 تصویر رنگی یکپارچه و سریع با وضوح باال، جهت ایجاد سهولت در بررسی  

 ذخیره و بازیابی تصاویر از آرشیو آن و ثبت زمان تردد  

 اتصال به سیستم ثبت کد کانتینر  

 حداکثر دز جذبی بار در هر اسکن 10 میکروسیورت  

  )Dual Energy) 6/3Mev منبع پرتو از نوع شتاب دهنده خطی الکترون 

 میزان نشتی در محل استقرار اپراتور در حد پرتو زمینه  

 مجهز به سیستم دزیمتری و مانیتورینگ محیطی  

 مجهز به سیستم نظارت تصویری  

 قابلیت اسکن خودرو با سرعت 5 کیلومتر بر ساعت  

- کبالت 65       نوع چشمه پرتو گاما    
)Dual Energy) 6/3Mev شتاب دهنده خطی الکترون تک خطی         نوع منبع پرتو     

آشکارساز فوتودیود با اندازه پیکسل 4/6 ميلی متر آشکارساز فوتودیود با اندازه پیکسل 4/6 میلیمتر     نوع آشکارسازها     
حالت دروازه ای حداکثر 30 کامیون در ساعت / حالت استقراری حداکثر 120 کامیون در ساعت 10 الی 20 کامیون در ساعت       نرخ اسکن کامیون    

حالت گنتری 0/2 تا 0/4 متر بر ثانیه / حالت استقراری حداکثر 5 کیلومتر بر ساعت 0/1 متر بر ثانیه        سرعت اسکن     
10 میکروسیورت 5 میکروسیورت        حداکثر دز جذبی بار در هر اسکن   

250 تا 300 ميلی متر 130 تا 180 ميلی متر        نفوذ در استیل     
2 نفر 2 نفر         تعداد کاربر     

حافظ 29 حافظ 21     
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سامانه ایکس ری خودرویی بدون سرنشین
حافظ 22

سامانه های بازرسی خودرو های سبک

 ســامانه ایکــس ری خودروهــای ســبک بــا اســتفاده ازفناوری 

عبور اشعه ایکس Dual energy تصویر واضحی از محتویات داخل 

خودرو تهیه می نماید. این دســتگاه برای کشــف اشــیاء ممنوعه، 

کاال های قاچاق، مواد مخدر، مواد منفجره و ســالح جاسازی شــده 

در خــودرو مــورد اســتفاده قرار می گیــرد. کاربرد این دســتگاه در 

 محل هایــی اســت که امــکان وجــود مخاطــرات و تهدید هایی از 

 خودروهــای ســبک عبــوری وجــود دارد. این دســتگاه به ســه 

شــکل عبور خودرو به  وســیله سیســتم اتوماتیــک انتقال خودرو 

 )کانوالیور(، عبور خودرو با راننده و جابه جا پذیر با رمپ جمع شــونده 

می شــود  ســاخته  و  طراحــی  ای  دروازه  ایســتگاه   به صــورت 

ژنراتور مولد ایکس 
300 کیلو ولت

 حرکت خودرو از زیر گیت اسکن 
توسط حامل و بدون نیاز به راننده

عرض: 2/9 متر، ارتفاع 3/1   ابعاد داخل دروازه     
عرض: 5/1 متر، ارتفاع: 4/25 متر، طول 18 متر )کانوایر(   ابعاد خارج دروازه     

ANSI N43.17 حداکثر 0.2  میکروسیورت مطابق با استاندارد   حداکثر دز جذبی بار در هر اسکن   
به شکل بادبزنی از باال به پایین با زاویه واگرایی 80 درجه   راستای پرتو     

   قابلیت تشخیص                  سالح و مواد منفجره 

حداکثر 300 کیلوولت در شدت جریان 1 تا 2 میلی آمپر  ولتاژ آند      
1080×1920 در فرکانس 75 هرتز  تفکیک پذیری بیشینه تصویر    

20 سانتی متر بر ثانیه در حرکت خودرو با کانوایور  سرعت حرکت خودرو تحت اسکن   
Vari )Color,B/W) Zoom,Review   توابع ارزیابی تصویر    

High Penetration,Low Penetration,Negative     
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سامانه ایکس ری خودرویی جابه جا پذیر
حافظ 26

سامانه ایکس ری خودروهای سبک
حافظ 18

عرض: 2/9 متر، ارتفاع: 2/8 متر     ابعاد داخل دروازه     
عرض: 3/6 متر، ارتفاع: 3/44 متر، طول 3/6 متر   ابعاد خارج دروازه     

ANSI N43.17 حداکثر 0.2  میکروسیورت مطابق با استاندارد   حداکثر دز جذبی بار در هر اسکن   
5 تا 15 کیلومتر بر ساعت   سرعت حرکت خودرو تحت اسکن   

سالح و مواد منفجره   قابلیت تشخیص     
به شکل بادبزنی از باال به پایین با زاویه واگرایی 80 درجه   راستای پرتو     

1080×1920 در فرکانس 75 هرتز   تفکیک پذیری بیشینه تصویر    
حداکثر 200 کیلوولت در شدت جریان 1 تا 2 میلی آمپر   ولتاژ آند     

Va r i  ) C o l o r , B / W )  Z o o m , R e v i e w, H i g h  Pe n e t r a t i o n , L o w  Pe n e t r a t i o n , N e g a t i v e   توابع ارزیابی تصویر    

عرض: 2/9 متر، ارتفاع 2/8    

عرض: 3/6 متر، ارتفاع: 33/44 متر، طول 3/6 متر )کانوایر( 

 ANSI N43.17 حداکثر 0.1  میکروسیورت مطابق با استاندارد

10 الی 15 کیلومتر بر ساعت   

سالح و مواد منفجره     

به شکل بادبزنی از باال به پایین با زاویه واگرایی 80 درجه 

1080×1920 در فرکانس 75 هرتز   

حداکثر 200 کیلوولت در شدت جریان 1 تا 2 میلی آمپر  

 قابلیت جمع شدن رمپ 

و پرتابل بودن دستگاه
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 دســتگاه ایکس ری چمدان و بار Dual View 100×100، با استفاده 

از فن آوری تصویربرداری اشعه ایکس تصویر واضحی از بار و چمدان های 

 بــزرگ از دو نما تهیه و به منظور کشــف اقالم ممنوعه مانند اســلحه، 

مواد منفجره، مواد مخدر و... جاسازی شده در بار و چمدان های بزرگ 

مورد استفاده قرار می گیرد.

 ایــن ســامانه با ســاختاری قدرتمند بــا اســتفاده از دو مولد ایکس 

برای نمایش تصاویر از دو زاویه مختلف برای بررســی دقیق تر محموله ها، 

ابعاد بهینه و وزن مناسب نسبت به ابعاد دستگاه ساخته و تولید شده است. 

 همچنین اســتفاده آســان و سریع از این ســامانه و نمایش همزمان 

بازدهــی  افزایــش  مختلــف،  زاویــه  دو  از  اسکن شــده   تصاویــر 

 بازرســی های امنیتــی و حفاظتــی را امکان پذیــر نمــوده و هزینه ها و 

دسترسی های مورد نیاز برای بازرسی اشیاء را تا حد ممکن کاهش می دهد.

این دســتگاه برای بازرســی بار و چمدان های بزرگ در ورودی اماکن 

حســاس مانند فرودگاه ها، گمرکات و هم چنین قابلیت اســتفاده در 

پزشکی قانونی و مراکز امنیتی و راه آهن به کارگیری می شود.

دستگاه ايکس ری چمدان و بار 
Single/ Dual View 100×100

حافظ 30

سامانه هایایکس ری چمدان و بار

حداکثر وزن بار

230
KG
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عرض: 1010 میلی متر، ارتفاع: 1010 میلی متر    ابعاد تونل     
عرض: 1000 میلی متر، ارتفاع: 1000 میلی متر    حداکثر اندازه محموله     

0.2 متر بر ثانيه   سرعت تسمه نقاله     
سيمی با قطر حداقل 0.1  ميلی متر )از باال و کنار تفاوت دارد(   قابليت تشخيص     

27 ميلی متر   ميزان نفوذ در فوالد    
کمتر از 5 میکروسیورت   حداکثر میزان دز جذبی در هر بار اسکن  

در محل استقرار اپراتور، میزان نشتی در حد پرتو زمینه می باشد.   نشت اشعه ایکس     
Vari )Color,B/W) Zoom,Review,High Penetration,Low Penetration,Negative   توابع ارزیابی تصویر    

Black/White image , Color-Multi-Energy Method   مدهای نمایش تصویر    
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دستگاه های ایكس ری چمدانی و بار با استفاده از تكنولوژی پرتو های 

 ایکس به منظور كشــف اقالم ممنوعه مانند اســلحه، مواد منفجره، 

مواد مخدر جاسازی شده در چمدان و بار مورد استفاده قرار می گیرد. 

سامانه مورد نظر  در  زمینه بازرسی سریع و آسان از چمدان و بار به صورت 

سیار در حداقل زمان را دارا  است و  به عنوان یک دستگاه پیشرفته با ساختار 

قدرتمند، ابعاد بهینه و وزن مناسب نسبت به ابعاد دستگاه ساخته و تولید شده 

است. این سامانه امکان عملکرد سریع و آسان برای اسکن، بازرسی، 

عرض: 855 ميلی متر، ارتفاع: 855 ميلی متر    ابعاد تونل   
عرض: 750  ميلی متر، ارتفاع: 550 ميلی متر    حداکثر اندازه محموله   

0.2 متر بر ثانيه   سرعت تسمه نقاله   
سيمی با قطر حداقل 0.1  ميلی متر   قابليت تشخيص   

 طبقه بندی پیشرفته مواد به کمک تکنیک  

)Dual Energy Materal Discrimination) DMD

نمایش تاریخ و ساعت مد کاری  

 تشخیص خودکار اجسام با چگالی باال  

  Dual view با قابلیت

  HI-Spot, Recall, SEN)super Enhancement(

   IISS )Integrated Image Storing System(

 مشاهده و بررسی آســان تصاویر اشیاء اسکن شده در کمترین 

زمان را فراهم می نماید. همچنین اســتفاده آســان و ســریع از 

این ســامانه، افزایش بازدهی بازرســی های امنیتی و حفاظتی 

 را امکانپذیر نموده و هزینه ها و دسترســی های مــورد نیاز برای 

بازرســی اشــیاء را تا حد ممکن کاهش می دهد. این دســتگاه 

برای بازرســی ورودی اماکن حساس مانند فرودگاه ها، گمرکات، 

نمایشگاه ها، محل های تجمع و ... بکارگیری می شود.

حداکثر وزن بار

100
KG

دستگاه ايکس ری چمدان و بار 85×85 با خودروی سیار
حافظ 31

27 ميلی متر   ميزان نفوذ در فوالد   
کمتر از 5 میکرو سیورت   حداکثر دز جذبی بار در هر اسکن   

در محل استقرار اپراتور، میزان نشتی در حد پرتو زمینه می باشد.   نشت اشعه ایکس   
Vari )Color,B/W) Zoom,Review,High Penetration,Low Penetration,Negative   توابع ارزیابی تصویر   
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دستگاه ايکس ری چمدان و بار 55×75
حافظ 14

عرض: 755 ميلی متر، ارتفاع: 555 ميلی متر    ابعاد تونل   
عرض: 750  ميلی متر، ارتفاع: 550 ميلی متر    حداکثر اندازه محموله   

0.2 متر بر ثانيه   سرعت تسمه نقاله   
سيمی با قطر حداقل 0.1  ميلی متر   قابليت تشخيص   

27 ميلی متر   ميزان نفوذ در فوالد   
کمتر از 5 میکرو سیورت   حداکثر دز جذبی بار در هر اسکن   

در محل استقرار اپراتور، میزان نشتی در حد پرتو زمینه می باشد.   نشت اشعه ایکس   
Vari )Color,B/W) Zoom,Review,High Penetration,Low Penetration,Negative   توابع ارزیابی تصویر   

عرض: 610 ميلی متر، ارتفاع: 410 ميلی متر 

عرض: 600  ميلی متر، ارتفاع: 400 ميلی متر 

0.2 متر بر ثانيه

سيمی با قطر حداقل 0.1  ميلی متر

27 ميلی متر

کمتر از 5 میکرو سیورت

در محل استقرار اپراتور، میزان نشتی در حد پرتو زمینه می باشد.

دستگاه ايکس ری چمدان و بار 40×60
حافظ 7

%100   چرخه کار     
160 کيلو گرم  حداکثر وزن بار     

حداکثر وزن بارحداکثر وزن بار

160
KG

160
KG
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دستگاه های ایکس ری بازرسی بدن، به منظور تشخیص اشیایی نظیر اسلحه، مواد منفجره و مواد مخدر 

که در داخل یا روی ســطح بدن پنهان شده استفاده می شوند. این دســتگاه ها دارای نرم افزار پردازش 

تصویر قدرتمند برای ارزیابی تصاویر پیچیده مرکب از چند جزء و آشکارســازی اجســام پنهان شده بوده     

و قادر است کمك شایانی به اپراتور در تشخیص اشیاء مشکوک نماید.

 قابلیت تشخیص اشیاء پنهان شده در داخل و خارج بدن  

 نمایش تاریخ و ساعت، نمایش مد کاری و کد کاربری اپراتور  

   Recall, IISS )Integrated Image Storing System)

دستگاه ایکس ری بازرسی بدن
حافظ 13

سامانه ایکس ری  بازرسی بدن

حداکثر وزن بار

200
KG

اختصاصی با کاربری راحت و سریع   پنل کاربری    
با قطر 0.1 میلی متر   قابلیت تشخیص سیم   

ANSI N43.17  کمتر از 2 میکرو سیورت در هر بازرسی / مطابق با استاندارد   حداکثر میزان دز جذبی   
160 کیلو ولت با شدت جریان 3 میلی آمپر   ژنراتور مولد ایکس    

در محل استقرار اپراتور در حد پرتو زمینه   میزان نشتی    
Zoom,Review,High Penntration , Low Pentration,Negative   توابع ارزیابی تصاویر   

Black / White image   مدهای نمایش تصویر   



17

 در مکان هــای مهــم و اســتراتژیک به عنــوان یک الیه امنیتی نیاز به بازرســی ســطح زیــر خودرو ، 

برای مهار حمالت تروریستی )انتحاری( و نیز جلوگیری از حمل موارد غیر مجاز نظیر سالح، مواد منفجره، 

قاچاق مواد مخدر و ... می باشد. در این راستا، یک سامانه پیشرفته بازرسی طراحی شده است که در آن 

مشاهده زیر خودرو با استفاده از دوربین تصویربرداری خاص، ویژگی مهم این سامانه است.

سامانه نظارت زیر خودرو

سامانه های تشخیص پیشگیرانه

سنسور حرکت خودرو

کنسول نمایش تصویر

ماژول تصویربرداری زیر خودرو
سنسور حرکت خودرو

سامانه پالک خوان 
 و ثبت تصویر خودرو 

)انتخابی(

سیستم کنترل

مشخصات فنی      
قابلیت نصب در دو مدل قابل جابجایی و ثابت  

قابل جابجایی : دارای یک رمپ قابل حمل بدون نیاز به تخریب در جاده  

ثابت : نصب در زیر جاده و اسکن به طور نامحسوس  

مقایسه تصویر فعلی با آخرین تصویر خودرو در زمان تردد مجدد و اعالم آالرم به کاربر درصورت تغییر  

بازرسی بدون تاخیر در تردد و ایجاد ترافیک روان نسبت به روش های دستی  

  Barrier قابلیت اتصال و کنترل

ذخیره تصاویر و بازیابی آن از آرشیو و ثبت زمان تردد  

تصویر رنگی یکپارچه و بالدرنگ با وضوح باال ، جهت ایجاد سهولت در بررسی  

قابلیت اتصال به سامانه پالک خوان اتوماتیک  و ثبت پالک خودرو و تصویر خودرو و راننده  

حداکثر سرعت

60
K/H
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سامانه حفاظت الکترونیک دستگاه ایکس ری قابل حمل
حافظ 25

دســتگاه ایکس ری قابل حمل برای کشــف اشیاء 

ممنوعــه، مواد منفجره و اقالم جاســازی شــده در 

بسته های کوچک و کیف های رها شده مورد استفاده 

تیم های چک و خنثی قرار می گیرد. سامانه مورد نظر 

به عنوان یک دســتگاه پیشرفته با ساختار قدرتمند، 

ابعاد بهینه و وزن مناســب نســبت به ابعاد دستگاه 

ساخته و تولید شــده است. در این دستگاه، ژنراتور 

در یک جهت و آشکارســازها به صورت پنل در پشت 

جسم اسکن شونده قرار می گیرد و تصویر کاملی از 

بسته یا کیف تشکیل می شود.

آرایه خطی با سینتیالتور   نوع آشکارساز     
Wireless و کابل   روش های ارتباطی    

-10 تا +40درجه سانتی گراد   دمای کاری     
460mm × 600mm   ابعاد سطح اسکن     

لیتیوم قابل شارژ   نوع باطری     
10 ثانیه   زمان اسکن     
ژنراتور   نوع منبع ایکس ری    

80 تا 120 کیلو ولت   ولتاژ عملكردی ژنراتور    
29 میلیمتر   عمق نفوذ در فوالد    

سیم با قطر 0.1 میلیمتر   قابلیت تشخیص     
780mm×530mm×700mm)L×H×D)   ابعاد آشکارساز     

آبی، سبز، نارنجی قابلیت تشخیص جنس   
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 شــرکت صنایــع الکترواپتیک صاایــران به منظور توســعه و بومی ســازی فناوری 

سامانه های حفاظت الکترونیک و با استفاده  از توانمندی های علمی و فنی مهندسین، 

 محققین و نخبگان صنعت و دانشــگاه و شرکت های  دانش بنیان  اقدام به طراحی 

و تولیــد تجهیزات مداربســته در مدل های متنوع و با کاربری خاص مورد اســتفاده 

مشتری مبتنی بر استاندارهای جهانی و شرایط محیطی مختلف کشور با مشخصات 

ذیل نموده است:

   1     دوربینهــای بالــت و دام با لنزهــای ثابت ،متغیر و 
موتورایز با کیفیت تصویر 2 تا 5 مگاپیکســل و سنسورهای 

 تصویــری  WDR بــا برنــد Sony ،   تــا 120 دســیبل، 

درجه حفاظت IP66 و دید در شب قوی

   2    دوربین هــای دام گردان و  PTZ با زوم های اپتیکال  
33X و 36X و 40X با کیفیت تصویر 2 مگاپیکســل، درجه 

حفاظــت  IP66، مجهز به IR  با برد 120 متر و قابلیت های 

دیگری همچون تعقیب ســوژه، گشت زنی مطابق با برنامه 

مورد نظر اپراتور، Preset 255.)در مدل های  PTZ امکان 

افزایش زوم و بزرگنمایی بنا به نیاز مشتری وجود دارد.(

  3    ســوییچ های 4،8،16،24 پــورت با قابلیت  POE و 

ســرعت های 1000/100/10 و امکان اتصــال به فیبر نوری در 

حالت تک رشته و 2 رشته .

   4   دستگاه های ذخیره ساز 16، 33، 36 کاناله با قابلیت 
پخــش تصاویر تا رزولیشــن 3840×2160، پشــتیبانی از 

کدینگ همزمان H.265&H.264، قابلیت پشتیبانی از 24 

ترابایت هارد دیسک، قابلیت نصب داخل رک
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CAT6
CAT6

CAT6
CAT6

HDMI
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سامانه کنترل تردد
 امــروزه با افزایــش مراجعات بــه ادارات و ســازمان ها و کاهش 

کارمندان حراســتی سامانه نظارت بر حضور و کنترل تردد کارمندان 

و همچنین ســطوح دسترســی به اماکن از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار شده است. سامانه کنترل تردد به معنای مدیریت و کنترل 

تردد یا دستیابی به منبع و گرفتن سرویس از آن می باشد.

یک سامانه کنترل تردد و نظارت بر حضور شامل:
   1     گیت تردد: که در انواع میله های چرخان یا دارای شیشه های اسالیدی مطابق شکل زیرمی باشد .

   2    کارت خوان : توانایی خواندن کارتهای غیر تماسی، اثر انگشت، بارکد، موبایل را به صورت انتخابی یا ترکیبی دارد
  3    سیستم صدور : این سیستم شامل یک عدد ماژول صدور کارت غیر تماسی و یک رایانه می باشد که با قراردادن کارت خام بر روی 

آن عمل بارگذاری اطالعات کارکنان با روش های نوین رمز گذاری کرده و بر روی کارت یا بارکد اعمال می کند.

   4   نرم افزار کنترل تردد: این نرم افزار قابلیت کنترل گیت ها در زمان های مختلف را داراست.

HP102

FP102

TP104

TP101
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سامانه پالک خوان )پارکینگ - ثبت تردد(

ویژگی ها 
  .XML امکان دریافت گزارشات بصورت چاپ شده و یا ذخیره شده در فایل 

 امکان مدیریت کارکنان سیستم و تعیین سطح دسترسی آنها به امکانات و بخش های مختلف نرم افزار.  

 امکان ارتباط با دستگاه های ثبت ورود و خروج نفر جهت ارائه مجوز تردد خودرو پس از تأیید مجوز ورود نفر و   

افزوده شدن ضریب امنیت پارکینگ.

 دارای سیستم VMS جهت   تعداد فضای خالی پارکینگ ها و نمایش دهنده موقعیت پارکینگ خودرو در لحظه   

ورود روی تابلوی LED به رانندگان.

 امکان چاپ فیش کاغذی موقعیت پارک خودرو.  

 امکان افزودن سامانه محاسبه هزینه پارک خودرو ) بصورت پیش فرض غیر فعال است (.  

 چند زبانه بودن نرم افزار ) فارسی، انگلیسی، عربی (.  

 قابلیت عملکرد CLIENT-SERVER به منظور کنترل متمرکز چندین گیت و کاهش نیروی انسانی.  

 قابلیت کنترل با سیستم سرور مرکزی   



AWARDS
ISFAHAN OPTICS INDUSTRIES )IOI)





اصفهان | خیابان کاوه | شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
031 34922040                 031 34921300

دفتر تهران: انتهای بزرگراه امام علی)شمال( | بزرگراه ارتش
 به سمت شرق | بعد از مینی سیتی | خیابان برادران شهید شاه مرادی

021 23504566
ارتباط با مشتریان: 34921333 031


