ايػسٚط ٚاملٛاصفات ايفٓ ١ٝايعاَ١
يٓعاّ املساقب ١ايتًفص١ْٜٝٛ

اعداد:
بسْاَر األيٝاف ايبصسٚ ١ٜاألْعُ ١اإليهرت١ْٝٚ
بٛناي ١ايتدطٝط ٚايتطٜٛس األَين يٛشاز ٠ايداخً١ٝ
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ايػسٚط ٚاملٛاصفات ايفٓ ١ٝايعاَ ١ألدٗص ٠أْعُ ١املساقب ١ايتًفص١ْٜٝٛ
أٚالً  :املٛاصفات ايفٓ ١ٝايعاَ ١ألْعُ ١املساقب ١ايتًفص ٚ ١ْٜٝٛغسٚط اضتدداَٗا-:
 .1جيب إٔ ته ٕٛقدز ٠ايٓعاّ يًٓكٌ املباغس (ايعسض اؿ )ٞيألسداخ ظٛد ٙعايٚ ١ٝضسع ١ال تكٌ عٔ
52/03صٛز ٠يف ايجاْ ١ٝيهٌ ناَريا.
 .5جيب إٔ حيت ٟٛايٓعاّ عً ٢خاص ١ٝعسض ايٛقت ٚايتازٜذ عً ٢ايصٛز.٠
 .0جيب إٔ حيت ٟٛايٓعاّ عً ٢خاص ١ٝايبشح بايٛقت ٚايتازٜذ ٚزقِ ايهاَريا يًسؤ ١ٜاؿ ١ٝا ٚعٓد ايسدٛع
اىل ايتطذٝالت.
 .4جيب تٛفري بسْاَر عسض ايصٛز َٚكاطع األفالّ يألْعُ ١اييت ال تعٌُ عً ٢ايرباَر ايعاَ ١يعسض
ايصٛز َٚكاطع األفالّ املعتُد َٔ ٠قبٌ ْعاّ ٜٓٚدٚش.
ًٜ .2تصّ املطتددّ بعكٛد صٝاْ ١يٓعاّ املساقب ١األَين َع غسنات َتدصص ١يًصٝاْ ١ايدٚز ١ٜايٛقا١ٝ٥
يًٓعاّ.
ًٜ .6تصّ املطتددّ باعُاٍ ايصٝاْ ١ايدٚز ١ٜايٛقا ١ٝ٥يًٓعاّ األَين ٚاصالح األعطاٍ َ ،ع تطذ ٌٝمجٝع
ايبٝاْات اـاص ١بتازٜذ ٚٚقت ايصٝاْ / ١األصالحْٛ ،ع ايعطٌ ،االدسا٤ات املتدر ٠ألصالح االعطاٍ
ٚمجٝع َامت عًُ٘.
 .7جيب إٔ ٜهْ ٕٛعاّ املساقب ١ايتًٝفص ١ْٜٝٛدص٤ا الٜتذصأ َٔ غبه ١خاص ١ذات بٓ ١ٝؼت ١ٝقا ١ُ٥عً٢
ْعاّ اٍ ٜٓٚ ،IPبػ ٢إٔ ته ٕٛايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًػبه ١قادز ٠عً ٢ؼٌُ دٛد ٠عاي ١ٝيًصٛز ٚايفٝد ٜٛاثٓا٤
ايعسض ٚايتطذ.ٌٝ
 .8جيب تٛفري دداز ْازْٚ ٟعاّ محا ١ٜأَين يػبه ١املساقب ١ايتًفص ١ْٜٝٛيف ساي ١زبط٘ بػبه ١أخس.٣
 .9جيب تٛفري َٛظف َطؤ ًَِ ٍٚباضتدداّ ٚتػػ ٌٝدٗاش ايتطذْٚ ٌٝطذ ايصٛز َٚكاطع ايتطذ ٌٝأٚ
ؼًُٗٝا ٜ ٚك ّٛمبتابع ١ايٓعاّ ٚايتأند َٔ سطٔ تػػٚ ً٘ٝتبًٝؼ ايػسن ١ايطآَ ١يف سايٚ ١دٛد أ ٟعطٌ
يف ايٓعاّ ٚجيب ايتأند َٔ عٌُ ْعاّ ايتطذ ٌٝبػهٌ .َٜٞٛ
 .13جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات ٚاألدٗص ٠املطتددَ ١خازدٝاً عً ٢عاشٍ َكا ّٚضد ايتدسٜب َٚكاّٚ
يًشسازَٚ ٠كا ّٚيعٛاٌَ ايطكظ ،سٝح ال ٜكٌ ايتصٓٝف ؾُٝع االدٗص ٠اـازد ١ٝعٔ .IP66
 .11جيب إ ٜه ٕٛيهٌ ناَريا ا ٚدٗاش َتصٌ بايٓعاّ عٓٛإ خمصص هلا "."dedicated IP address
2
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 .15جيب إ ٜعط ٢ايٓعاّ اْرازات عٓد اْكطاع األتصاٍ ا ٚفكدإ االغاز ٠ألسد ٣ايهاَريات ا ٚاْكطاع ايتٝاز
ايهٗسبا.ٞ٥
 .10جيب بسف ١امساٚ ٤ازقاّ ايهاَريات يهٌ ناَريا عً ٢سد ٠بٓا ً٤عًَٛ ٢قع نٌ ناَريا َٚهإ ايتػط١ٝ
بد ٕٚتهساز يألضِ ٚايسقِ.
 .14جيب إ ٜدعِ ايٓعاّ ضبط ايٛقت ٚايتازٜذ بصٛز ٠تًكا ١ٝ٥باضتدداّ بسٚتٛن NTP ٍٛسٝح جيب إٔ
ٜطابل ايٛقت ٚايتازٜذ املطبٛط ظٗاش ايتطذَ ٌٝع ايٛقت ٚايتازٜذ اؿكٝك.ٞ
 .12جيب إ ته ٕٛاملساقب ١اؿ ١ٝبايٛقت اؿكٝك ٞؾُٝع ايهاَريات ٚبأعً ٢دق ١يًهاَريات.
 .16جيب إٔ حيت ٟٛايٓعاّ عً ٢خاص ١ٝايتطذ ٌٝايتًكا ٞ٥يف ساي ١إعاد ٠تػػ ٌٝاؾٗاش أٚعٛد ٠ايتٝاز
ايهٗسبا ٞ٥بعد االْكطاع.
ثاْٝا :املٛاصفات ايفٓ ١ٝايعاَ ١ألدٗص ٠ايتطذ ٚ ٌٝغسٚط اضتدداَٗا-:
 .1جيب اضتدداّ أدٗص ٠تطذ ٌٝغبه.(NVR) ١ٝ
 .5جيب إٔ حيت ٟٛدٗاش ايتطذ ٌٝايسقُ ٞعً ٢خاص ١ٝايسبط بايػبهات.
 .0جيب تٛفري َٝصْ ٠طذ ايصٛز َٚكاطع األفالّ يٓعاّ ايتطذ.ٌٝ
 .4جيب إٔ ٜطبط ايتطذ ٌٝعً ٢دٛد ٠التكٌ عٔ  َٔ %93اؾٛد ٠ايهً ١ٝؾٗاش ايتطذ.ٌٝ
.2
.6
.7
.8

جيب إٔ ال تكٌ قدزْ ٠عاّ ايتطذ ٌٝيهٌ ناَريا عٔ َعدٍ  03صٛز ٠يف ايجاْ.١ٝ
جيب ضبط ٚضع ١ٝايتطذ ٌٝمبا ال ٜكٌ عٔ مخظ صٛز يف ايجاْ ١ٝيهٌ ناَريا.
جيب إٔ ٜدعِ دٗاش ايتطذ ٌٝدق ١تطذٚ ٌٝتػػ ٌٝتبدأ َٔ ٚ CIFتصٌ اىل َٝ 2ذابٝهطٌ عً٢
االقٌ.
جيب إٔ حيت ٟٛاؾٗاش عً ٢خاص ١ٝايتطذ ٌٝاملطتُس ٚيف ساي ١اؿسنات ٚاإلْراز.

 .9جيب إ ٜدعِ دٗاش ايتطذ ٌٝبايصٝؼ األت.MJPEG, MPEG4, H.264 ١ٝ
 .13جيب إٔ ٜتٛفس ظٗاش ايتطذ ٌٝاضتعساض ايهاَريات بتػهٝالت خمتًفَ ١ع أَهاْ ١ٝإْتكا ٤أ ٣ناَريا
ٚدعًٗا عً ٢ناٌَ ايػاغ.١
ًٜ .11تصّ املطتددّ عفغ أدٗص ٠ايتطذ ٌٝيف بْ ١٦ٝعٝفَٚ ١ؤَٜٓ ١صعب ايعبح بٗا.
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ًٜ .15تصّ املطتددّ بعٌُ ضذٌ ؼُ ٌٝاألقساص ايصًب ١يًرانس ٠عٝح حيت ٟٛعً ٢مجٝع ايبٝاْات
ايطسٚز ١ٜنايٛقت ٚايتازٜذٚ ،اضِ ٚتٛقٝع ايكا ِ٥بتبد ٌٜايرانس ايصًب ١أ ٚايكا ِ٥بتشًُٗٝا إىل اـادّ أٚ
األقساص املدف.١
ثايجاً  :املٛاصفات ايفٓ ١ٝايعاَ ١يًهاَريات ٚغسٚط اضتدداَٗا-:
 .1املٛاصفات ايفٓ ١ٝايعاَ ١يًهاَريات
 1.1ايهاَريات املتشسن( ١ايداخً - ١ٝاـازد-: )١ٝ
 1.1.1جيب إٔ ته ٕٛمجٝع ايهاَريات َٔ ْٛع ايهاَريات ايػبه.)IP Camera) ١ٝ
 1.1.5جيب إٔ ال تكٌ دق ١ايهاَريات املتشسن ١ايداخًٚ ١ٝاـازد ١ٝعٔ َٝ 5ذابٝهطٌ.
 1.1.0جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢خصا٥ص يألَإ َجٌ (.)HTTPS, 802.1x standards
 1.1.4جيب إ تدعِ ايهاَريات دق 4CIF َٔ ١اىل  Full HDعً ٢األقٌ.
 1.1.2جيب إ تدعِ ايهاَريات ْعاّ ايتػػ ٌٝايبح املتعدد (.)Multi Streaming
 1.1.6جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عٓد غد ٠أضا 3.5 ١٥يٛنظ ًَ3.31 ٚ )0.2 lux color( ٕٛ
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.13
1.1.11
1.1.15

يٛنظ ابٝض ٚاضٛد( (0.01 lux B/Wعً ٢األقٌ.
جيب إٔ ال ٜكٌ َعدٍ اإلطاز يًهاَريات عٔ  03إطاز ف ٢ايجاْ.(30 fps( ١ٝ
جيب إ ٜه ٕٛضػط ايفٝد.H.264-Motion JPEG ٜٛ
جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢ناغف يًشسنٚ ١ناغف يًصٛت ٚايتتبع ٚاْراز ضد
ايعبح.
َٛاصفات سسن ١ايهاَريات املتشسن:١
100 presets, 360° endless pan, 220° tilt Guard tour, Tour recording
جيب إٔ ال ٜكٌ ايتهبري ايبصس ٣يًهاَريات املتشسن ١عٔ َ 18سٚ ٠ايتهبري ايسقُ ٢ال ٜكٌ

عٔ َ 15س.)Optical zoom 18x, Digital zoom 12x( ٠
 1.1.10جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عً ٢تكٓ ١ٝايػبه.HTTP,RTP,UDP, HTTPS,IPv4/v6, Qos ١
 1.1.14جيب إ تدعِ ايهاَريات تكٓ.ONVIF ١ٝ
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1.1.12
1.1.16
1.1.17
1.1.18

جيب إ ؼت ٟٛايهاَريات عً. Open API ٢
جيب إٔ تدعِ ايهاَريات َداخٌ ٚخمازز يًصٛت.
جيب إٔ تطتكبٌ ايهاَريات ذانس ٠داخًَ ١ٝطتكً ١يًتطذ ٌٝف ٢اؿاالت ايطاز.١٥
جيب إٔ تتٛفس بايهاَريات خصا٥ص ممٝص ٠يألٚضاع ايتاي-:١ٝ

ّ

ايٛضع

اـاص / ١ٝاملٝص٠

1

املٛاقع اييت ؼت ٟٛعًَ ٢ػٗد ذ ٚغد٠
إْاز ٠خمتًف ١ايتبأٜ

BMB- WDR-SDR

5

املٛاقع اييت ؽتًف فٗٝا اإلْازٚ ٠فكا يًٛقت

Auto iris

0

املٛاقع اييت تتش ٍٛبٗا اإلْاز ٠إىل عتُ١
أ ٚغب٘ عتُ١

Day & Night

4

املٛاقع اييت تتػري بٗا اإلْاز ٠نًٝا
ٚبصٛز ٠ضسٜع١

 BLCأAES ٚ

2

املٛاقع اييت تٓعدّ فٗٝا اإلْاز٠

IR

 1.1.19جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات اـازد ١ٝبهفا ٠٤عاي ١ٝعٓد دزد ١سساز ٠تػط 13-( ٢اىل )62+
دزد ١ٜٛ٦َ ١أ ٚافطٌ ْٚطب ١زطٛب ١ال تكٌ عٔ .%93
 1.1.53جيب اضتدداّ سافعات يًهاَريات اـازد ١ٝمبا ال ٜكٌ عٔ َٛاصفات. IP66
 1.5ايهاَريات ايجابت( ١ايداخً - ١ٝاـازد-: )١ٝ
 1.5.1جيب إٔ ته ٕٛمجٝع ايهاَريات َٔ ْٛع ايهاَريات ايػبه.)IP Camera) ١ٝ
 1.5.5جيب إٔ ال تكٌ دق ١ايهاَريات ايجابت َٔ ١ايٓٛع د (Dome) ّٚعٔ َٝ 5ذابٝهطٌ ٚإٔ ال
تكٌ دق ١ايهاَريات ايجابت َٔ ١ايٓٛع ( (bullet or boxعٔ َٝ 5ذابٝهطٌ.
 1.5.0جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢خصا٥ص يألَإ َجٌ (.)HTTPS, 802.1x standards
 1.5.4جيب إ تدعِ ايهاَريات ْعاّ ايتػػ ٌٝايبح املتعدد (.)Multi Streaming
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 1.5.2جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عٓد غد ٠أضا 3.5 ١٥يٛنظ ًَ 3.31ٚ )0.2 lux color( ٕٛيٛنظ
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.13
1.5.11

ابٝض ٚاضٛد( (0.01 lux B/Wعً ٢األقٌ.
جيب إٔ ال ٜكٌ َعدٍ اإلطاز يًهاَريا عٔ  03إطاز ف ٢ايجاْ.(30 fps ( ١ٝ
جيب إٔ تهْٛ ٕٛع ايعدضَ ١تػري ٠سطب َٓطك ١ايتػط.(Vari-focal lens( ١ٝ
جيب إ ٜه ٕٛضػط ايفٝد.H.264-Motion-JPEG ٜٛ
جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢ناغف يًشسنٚ ١اْراز ضد ايعبح.
جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عً ٢تكٓ ١ٝايػبه.HTTP,RTP,UDP, HTTPS,IPv4/v6, Qos ١
جيب إ تدعِ ايهاَريات تكٓ.ONVIF ١ٝ

 1.5.15جيب إ ؼت ٟٛايهاَريات عً. Open API ٢
 1.5.10جيب إٔ تدعِ ايهاَريات َداخٌ ٚخمازز يًصٛت.
 1.5.14جيب إٔ تطتكبٌ ايهاَريات ذانس ٠داخًَ ١ٝطتكً ١يًتطذ ٌٝف ٢اؿاالت ايطاز.١٥
 1.5.12جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات اـازد ١ٝبهفا ٠٤عاي ١ٝعٓد دزد ١سساز ٠تػط 13-( ٢اىل )62+
دزد ١ٜٛ٦َ ١أ ٚأفطٌ ْٚطب ١زطٛب ١ال تكٌ عٔ .%93
 1.5.16جيب اضتدداّ سافعات يًهاَريات اـازد ١ٝمبا ال ٜكٌ عٔ َٛاصفات . IP66
 1.5.17جيب إٔ تتٛفس بايهاَريات خصا٥ص ممٝص ٠يألٚضاع ايتاي-: ١ٝ
ّ

ايٛضع

اـاص / ١ٝاملٝص٠

1

املٛاقع اييت ؼت ٟٛعًَ ٢ػٗد ذ ٚغد٠
إْاز ٠خمتًف ١ايتبأٜ

BMB- WDR-SDR

5

املٛاقع اييت ؽتًف فٗٝا اإلْازٚ ٠فكا يًٛقت

Auto iris

0

املٛاقع اييت تتش ٍٛبٗا اإلْاز ٠إىل عتُ١
أ ٚغب٘ عتُ١

Day & Night

4

املٛاقع اييت تتػري بٗا اإلْاز ٠نًٝا
ٚبصٛز ٠ضسٜع١

 BLCأAES ٚ

2

املٛاقع اييت تٓعدّ فٗٝا اإلْاز٠

IR
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1.0

ايهاَريات َتٓاٖ ١ٝايصػس (-: (Micro Dome Camera
1.0.1
1.0.5
1.0.0
1.0.4
1.0.2
1.0.6

جيب إٔ ته ٕٛمجٝع ايهاَريات َٔ ْٛع ايهاَريات ايػبه.(IP Camera( ١ٝ
جيب إٔ ال تكٌ دق ١ايهاَريات عٔ َٝ 5ذابٝهطٌ.
جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عٓد غد ٠أضا 3.5 ٙ٤يٛنظ ًَ 3.31ٚ )0.2 lux color( ٕٛيٛنظ
ابٝض ٚاضٛد( (0.01 lux B/Wعً ٢األقٌ.
جيب إٔ ال ٜكٌ َعدٍ اإلطاز يًهاَريا عٔ  03إطاز يف ايجاْ.(30 fps ( ١ٝ
جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢خصا٥ص يألَإ َجٌ (.)HTTPS, 802.1x standards
جيب إ تدعِ ايهاَريات ْعاّ ايتػػ ٌٝايبح املتعدد (.)Multi Streaming

 1.0.7جيب إ تدعِ ايهاَريات تكٓ.ONVIF ١ٝ

1.4

1.0.8
1.0.9
1.0.13
1.0.11
1.0.15

جيب إ ؼت ٟٛايهاَريات عً. Open API ٢
جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢تهبري أي.ٞ
جيب إ ٜه ٕٛضػط ايفٝد.H.264-Motion JPEG ٜٛ
جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عً ٢تكٓ ١ٝايػبه.HTTP,RTP,UDP, HTTPS,IPv4/v6, Qos ١
جيب إ متتاش ايهاَريات مبس ١ْٚاهلٝهٌ ٚته ٕٛأصػس َا ميهٔ ،يطٗٛي ١تسنٝبٗا ضٛا٤
داخٌ املصاعد أ ٚاألَانٔ األخس.٣

1.0.10
1.0.14
1.0.12
1.0.16

جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريا عًَ ٢دخٌ يًصٛت.
جيب إٔ تطتكبٌ ايهاَريات ذانس ٠داخًَ ١ٝطتكً ١يًتطذ ٌٝف ٢اؿاالت ايطاز.١٥
جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢ناغف يًشسنٚ ١اْراز ضد ايعبح.
جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات بهفا ٠٤عاي ١ٝعٓد دزد ١سساز ٠تػط 3 َٔ ٢دزد ١ٜٛ٦َ ١إىل 23+
دزد.١ٜٛ٦َ ١

ايهاَريات بعٝد ٠املد ) Long Range Camera ( ٣ايجابتٚ ١املتشسن-: ١
 1.4.1جيب إٔ ته ٕٛمجٝع ايهاَريات َٔ ْٛع ايهاَريات ايػبه.(IP Camera( ١ٝ
 1.4.5جيب إٔ ٜه ٕٛايبعد ايبؤز ٟيًهاَريات ٚسذِ ايعدضَٓ ١اضب يًُطاف ١املساد َساقبتٗا.
 1.4.0جيب إٔ ال تكٌ دق ١ايهاَريات عٔ ).720p (1280 H x 720 V
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 1.4.4جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عً ٢تكٓ ١ٝايػبهHTTP,RTP,UDP, HTTPS,IPv4/v6, ١
1.4.2
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9

1.4.13
1.4.11
1.4.15
o
o

.Qos
جيب إ تدعِ ايهاَريات تكٓ.ONVIF ١ٝ
جيب إ ؼت ٟٛايهاَريات عً. Open API ٢
جيب إٔ ؼت ٟٛايهاَريات عً ٢خصا٥ص يألَإ َجٌ (.)HTTPS, 802.1x standards
جيب إ تدعِ ايهاَريات ْعاّ ايتػػ ٌٝايبح املتعدد (.)Multi Streaming
جيب عٓد اضتدداّ غعاع ايًٝصز يًهاَريات بعٝد ٠املد ٣ايتأند َٔ عدّ اؿام ايطسز
باألغداص ايرٜ ٜٔتعسض ٕٛيػعاع ايًٝصز عٔ طسٜل تكد ِٜغٗادَ ٠عتُد َٔ ٠ايػسن١
املصٓع ١تجبت عدّ ٚدٛد ضسز عً ٢االغداص عٓد ايتعسض يػعاع ايًٝصز ٚتٛضٝح املطاف١
االَٓ ١يًُٓتر.
جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات بهفا ٠٤عاي ١ٝعٓد دزد ١سساز ٠تػط 13-( ٢اىل  )62+دزد١ٜٛ٦َ ١
أ ٚافطٌ ْٚطب ١زطٛب ١ال تكٌ عٔ .%93
جيب اضتدداّ سافعات يًهاَريات اـازد ١ٝمبا ال ٜكٌ عٔ َٛاصفات . IP66
جيب عٓد اضتدداّ ناَريات بعٝد ٠املد ٣املتشسن ١إٔ ال تكٌ َٛاصفتٗا ناالت:ٞ
جيب إٔ ال ٜكٌ ايتهبري ايبصس ٣يًهاَريات عٔ َ 18س(Optical zoom 18x( ٠
جيب إٔ ال تكٌ َٛاصفات اؿسن ١عٔ 360° Pan, 90°Tilt

 1.2ايهاَريات َٔ ْٛع )-: (ANPR- Automatic Number Plate Recognition
 1.2.1جيب إٔ ته ٕٛمجٝع ايهاَريات َٔ ْٛع ايهاَريات ايػبه.(IP Camera( ١ٝ
 1.2.5جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات عً ٢تكٓ ١ٝايػبه.HTTP,RTP,UDP, HTTPS,IPv4/v6, Qos ١
 1.2.0جيب إ تدعِ ايهاَريات تكٓ.ONVIF ١ٝ
 1.2.4جيب إ ؼت ٟٛايهاَريات عً. Open API ٢
 1.2.2جيب إٔ ته ٕٛمجٝع ايهاَريات يْٗ ١ًٝٝاز.)Day & Night( ١ٜ
 1.2.6جيب إٔ ته ٕٛايهاَريات َصٚد ٠غاص )Shock Detection( ١ٝألعطا ٤إْراز عٓد اؿٛادخ
ٚإْراز ضد ايعبح (.)Tampering alarm
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1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.13

جيب إ ته ٕٛقادز ٠عً ٢ايتكاط ايصٛز ٚاضش ١عٓد غد ٠أضا )0 LUX( ٙ٤عٓد ٚضعٗا
باألَانٔ ايت ٢تٓعدّ بٗا اإلضا ٠٤يٝالً.
جيب إٔ ته ٕٛمجٝع ايهاَريات قادز ٠عً ٢ايتكاط صٛز ٚاضش ١يطٝاز ٠تطٝري بطسع ١ست٢
 523نًَٛٝرت ف ٢ايطاع ١عً ٢األقٌ .
جيب إٔ تعٌُ ايهاَريات بهفا ٠٤عاي ١ٝعٓد دزد ١سساز ٠تػط 13-( ٢اىل  )62+دزد١ٜٛ٦َ ١
أ ٚافطٌ ْٚطب ١زطٛب ١ال تكٌ عٔ .%93
جيب اضتدداّ سافعات يًهاَريات اـازد ١ٝمبا ال ٜكٌ عٔ َٛاصفات . IP66

 1.6غسٚط أضتدداّ ناَريات املساقب-: ١
ٜ 1.6.1ساع ٢يف املباْٚ ٞاملٓػآت اـاص ١بايٓطا ٤تسنٝب ايهاَريات عً ٢املداخٌ ٚاملدازز
فكط َع ضسٚز ٠إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى طاقِ ْطا ٞ٥ناٌَ يًتػػٚ ٌٝاحملافع ١عً ٢اـصٛص١ٝ
ٚضٝه ٕٛصاسب املٓػأَ ٠طؤَ ٍٚطؤٚي ١ٝتاَ ١عٔ ا ٟإخالٍ بػسٚط احملافع ١عً٢
اـصٛص ١ٝاَاّ اؾٗات املدتص.١
 1.6.5حيعس اضتدداّ ناَريات غاص ١ٝايتشسٜو ٚايتكسٜب عً ٢األَانٔ اييت تتُتع باـصٛص١ٝ
1.6.0
1.6.4
1.6.2
1.6.6

إال بعد اؿص ٍٛعًَٛ ٢افك ١اؾٗات املدتص.١
حيعس اضتدداّ ايهاَريات املدف ١ٝإال بعد اؿص ٍٛعًَٛ ٢افك ١اؾٗات املدتص.١
حيعس تسنٝب ناَريات خازد ١ٝعً ٢ايططح أ ٚعً ٢داْب املبٜٓ ٢صٜد َداٖا عٔ سدٚد
املٓػأ ٠إال بعد اؿص ٍٛعًَٛ ٢افك ١اؾٗات املدتص.١
جيب تٛفري ضذٌ أ ٚخسا٥ط يبٝإ َٛاقع مجٝع ايهاَريات.
جيب تٓعٝف ايهاَريات ايداخًٚ ١ٝاـازد ١ٝيًُٓػأ ٠دٚزٜا مبا ٜهفٌ ٚضٛح ايصٛز ٠طٛاٍ
ايٛقت.
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زابعاً  :املٛاصفات ايفٓ ١ٝيسؤ ١ٜسذِ األدطاّ يف ْعاّ املساقب ١ايتًفص-:١ْٜٝٛ
تعسٜفات -:
َ oد ٣زؤ ١ٜايهاَريا ٖٛ :املٓعس اير ٟتًتكط٘ ايهاَريا ٜٚتِ عسض ١عً ٢غاغ ١ايعسض.
 oزؤ ١ٜاؾطِ  ٖٛ:زؤ ١ٜسذِ دطِ إْطإ طٛي٘  ّ1.63عً ٢ط ٍٛغاغ ١ايعسض.
 oزؤ ١ٜيٛس ١األزقاّ  ٢ٖ :زؤ ١ٜأزقاّ ملسنب ١مبكاع .َِ 003 X َِ163
تصٓٝف َكٝاع ايسؤ-:١ٜ
 oزؤ ١ٜايتعسف عً ٢اهل ٖٞٚ : ١ٜٛايسؤ ١ٜاييت َٔ خالهلا ميهٔ ايتعسف عً ٢أ ٟغدص غسٜب
ألَ ٍٚسٚ ٠تٓتر ٖر ٙايصٛز ٠عٔ زؤ ١ٜاؾطِ بٓطب %153 ١ؿذِ ايسؤ ١ٜيف غاغ ١ايعسض.
o

o

o

o

زؤ ١ٜايتُٝٝص ٖٞٚ :ايسؤ ١ٜايت ٢ميهٔ َٔ خالهلا متٝٝص غدص عٔ غدص آخس ْعسف٘ ٚتٓتر
ٖر ٙايصٛز ٠عٔ زؤ ١ٜاؾطِ بٓطب %23 ١ؿذِ ايسؤ ١ٜيف غاغ ١ايعسض.
زؤ ١ٜايسصد ٖٞٚ :ايسؤ ١ٜايت َٔ ٞ٣خالهلا ميهٔ زصد األدطاّ املتشسن ١عً ٢غاغ ١ايعسض
َٚعسف ١ٜٖٛ ١اؾطِ ٚتٓتر ٖر ٙايصٛز ٠عٔ زؤ ١ٜاؾطِ بٓطب %13 ١ؿذِ ايسؤ ١ٜيف غاغ١
ايعسض.
زؤ ١ٜاملساقب ٖٞٚ :١ايسؤ ١ٜاييت َٔ خالهلا ميهٔ َساقب ١األسداخ بػهٌ عاّ ٚتٓتر ٖر ٙايصٛز٠
عٔ زؤ ١ٜاؾطِ بٓطب %2 ١ؿذِ ايسؤ ١ٜيف غاغ ١ايعسض.
زؤ ١ٜقسا ٠٤يٛس ١األزقاّ  ٖٞٚ:ايسؤ ١ٜاييت َٔ خالهلا ميهٔ متٝٝصاألزقاّ املهتٛبٚ ١ذيو مبػاٖد٠
يٛس ١األزقاّ عً ٢غاغ ١ايعسض بٓطب.%53 ١

خاَطاً :ايػسٚط ايفٓ ١ٝيإلْازٚ ٠إضاَٛ ٠٤اقع تصٜٛس ايهاَريات ٚغسٚط اضتدداَٗا-:
 .1جيب تٛفري إضا ٠٤بٝطاْ ٤اصع ١ملٛاقع ايهاَريات ذات ايسؤ ١ٜايبعٝد ٠ملكاع زؤ ١ٜايسصد أ ٚاملساقب.١
 .5جيب تٛفري إضا ٠٤ؼت األغع ١اؿُسا ٤يًُٛاقع املعًُ ١ذات ايسؤ ١ٜاملتٛضط ١ملكاع زؤ ١ٜايتعسف عً٢
اهلٚ ١ٜٛزؤ ١ٜايتُٝٝص.
 .0جيب تٛفري إْاز ٠ناف ١ٝؾُٝع َٛاقع ايهاَريات ٚفكا يالستٝاز أٚ ٚفكا ؿطاض ١ٝاضتذاب ١ايهاَريا
يًط.٤ٛ
 .4جيب تٛفري إضا ٠٤دا ١ُ٥أ ٚتًكا ١ٝ٥ايتػػ ٌٝعٓد اؿسن ١ؾُٝع املٛاقع.
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ضادضاً :املٛاصفات ايفٓ ١ٝايعاَ ١يًتٛصٝالت ٚايطاق ١ايتػػٚ ١ًٝٝغسٚط اضتدداَٗا-:
 .1جيب إخفا ٤مجٝع األضالى ٚايتٛصٝالت ايهٗسبا ١ٝ٥يف أَانٔ غري ظاٖس ٠عٝح ٜصعب قطعٗا أٚ
ايعبح بٗا ٚمتدٜدٖا داخٌ أْابٝب َعدْ ١ٝيف املٓاطل اييت ٜطٌٗ ايٛص ٍٛإيٗٝا أ ٚايعاٖس ٠يًعٝإ.
 .5جيب اضتدداّ نابالت َٓاضب ١ذات دٛد ٙعاي.١ٝ
 .0جيب ػٗٝص ْعاّ ايتطذْٚ ٌٝعاّ اإلداز ٠بايكدز ٠ايهٗسباَ َٔ ١ٝ٥صدز َطتكس َٚطتكٌ عٔ أ ٟمحٌ آخس
ٚتؤَٔ استٝاطات قدز ٠إضاف ١ٝال ٜكٌ عٔ َٔ %52اؿٌُ ايهً.ٞ
 .4حيعس اضتدداّ االتصاالت ايالضًه ١ٝيٓكٌ ايصٛز إال مبٛافك ١اإلداز ٠املدتص.١
 .2جيب إٔ ٜهَ ٕٛػر ٟايطاق ١ايسٝ٥طٚ ١ٝاالستٝاط ٞيٓعاّ املساقب ١ايتًفصَٓ ١ْٜٝٛفصٌ َٚؤَٔ.
 .6جيب زبط مجٝع أدٗص ٠املساقب ١ايتًفص ١ْٜٝٛمبٛيدات نٗسبا٥ـ ١ٝاستٝاطٝـ ١يتػػ ٌٝايهاَريات ٚأدٗص٠
ايتطذ ٌٝأثٓا ٤اْكطـاع ايهٗسبـا ٤أل ٟضبب ( ملد ٠ضاع ١عً ٢األقٌ ) َـع إخفـا ٤ايتٛصٝالت
ايهٗسباٝ٥ـٚٚ ١ضعٗا داخــٌ قٓٛات سدٜد.١ٜ
ضابعاً  :املٛاصفات ايفٓ ١ٝيػاغات ايعسض  ٚغسٚط اضتدداَٗا :-
 .1جيب إٔ ال تكٌ غاغات ايعسض عٔ  05بٛص ١يعسض ناَريات َفسد ٙأَ ٚتطًطً.١
 .5جيب إٔ ال تكٌ غاغات ايعسض عٔ 45بٛص ١يعسض فُٛع َٔ ١ايهاَريات .
.0
.4
.2
.6
.7

جيب إ ٜهَ ٕٛطتٚ ٣ٛشا ١ٜٚايػاغات َٓاضب يًسؤٚ ١ٜغري َتعب يًٓعس ايط.ٌٜٛ
جيب إ ته ٕٛغاغات ايعسض َٔ ايٓٛع املططح بتكٓ.LED ١ٝ
جيب إ ال تكٌ دق ١غاغات ايعسض عٔ اعً ٢دق ١يًهاَريات.
جيب إ ؼت ٟٛغاغات ايعسض عًَ ٢دخٌ .USB connection
جيب إ ؼت ٟٛغاغات ايعسض عًَ ٢دخٌ يًػبه.١

ثآَاً  :املٛاصفات ايفٓ ١ٝيػسف ١املساقبٚ ١ايتشهِ  ٚغسٚط اضتدداَٗا :-
 .1جيب إٔ ته ٕٛغسف ١املساقبٚ ١ايتشهِ ايسٝ٥ط ١ٝذات سذِ َٚطاسَٓ ١اضب ١يػاغات ايعسض َٚػػًٞ
ايٓعاّ ٚإٔ ته ٕٛذات تٗٚ ١ٜٛإْاز ٠دٝد.٠
 .5جيب إٔ ته ٕٛغسف ١املساقبٚ ١ايتشهِ فعاي ١عًَ ٢داز ايطاعٚ ١طٛاٍ ايعاّ.
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 .0جيب إٔ ؼت ٟٛغسف ١املساقبٚ ١ايتشهِ عً ٢ايعدد املطًٛب َٔ املٛظفني يتػػٚ ٌٝإدازٚ ٠صٝاْ١
ايٓعاّ باألضاف ١اىل تٛفري ايتدزٜب ايالشّ يًُٛظفني.
 .4جيب إٔ ؼت ٟٛعً ٢ثالثْٛ )0( ١بات عٌُ َه َٔ ١ْٛمثاْ )8( ٞضاعات يهٌ ْٛب ١يًُػػًني ٚذيو
يتطبٝل دٚز ٠عٌُ عًَ ٢داز ايطاع.١
 .2جيب إٔ ؼت ٟٛغسف ١ايتشهِ عًْ ٢عاّ طاق ١نٗسبا ١ٝ٥اضاض ٞنايف يتػػ ٌٝايٓعاّ ٚاٜطاً طاق١
استٝاط ١ٝيًٓعاّ ف ٢ساي ١اْكطاع ايتٝاز ايهٗسبا ٢٥األضاض.ٞ
 .6جيب إٔ ؼت ٟٛايػسف ١عً ٢أدٗص ٠اؿُاٚ ١ٜايطالَ.١
 .7جيب إ ؼت ٟٛعًْ ٢عاّ اتصاالت داخًٚ ١ٝخازدٚ ١ٝخط ضاخٔ َباغس َتصٌ باؾٗات املدتص١
يتكد ِٜايبالغات.
 .8جيب إٔ ٜتِ تأَني ايػسف ١بتهٝٝف َٓفصٌ اَ ٚطتكٌ ٚبد ٕٚاْكطاع يطُإ إٔ ته ٕٛدزد ١سساز٠
ايػسف ١عًَ ٢د ٣دزد ١سساز ٠ايتػػ ٌٝيألدٗص.٠
 .9جيب ٚدٛد ضذٌ دخٚ ٍٛخسٚز يػسف ١املساقب ١بايٛقت ٚايتازٜذ ٚتد ٜٔٚمجٝع ايعًُٝات بػسف ١املساقب١
ٚايتشهِ.
 .13جيب اختٝاز َهإ أَٔ يػسف ١املساقب ( ١سٝح جيب إٔ ته ٕٛبعٝد ٠عٔ اَانٔ ايصا٥سٚ ٜٔاَانٔ
األضتكباٍ ٚاملُسات املصدمح...١اخل).
 .11جيب تجبٝت غاغات ايعسض ٚادٗص ٠ايتػػٚ ٌٝمجٝع املعدات بػسف ١املساقب ١بػهٌ صشٝح.
 .15جيب إٔ ؼت ٟٛغسف ١املساقبٚ ١ايتشهِ عً ٢ناَريات َساقب ١يسصد مجٝع ايتشسنات بداخٌ ايػسف.١
 .10جيب إ الٜك ّٛاملػػًني يًٓعاّ بايسدٛع اىل ايتطذٝالت ٚايعبح بٗا ا ٚاضتدساز اَٛ ٣اد َطذً١
سٝح تتِ عًُ ١ٝايسدٛع اىل ايتطذٝالت عٔ طسٜل ايػدص املط ٍٛ٦فكط ٜٚتِ تد ٜٔٚذيو بايٛقت
ٚايتازٜذ.
 .14جيب إٔ ٜكتصس ايدخ ٍٛيػسف ١املساقبٚ ١ايتشهِ عً ٢ايعاًَني ٚاملػػًني ٚاملطٛ٦يني املصسح هلِ
فكط.
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