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التصور عىل جهاز الكمبيوتر ، واالنرتنت ، وأجهزة التابليت ، والهواتف الذكية  

مجاالت االستخدامنطاق االستخدام

إن استخدام نظام Reliance يرتاوح ب� التصور


لآلالت األحادية و تركيب أنظمة التشغيل اآليل للمبا

الذكية يف تطبيقات نظم تحكم واسعة النطاق يف مصانع 

عاملية متعددة أو املراقبة اللحظية يف االنرتنت لشبكات الغاز 

الضخمة و شبكات إمدادات املياه و توزيعها.

هاتف


املوقع اإللكرتو

إ£يل

+965 2241 2016

www.gulfautosys.com

info@gulfautosys.com

•  صناعات الغازات

•  الصناعات الكي¦وية


•  تكييف و تدفئة املبا

•  محطات الطاقة الكهرومائية و الفحمية

•  التدفئة املركزية

•  محطات معالجة مياه الرصف

•  محطات معالجة املياه

•  أع¦ل الزجاج

•  املطاحن

•  مصانع التخم´

•  مصانع إنتاج و تصنيع اللحوم واملواد الغذائية

•  نظم مراقبة الحركة

•  خطوط اإلنتاج

•  املبا
 و املنازل الذكية

•  مجاالت أخرى

www.reliance-scada.com

للتواصلعمالئنا القيم�

• RWE Group

• E.ON Group

• CEZ Group

• Bohemia Glass

• Pilsner Urquell

• Heineken

• Toyota Peugeot Citroën Automobile

• Olympus

• Pirelli

• Panasonic

• Coca Cola

• And many others



الفوائد الرئيسية

االتصاالتميزات يف غاية التقدير

بيئة التطويرفوائد مهمة أخرى

thin محركات االتصالعمالء ال

Runtime برنامج ال

عمالء ال thin يتيح للمستخدم� خاصية العرض التصوري للعمليات من

خالل متصفح االنرتنت، و أجهزة التابلت، و الهواتف الذكية.

بيئة التطوير هي لخلق و تحرير مشاريع 

التصور (التطبيقات).

برنامج ال Runtime مصمم لتشغيل مرشوع تصوري 

يف جهاز املستخدم.

محركات االتصال تستخدم لنقل البيانات من اجهزة ال

Runtime. اىل برنامج ال Hardware

SCADA أك¦ من 15 عاما يف سوق ال  •

•  آالف االستخدامات يف القارات الخمس

•  تطبيقات ضخمة

•  شبكة توزيع عاملية

•  نسخة تجريبية مجانية

•  نظام وحدات مرن الحجم

•  مكتبة واسعة من الرسومات الثنائية االبعاد و الثالثية االبعاد

IP دعم لكام·ات ال  •

•  الرسومات البيانية والتقارير

•  Postmort – لتسجيل و إعادة العملية

•  مشاريع متعددة اللغات

•  تشخيصات متكاملة

•  Redundancy –  نظام متعدد

SQL أو بطريقة قواعد بيانات ال »le-based تسجيل البيانات بطريقة ال  •

VBScript  •

•  نظام حقوق الدخول

•  وصول آمن للبيانات

window قوالب و أنظمة بيانات عىل نظام ال  •

•  بيئة تطوير سهلة التعلم

(RAD) تطوير التطبيق الرسيع  •

•  ال حاجة للربمجة يف االستخدامات البسيطة

•  التصور عىل جهاز الكمبيوتر ، واالنرتنت ، وأجهزة التابليت

، والهواتف الذكية    

 thin تطبيقات شبكية محلية و ضخمة لعمالء ال  •

•  دعم فني متميز

•  سياسة تسع· ودية

,Modbus, BACnet محركات اتصال أصلية  •

   IEC 60870-5-104, M-Bus, Teco الخ.

•  عميل OPC مجاÂ يف كل وحدة 

•  س·فر OPC ملشاركة البيانات مع األنظمة األخرى

•  نظام الرسائل النصية و رسائل االÅيل

•  واجهة لألنظمة األخرى

•  اتصاالت آمنة

 ما الذي Åيز نظام ال SCADA/HMI عند Reliance ؟

هل تبحث عن نظام SCADA الذي يتيح لك خاصية الدخول عىل تطبيق التصور الخاص بك ليس فقط من خالل جهاز

الكمبيوتر يف غرفة التحكم أو متصفح االنرتنت، بل أيضا و يف الوقت ذاته يتيح لك الخول من جهاز 

التابليت أو الهاتف الذÐ؟ هل تبحث عن نظام بديهي Åكنك من إنشاء تطبيقات مذهلة برسعة مث·ة؟

اذاً Reliance هو خيارك األمثل!

www.reliance-scada.com
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