
*تتاح الدراسات المستقلة عند الطلب

تخفيض
 المسؤولية عن
الحوادث مع سائقي
 السيارات األخرين

منع الحوادث
 واإلصابات
المتعلقة بها توفير عائد سريع على

االستثمار الخاص بك

تخفيض معدالت 
التصادم 
في التقاطعات 70

بما يصل إلى

تحسين أوقات 
االستجابة 

25%
بما يصل إلى 

لميــة لعا ا ر  و لمــر ا ت  تقنيــا

االستفادة من مميزات

(EMS) الطارئة  الطبية  والخدمات  الحرائق  عند 
(EVP) الطوارئ  حالة  في  بالطريق  السيارة  حق 

يساعد  ™Opticom في 
إنقاذ األرواح والحفاظ على 

الموارد.
يمثل المستجيبون للطوارئ شريان الحياة لمجتمعاتهم. وقد تضع 
التأخيرات في الوصول إلى موقع الحادث الممتلكات واألرواح 

على الِمحك. حتى حياتهم الشخصية. وهذا هو السبب وراء 
اختيار وكاالت مكافحة الحرائق والخدمات الطبية الطارئة لحلول 

التحكم في أولوية إشارة المرور  ™Opticom. تساعد أنظمتنا 
الموثوقة والقابلة للتوّسع على ضمان الوصول األكثر أماًنا 

وسرعة إلى موقع الحادث - بما يزيد من كفاءة الموارد وجدوى 
استثمارك .

لمية لعا ا ر  و لمر ا ت  تقنيا



یرسل جھاز إرسال األشعة تحت 
الحمراء طراز ™Opticom طلب 

أولویة آمن ومشفر إلى التقاطع.
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2 یتلقى جھاز اكتشاف ™Opticom إشارة األشعة تحت الحمراء 
.Opticom™ ویقوم بترحیل الطلب إلى محدد مرحلة

2

 Opticom™ طراز GPS یقوم جھاز نظام
الموجود في المركبة بإرسال سرعة المركبة 
واتجاھھا وحالة إشارة االنعطاف إلى جھاز 

.GPS تقاطع نظام

یتحقق محدد مرحلة ™Opticom متعدد األوضاع من الطلب من جھاز 
اكتشاف األشعة تحت الحمراء أو جھاز استقبال نظام GPS، وینبھ نظام 
التحكم في حركة المقتطعة والذي یطلب إشارة حركة المرور الخضراء 

الممتدة أو المتقطعة.
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وعند دخول المركبة إلى نطاق الالسلكي، یقوم جھاز 
تقاطع نظام GPS طراز ™Opticom بترحیل 

.Opticom™ الطلب إلى محدد مرحلة

استخدم برنامج اإلدارة 
المركزیة (CMS) لتحدیث 

تھیئة النظام وتجمیع البیانات 
وإنشاء التقاریر.

1

ةعوطقملاةعوطقملاةعوطقملا

كيف يعمل

اكتشف السبب وراء نمو قاعدة GTT المثبتة في من 70,000 تقاطع في 3,000 مدينة حول العالم تقريًبا. تحسن تقنياتنا 

المبتكرة والخدمات التي يقدمها خبراؤنا الكيفية التي تخدم بها مجتمعك. انضم إلى وكاالت الخدمة العامة األخرى — بما في 

ذلك إنفاذ القانون والنقل واألشغال العامة — واستخدم  ™Opticom للحصول على إستراتيجيات المساعدة المتبادلة األكثر 

فعالية ولحل تحديات إدارة المرور الهامة بشكل منخفض التكلفة.  

اختر إما تقنية األشعة تحت الحمراء )IR( أو تقنية GPS — أو استخدم مزيًجا منهما عبر حل الوضع المتعدد الذي 

نقدمه. يمكنك أيًضا إدارة نظام التحكم في أولوية إشارة المرور بالكامل عن ُبعد في الوقت الحقيقي باستخدام برنامج اإلدارة 

 .)CMS(  Opticom™  المركزية

خدمة المجتمع، وحماية االستثمار 

  Building critical 
traffic connectionssm

لمية لعا ا ر  و لمر ا ت  تقنيا

للحصول على مزيد من المعلومات:

www.gtt.com :تفضل بزيارة

اتصل بالرقم: 800.258.4610

Global Traffic Technologies, LLC
7800 Third Street N

St. Paul, MN 55128-5441
1-800-258-4610

651-789-7333
www.gtt.com

Global Traffic Technologies Canada, Inc.
157 Adelaide Street West

Suite 448
Toronto, ON M5H 4E7

Canada
1-800-258-4610

Opticom وشعار GTT هما عالمتان تجاريتان لشركة  Global Traffic Technologies, LLC. وتستخدمان بموجب ترخيص في كندا. ُيرجى إعادة التدوير. ُطبع في الواليات المتحدة األمريكية. 

  79-1000-0454-0 )E(  .لعام 2014. جميع الحقوق محفوظة Global Traffic Technologies, LLC حقوق النشر © لشركة

برنامج اإلدارة المركزية 

تقنية Multimode )الوضع المتعدد(

تقنية نظام GPS )تحديد المواقع العالمي(

تقنية األشعة تحت الحمراء

 اختيار تقنية  ™Opticom التي تناسب 
مجتمعك على أفضل نحو:




