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شركه تسارع الشبكات



نبذة عن الشركة :

* نحن رواد و خبراء في تكامل النظام ومتخصصون في تصميم و  تركيب 

 انظمه المباني الذكيه .

ً حول المملكة. ً ناجحا  نفذنا اكثر من 300 مشروعا

ً حول المملكة  *نحن في شركة "تسارع الشبكات"، ثبتنا اكثر من 3000 جهازا

 قمنا بتوريد و بيع أكثر من 70 منتج في هذا المجال.

 نحن خبراء بناء التشغيل األلي ، و مصدر سهل األستخدام ألكثر من األف 

 الخدمات في: التحكم باألنارة ،أنظمة األمن و األمان و أجهزة الترفيه المنزلي.



نحن في شركة "تسارع الشبكات" نقدم الحلول الذكية و
المبتكرة لتجربة أجواء السينما بالمنزل

السينما المنزلية تشير الي أنظمة الترفيه المنزلية اللتي تسعى أليجاد تجربة
شبيهة بتلك اللتي نعيشها في أجواء السينما، و ذلك بمساعدة معدات الصوت و

الصورة داخل  او خارج المنزل .

تعتمد السينما المنزلية عىل توفر عدة أجهزة الكترونية متصلة ببعضها.
 

السينما المنزلية 



أنظمة التحكم باألنارة

 ما هي اإلضاءة الذكية؟                                                          

تُقّدم حلول اإلضاءة الذكية كفاءة عالية من حيث استهالك الطاقة واستخدام 

سهل وبسيط عبر الهواتف الذكية ويُمكن ضبطها لتعمل فقط وقت الحاجة،

كما تسمح لك بالتحكّم في قوة ومقدار اإلضاءة التي تحتاجها نحن في شركة

"تسارع الشبكات" نوفر لك الحلول المناسبة و الموفرة لتقليل استهالك

الكهرباء

 

 



التحكم بالتكييف

األن يمكنك ان تتحكم بالتكييف عن بعد و في أي وقٍت و أي زمان و

مكان بضغطة واحدة فقط عن طريق هاتفك او الريموت الذكي . 

لخدمتك و توفير راحتك . نحن في شركة " تسارع الشبكات" نسعى دائماً 



 أنظمة التحكم بالستائر 

ً في منزلك ، من ناحية تزيين أو ً كبيرا الستائر تلعب دورا

ً في ديكورات المنزل ً كبيرا تغطية نافذتك في هي تلعب دورا

ولكن  عند تحويل الستائر اىل ستائر كهربائية فسوف تعطيك
  لمسة إلكترونية جديدة و جميلة ،وباألضافة أنها  توفر لك قدراً

ً من الراحة كبيرا

نحن نوفر لك جميع خدمات المنزل الذكي بجودة عالية و
أسعار مناسبة.



توفر أنظمة التحكم في الدخول و الخروج القدره علي التمييز بين

األشخاص والمركبات المصرح لهم بالدخول والغير مصرح لهم

بالدخول و عليه، يتم تنفيذ مستوى أمني عالي لحماية المنشآت

والممتلكات الخاصة , كما يقوم النظام بتسجيل جميع تحركات

األشخاص والمركبات داخل المنزل  من أول دخولهم وحتى

خروجهم وتسجيل تحركاتهم من خالل جميع األبواب الداخلية و

الخارجية كما يمنح النظام صالحيات ألشخاص محددين لفتح

 أبواب محددة من خالل واحد  او اكثر من الخيارات والتي منها

 بصمة العين أو اليد أو الكروت الذكية  أو الشرائح الذكية و

يضمن توفير مستويات عالية’ من التأمين و األمن و االمان

 

نظام التحكم في بوابات الدخول و الخروج



تحتوي أنظمة المراقبة عىل أجهزة تسجيل فيديو رقمية تقوم

بتسجيل الفيديوهات والصور واإلحتفاظ بالتسجيالت

لفترات زمنية طويلة، مع إمكانية إسترجاع التسجيالت والبحث

فيها بالتاريخ والوقت مما يسهل كشف اإلختراقات ورصد

الدخالء ، وتتمتع أغلب أنظمة المراقبة بإمكانية المتابعة عن بعد

سواء من خالل أجهزة الكمبيوتر او األجهزة اللوحية أو أجهزة

الهاتف الجوال، مما يساعد عىل المتابعة والمراقبة بشكل

مستمر لألماكن المطلوب تأمينها

كاميرات المراقبة 



نظام كشف التسلل اآلمن هو نظام للكشف عن الدخول غير المصرح

به لمبنى أو منطقة. تستخدم إنذارات التسلل  في العقارات السكنية

والتجارية والصناعية والعسكرية للحماية ضد السرقة أو التخريب

للمحافظة عىل أمن و أمان البيئة

 

نظام األختراق و التسلل



جهاز كشف الدخان و أنذار الحريق

نظام انذار الحريق هو عبارة عن مجموعة من األجهزة أو المعدات الكهربائية

تعمل سوية للتحق و إنذار األشخاص من خالل األجهزة البصرية و الصوتية

عند حدوث الدخان أو الحريق، و يمكن تنشيط هذه األجهزة من أجهزة كشف

الدخان و كشف الحرارة و حساس تسرب المياه و التي تعمل تلقائيا أو يدويا

من محطة تشغيل إنذار الحريق

 



انظمه التحكم في الصوت 

 

مع ظهور السماعات الالسلكية أصبح األمر أكثر روعة، ويمكنك بناء
النظام بوجود أكثر من سماعة وفي أماكن مختلفة سواء كان ذلك

سلكًيا أو السلكًيا ويتم التحكم بهم عن  طريق تطبيق في هاتف ذكي أو
جهاز لوحي أو عن طريق الحاسوب، وتستطيع تشغيل موسيقى
متشابهة في جميع السماعات أو أن تجعل كل سماعة تجود بنوع

.معين من الموسيقى حسب رغبة الجالس بهذه الغرفة


