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Introduction
Digits Home is a leading Iraqi company specialized in providing complete solutions for safety, 
security and IT systems, includes supplying and installing life safety, security, building automation, 
audio-visual, and IT systems. 
Digits Home was founded in 2012 and has focused on providing high-end products from international 
manufacturers to ensure quality, provide the best service, and maintain high customer satisfaction 
levels.

At Digits Home we believe in professionalism and specialization, so make sure that we are always 
ready to provide the best solutions and services because our customers are our partners and this 
is our basic base of work.

Through our partnerships with well-known manufacturers and long experience in supplying life 
safety & security systems, Access control, and Internet networks projects, we provide government 
and private institutions with high quality supplying, installation, and technical support services.
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مقدمــــة
بيــت األرقــام ) Digits Home( هــي شــركة عراقيــة رائــدة متخصصــة فــي تقديــم حلــول متكاملــة ألنظمة 
ــة  ــة, انظم ــرات المراقب ــة كامي ــب أنظم ــز وتركي ــمل تجهي ــت, تش ــبكات االنترني ــامة وش ــن والس األم
الحريــق,  أنظمــة الصــوت, شــبكات االنترنــت, المبانــي الذكيــة, التحكــم باإلنــارة وانظمــة التحكــم فــي 

الدخــول.
حرصــت شــركة بيــت االرقــام منــذ تأسيســها عــام 2012 علــى تقديــم االجهــزة والمســتلزمات ذات 
للجهــات  الخدمــات  افضــل  وتقديــم  الجــودة  لضمــان  عالميــة  مناشــئ  مــن  العاليــة  المواصفــات 

المســتفيدة والحفــاظ علــى مســتوى عالــي مــن رضــى الزبائــن.

فــي بيــت األرقــام )Digits Home( نؤمــن باالحترافيــة والتخصــص ، لذلــك تأكــد مــن أننــا علــى اســتعداد 
ــي  ــية ف ــا األساس ــذه قاعدتن ــركاؤنا وه ــم ش ــا ه ــات ألن عماؤن ــول والخدم ــل الحل ــم أفض ــم لتقدي دائ

ــل. العم
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــا الطويل ــة وخبرتن ــة المعروف ــركات المصنع ــن الش ــد م ــع العدي ــراكاتنا م ــال ش ــن خ م
ــات  ــن خدم ــي م ــتوى عال ــر مس ــن نوف ــبكات، نح ــة والش ــة األمني ــة واألنظم ــة المراقب ــاريع أنظم مش

التجهيــز والتركيــب والدعــم الفنــي للمؤسســات الحكوميــة و القطــاع الخــاص.
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Our goal
To partner with businesses and government institutions in Iraq to supply high-quality systems to 
their projects

Our Mission
Enhance our customer’s success by providing the best supplies and equipment for security 
systems and networks, and make sure to provide world-class installation and support services.

Maintain the work professionally and provide the best services, up to our customer 
satisfaction. 

Provide customers with reliable security systems that will protect their investment.

build a long-term relationship with our customers and suppliers.

Goal & Mission 
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هدفنــا
الشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في العراق لتزويد مشاريعهم بأنظمة 

عالية الجودة.

مهمتنــا
تعزيز نجاح عمائنا من خال تقديم أفضل مستلزمات وأجهزة أنظمة المراقبة واألنظمة األمنية 

والشبكات, باإلضافة الى تقديم مستوى عالمي من خدمات التركيب والدعم الفني.

الحفاظ على المهنية في العمل وتقديم الخدمة الممتازة التي ترضي عمائنا. 

تزويد العماء بأنظمة أمان ومراقبة معتمده من شأنها حماية استثماراتهم.

بناء شراكة طويلة االمد مع العماء و الموردين.

المهمة والهدف



5

Our
Services

Providing a free site visit to identify the appropriate solution and 
equipment

Develop a comprehensive project management plan that identifies 
objectives and deadlines

Providing after-sales technical support

Supply, Installation, Testing and Commissioning for the systems by our 
highly qualified professionals

Offering the longest warranty period on the entire system, as well as 
periodic maintenance services
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خدماتنـــــا

القيام بزيارة مجانية لموقع  المشروع لتحديد الحلول ومعدات األنظمة 
الالزمة للمشروع

وضع وتنفيذ خطة إدارة شاملة للمشروع تحدد األهداف والمواعيد 
النهائية للتسليم

تجهيز, تركيب, فحص وتشغيل األنظمة بكفاءة عالية على يد مجموعة 
من المتخصصين

تقديم اطول مدة ضمان على االنظمة بالكامل, باإلضافة الى خدمات 
الصيانة الدورية

تقديم الدعم الفني المستمر بعد تسليم  المشروع
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Our Solutions
(What we provide)

CCTV System
Fire alarm & Control room
Firefighting system
Fire suppression system for electrical Transformers
Networking system & Internet
VOIP phone system
IPTV system
Smart Home and Automation System 
Light Control
Access Control 
Parking System 
GPON system
PAVA Systems
GSM
Building Management System (BMS)
Emergency Light System
Raised Floor
Nurse Call System
System Clock
Fire-Rated doors
DATA CENTER
Structured Cabling System 
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حلولنـــــا
مــــاذا نقــــدم 

أنظمة كامرات المراقبة 
أنظمة انذارالحريق وغرفة السيطرة

أنظمة مكافحة الحريق
منظومة إلطفاء الحريق في محوالت الطاقة الكهربائية

أنظمة الشبكات واإلنترنت
VOIP نظام الهاتف

نظام التلفزيون الرقمي المشترك
أنظمة المباني الذكية 

نظام التحكم في اإلضاءة
أنظمة التحكم في الدخول )األبواب االلكترونية(

نظام بوابات مواقف السيارات
GPON نظام

PAVA أنظمة اإلنذار الصوتي
GSM نظام

(BMS( نظام إدارة المباني
نظام إضاءة الطوارئ

نظام األرضية المرتفعة
نظام استدعاء الممرضات

نظام الساعة
أبواب مقاومة للحريق

مركز البيانات )داتا سنتر(
نظام الكابالت الهيكلية
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CCTV )closed circuit television(, also known as video surveillance, uses video 
cameras to monitor and record events taking place in monitored areas, and to 
review these events if needed.
The need for residential and business CCTV systems is higher than ever before. 
This is because CCTV System provides:

A 24-hour security system.
Saving time and money by automating monitoring.
Monitor different places remotely from one central control room.
Record all events during the day which can be reviewed later.
Easily installed and maintained

نظــام المراقبــة أو مــا ُيعــرف بنظــام الدائــرة التليفزيونيــة المغلقــة  CCTVهــو نظــام المراقبــة 
بالكاميــرات لتأميــن البيــوت والشــركات والمؤسســات وغيرهــا, وتســتخدم كاميــرات الفيديــو لمراقبــة 

ــة. ــد الحاج ــداث عن ــذه األح ــة ه ــة ، ومراجع ــق المراقب ــي المناط ــدث ف ــي تح ــداث الت ــجيل األح وتس
ــر مــن أي  ــة اكث ــة المغلقــة الســكنية والتجاري ــر التلفزيوني ــى أنظمــة الدوائ اليــوم, أصبحــت الحاجــة إل

ــك ألن نظــام CCTV يوفــر: وقــت مضــى, وذل

نظام أمني على مدار 24 ساعة.
توفير الوقت والمال عن طريق أتمتة المراقبة.

مراقبة أماكن مختلفة عن بعد من غرفة تحكم مركزية واحدة.
سجل لجميع األحداث خال اليوم والتي يمكن مراجعتها الحًقا

سهولة التركيب والصيانة

CCTV SYSTEM
أنظمة كامرات المراقبة
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Having a fire alarm device is considered a basic requirement that must be taken care of when con-
structing residential buildings and facilities. As a result, the building or facility does not meet the 
security and safety requirements unless it has a fire alarm.

The importance of a fire alarm system is to detect and locate fires and alert everyone in the building 
and firefighters to the presence of a fire in its initial stages, in order to control it and limit damage.

Features of our fire alarm systems
Addressable and smart fire alarm control panels.
Customizable programming at your location or remotely.
Centralized battery backup system for emergency and exit lighting
Compliant with international codes and standards )BS, EN, NFPA(
Designed to be compatible with traditional, addressable, and wireless fire alarms

اصبح وجود جهاز إنذار الحريق من األساسيات المهمة التي يجب االهتمام بها عند 
تشييد األبنية السكنية والمنشآت، وال تعد المنشأة مستوفاة لشروط األمن والسامة 

إال بوجود أجهزة إنذار ضد الحريق.
تتمثل أهمية نظام إنذار الحريق في اكتشاف الحرائق وتحديد مكانها وتنبيه كل من 

الموجودين في المبنى وموظفي الطوارئ أو اإلطفاء الى وجود حريق في مراحله 
األولية وبالتالي إمكانية السيطرة عليه والحد من األضرار.

تتميز أنظمة إنذار الحريق المجهزة من بيت األرقام بـ :

لوحات تحكم إنذار الحريق المعنونة والذكية.
لوحات قابلة للبرمجة موقعيا او عن بعد من خال االنترنت.

نظام مركزي للبطارية االحتياطية إلضاءة الطوارئ والمخارج
)BS ، EN ، NFPA( متوافقة مع القوانين والمعايير الدولية

مصممه لتكون متوافقه مع أجهزة إنذار الحريق التقليدية والمعنونة والاسلكية

Fire alarm system
أنظمة انذار الحريق
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Fire suppression system for electrical Transformers
منظومة إلطفاء الحريق في محوالت الطاقة الكهربائية

ــى  ــة أو حت ــب مكلف ــة، عواق ــة الكهربائي ــد الطاق ــات تولي ــل محط ــة، مث ــع الحساس ــي المواق ــق ف ــون للحرائ ــن أن يك يمك
مميتــة. مــن المفتــرض أن تعمــل التوربينــات والمولــدات والمحــوالت وأنفــاق الكابــات بشــكل مســتمر، ولكــن الضــرر الــذي 
يلحــق بواحــد مــن هــذه المعــدات الحساســة يمكــن أن يتســبب فــي أضــرار جســيمه لجميــع المعــدات األخــرى. لذلــك ، تتطلــب 
ــوم  ــل ، نق ــر محتم ــع أي خط ــل من ــن أج ــة. م ــة وموثوق ــة وقوي ــق آمن ــاد حرائ ــة إخم ــة أنظم ــع الطاق ــد وتوزي ــق تولي مراف

بتجهيــز وتركيــب أنظمــة موثوقــة إلطفــاء الحريــق حــول محــوالت الطاقــة الكهربائيــة.

Fires in highly protected hazardous locations, such as an electrical power generation plant, can have costly, 
or even fatal, consequences. The turbines, generators, transformers, and cable tunnels are supposed to run 
continuously, but damage to one sensitive asset can cause collateral damage to all others. Therefore, power 
generation and distribution facilities require safe, robust, and reliable fire suppression systems. In order to 
prevent any possible danger, we provide and install reliable fire extinguishing systems around each of the 
electrical power transformers.
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Firefighting system 
أنظمة مكافحة الحريق

هــي أنظمــة تصمــم ألطفــاء الحريــق فــي منشــأة أو مبنــى مــا بطريقــة أوتوماتيكيــة او غيــر 
اوتوماتيكيــة, ويوجــد منهــا انــواع متعــددة ومختلفــة حســب الحاجــة التــي تناســب المــكان او المبنــى.
تعــد أنظمــة مكافحــة الحرائــق مــن األمــور المهمــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد بنــاء أي منشــأة جديــدة 

، خاصــة فــي المصانــع والشــركات وذلــك للحــد مــن خســائر الحرائــق والســيطرة عليهــا عنــد حدوثهــا

They are systems designed to extinguish fire in a facility or building in an automatic or non-
automatic manner, and there are many different types according to the need that suits the 
place or building. Firefighting systems are an important thing to consider when building 
any new facility, especially in factories and companies, to reduce and control fire losses 
when they occur.
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Networking
System & Internet

The network system exchanges information and shares different resources and equipment. There are several 
independent computers )different or similar( connected in a network, which is used to share information 
using a server.
Networking provides:

Share resources such as printers, storage, files, etc.
Increase productivity of work through easy access to information.
Security, by restricting access to information over a network to authorized individuals.

Digits Home offers a lot of network systems services, including design, supply and install advanced solutions 
for computer networks and the Internet, in order to provide a stable work environment that supports the 
completion of businesses for companies and institutions.

Digits Home also offers technical support and network maintenance.
Digits Home services are:

Optimize the network’s performance and stability
Using multiple means and innovative solutions to connect the branches of the company or institution, 
such as wired, wireless, and fiber-optic networks.
Designing and equipping server rooms and associated devices.
Providing and connecting the internet
As well as providing all types of technical support and network maintenance.
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أنظمة
الشبكات واألنترنيت

نظــام الشــبكات هــو عمليــة تبــادل المعلومــات والمشــاركة فــي المــوارد والتجهيــزات المختلفــة وهــو يتكون مــن مجموعة 
ــادل المعلومــات  مــن الحواســيب المســتقلة ) المختلفــة او المتشــابهة ( مرتبطــة فيمــا بينهــا بشــبكة الهــدف منهــا تب

باســتخدام الخــادم.
توفر الشبكات العديد من المزايا :

مشاركة المصادر مثل الطابعات ووحدات التخزين ومشاركة الملفات وغيرها
زيادة االنتاجية في العمل من خال سهولة الوصول للمعلومات

األمن من خال اتاحة المعلومات عبر الشبكة السلكية والاسلكية لألشخاص المسموح لهم فقط.

تقــدم شــركة بيــت األرقــام مجموعــة مــن الخدمــات تشــمل تصميــم وتجهيــز وتركيــب الحلــول المتقدمــة فــي مجــال شــبكات 
الحواســيب و االنترنــت, بهــدف توفيــر بيئــة عمــل مســتقرة تدعــم انجــاز األعمــال التجاريــة الخاصــة بالشــركات والمؤسســات.

باإلضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني وصيانة الشبكات بمختلف أنواعها.
تتميز خدمات شركة بيت األرقام في مجال الشبكات واالنترنيت بــ

توفير جميع المستلزمات التي ترفع من أداء مستوى الشبكة و تدعم استقرارها.
ربط الفروع الخاصة بالشركة او المؤسسة بعدة وسائل متميزة و حلول مبتكرة تشمل الشبكات السلكية و الاسلكية 

وشبكات االلياف الضوئية.
تصميم وتجهيز غرف السيرفر واألجهزة المرتبطة بها. 

توفير وربط خدمة االنترنت 
توفير الدعم الفني وصيانة الشبكات بمختلف أنواعها.
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Smart Home and Automation System
أنظمة المباني الذكية

يســتخدم نظــام المنــزل الذكــي األجهــزة المرتبطــة بالشــبكة معــًا، وذلــك لتأديــة مهــام التحكــم عــن بعــد وإدارة 
األجهــزة واألنظمــة مثــل اإلضــاءة والتدفئــة، وتوفيــر األمــان والمراقبــة فــي المنــازل، وتعــرف تقنيــة المنــزل 
ــال  ــن خ ــة م ــاءة الطاق ــة وكف ــان والراح ــازل األم ــاب المن ــر ألصح ــث توف ــة، حي ــازل المؤتمت ــك بالمن ــي كذل الذك
الســماح لهــم بالتحكــم فيهــا عــن طريــق األجهــزة الذكيــة، والتــي يتــم تثبيتهــا غالبــًا علــى الهواتــف الذكيــة 

ــة بالشــبكة. ــة واألجهــزة األخــرى المتصل واألجهــزة اللوحي

Smart homes use network-connected devices to control and monitor devices and systems such as 
lighting and heating, as well as to provide security and surveillance. 
Automation is another term for smart homes, as they provide comfort, security, and energy 
efficiency while allowing homeowners to control them remotely by using smart devices, which are 
often installed on smartphones, tablets, and other networked devices.
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VOIP System
 نظام بدالة الهاتف
ــت،  ــبكة اإلنترن ــر ش ــالها عب ــة وإرس ــات هاتفي ــراء مكالم ــت إلج ــوكل االنترن ــف VOIP بروت ــتخدم هات يس

PSTN  ــة ــة العام ــف التقليدي ــبكة الهات ــن ش ــداًل م ب
تعــد هواتــف VOIP اكثــر مرونــة ومناســبه للشــركات والمؤسســات حيث يمكــن ربطها بأجهزة الحاســوب 

او الهواتــف الذكيــة وحتــى يمكــن ربطهــا بالهواتــف التقليديــة عبر محــول خاص.
ــط أقســام الشــركة ومكاتبهــا المختلفــة ببعضهــا،  ــة لرب ــك يمكــن اســتخدامها فــي نظــام البدال كذل

وتوفيــر اتصــال فــوري ســريع بيــن الموظفيــن ممــا يجعــل حركــة العمــل أســرع وأكثــر كفــاءة.

VOIP phones use Internet Protocol to make phone calls rather than the traditional PSTN.
VoIP phones are more flexible and suitable for companies and institutions since they can be 
connected to computers, smart phones, or even traditional phones with special adapters.
Additionally, it can be used in the switch system to link the company’s various departments and 
offices together, as well as to allow instant and quick communications between employees, 
allowing the company’s work to move more quickly and efficiently. 
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IPTV System
IPTV  نظام

ــر اتصــال واســع النطــاق أو  ــت عب ــث تلفزيونــي رقميــة باســتخدام بروتوكــول اإلنترن ــر خدمــة ب ــم علــى توفي هــو نظــام قائ
اتصــال باإلنترنــت. و بشــكل عــام فــإن الفــرق األساســي بيــن نظــام IPTV ونظــم التلفزيــون التقليديــة هــو اســتخدام شــبكات 

الحاســوب بــدل طــرق البــث التقليديــة إليصــال المــادة المرئيــة للمشــاهد.
ــل أو القمــر الصناعــي, يوفــر IPTV للمشــاهدين ميــزة إضافيــة وراحــة تتمثــل فــي القــدرة علــى  علــى عكــس اتصــال الكاب
اختيــار البرنامــج الــذي يرغبــون فــي مشــاهدته كلمــا وأينمــا يرغبــون فــي مشــاهدته بــدون التقيــد بوقــت عــرض البرنامــج, 

حيــث يقــوم ال IPTV بتخزيــن البرامــج علــى خــوادم وتوفيــر المحتــوى عبــر االنترنــت عنــد طلبــه مــن قبــل المســتخدم

IPTV stands for Internet Protocol television, where the internet is used to deliver TV programs & 
videos that are either live or on demand. IPTV uses Internet protocol technology to deliver digital 
television services over broadband or the internet to subscribers.
As opposed to cable and satellite connections, IPTV allows its subscribers to watch the programs 
they want whenever and wherever they want, as it stores programs and videos on servers and 
makes them available upon request.
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Light Control
التحكم في اإلضاءة
ــم  ــك التحك ــح ل ــاءة, تتي ــي اإلض ــم ف ــة للتحك ــبكة ذكي ــن ش ــارة ع ــو عب ــاءة ه ــي اإلض ــم ف ــام التحك نظ
فــي األضــواء وشــدتها فــي مناطــق معينــة, كمــا يمكــن جعــل التحكــم اوتوماتيكيــا باســتخدام نظــام 

مركــزي للحصــول علــى اضــاءه مناســبه عنــد الحاجــه مــع توفيــر للطاقــة.
يتــم اســتخدام أنظمــة التحكــم فــي اإلضــاءة الذكيــة بشــكل أساســي لتحقيــق أقصــى قــدر مــن توفيــر 
ــات  ــب والبناي ــازل والمكات ــي المن ــع ف ــاق واس ــى نط ــه عل ــم تركيب ــبة ويت ــه مناس ــر بيئ ــة وتوفي الطاق

التجاريــة، داخــل وخــارج البنايــات.

It is a lighting control network that enables you to control the intensity of the lights in certain areas. 
Control can also be automated using a central system to ensure optimal lighting when needed 
while reducing energy consumption.
Smart lighting control systems are widely used to maximize energy savings and provide a suitable 
environment for homes, offices and commercial buildings, both inside and outside of buildings.
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The system controls the entry and exit of individuals or vehicles, 
as well as the time period during which they can use it and access 
the doors. Access control systems are designed to provide a set of 
complete security solutions for facilities, the private sector, banks and 
factories.
People using the access control system have the ability to open 
specific doors by using one or more methods, such as fingerprints, 
face detection, security cards, or secret codes, instead of traditional 
keys.

ــات الدخــول والخــروج ســواء لألفــراد  ــى التحكــم فــي عملي ــارة عــن نظــام الكترونــي يعمــل عل هــو عب
او المركبــات باالضافــه الــى التحكــم فــي الفتــرة الزمنيــة المســموح بهــا الســتخدام النظــام. ويقــدم 
نظــام التحكــم فــي الدخــول مجموعــة مــن الحلــول الكاملــة لتناســب تاميــن كافــة المنشــآت والهيئــات 

والقطــاع الخــاص والبنــوك والمصانــع.
يمنــح النظــام صاحيــات ألشــخاص محدديــن لفتــح أبــواب محــددة مــن خــال واحــد أو أكثــر مــن الخيــارات 
حيــث يتيــح االســتغناء عــن المفاتيــح التقليديــة واســتخدام وســائل أكثــر تطــورًا للتحكــم فــي األبــواب 

والدخــول والخــروج باســتخدام بصمــة االصبــع أو الوجــه او الــكارت او الرمــز الســري.

Access Control
أنظمة التحكم في الدخول (

(األبواب االلكترونية
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GPON System
GPON نظام

ــت  ــر خدمــات اإلنترن ــم توفي هــي شــبكة وصــول متعــددة الخدمــات عريضــة النطــاق ، حيــث يت
ــاة  ــن قن ــارة ع ــي عب ــة. ه ــة مضمون ــودة خدم ــع ج ــد م ــل واح ــر كاب ــون عب ــف والتلفزي والهات

ــة ــت / ثاني ــى 1 جيجاب ــل إل ــرددي يص ــاق ت ــك بنط ــة ب ــخصية الخاص ــة الش ــاف الضوئي األلي

It is a broadband multi-service access network, where Internet, telephone and 
TV services are provided over a single cable with guaranteed quality of service. 
It is your personal fiber-optic channel with a bandwidth of up to 1 Gbit/s
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Parking System (Barrier Gate)
نظام بوابات مواقف السيارات

ــات  ــي المجمع ــيارات ف ــف الس ــار ومواق ــاحات االنتظ ــى س ــول إل ــي الدخ ــم ف ــل للتحك ــل ح ــو أفض ه
ــك  ــان األول. كذل ــط األم ــر خ ــي توف ــة, وه ــق العام ــارات والمراف ــرة والمط ــة الكبي ــكنية والتجاري الس

ــا. ــرور ومراقبته ــة الم ــق حرك ــي تدف ــم ف ــى التحك ــاعد عل تس
يمكــن تشــغيل هــذه البوابــات تلقائيــًا عــن طريــق قــارئ البطاقــة، لوحــة المفاتيــح، نظــام إدخــال الهاتــف 

أو التحكــم بهــا يدويــًا مــن محطــة حراســة أو كشــك.

It is the best system to control access to large residential complexes, commercial buildings, 
airports, and public facilities, and it provides the first line of safety. In addition, it helps control and 
monitor traffic flow.
The gates can be controlled automatically via a card reader, keypad, telephone entry system or 
manually from a guard station or kiosk.
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Building Management System (BMS)

Emergency Light System 

(BMS( نظام إدارة المباني

نظام إضاءة الطوارئ

Also known as a Building Automation System (BAS), is 
a computer-based control system installed in buildings 
that controls and monitors the building’s mechanical and 
electrical equipment such as ventilation, lighting, power 
systems, fire systems, and security systems. A BMS 
consists of software and hardware.

It is a battery-backed lighting device 
that switches on automatically when a 
building experiences a power outage.

وهــو   ،  )BAS( المبانــي  أتمتــة  نظــام  باســم  أيًضــا  ُيعــرف 
نظــام تحكــم مثبــت فــي المبانــي يتحكــم ويراقــب المعــدات 
الميكانيكيــة والكهربائيــة للمبنــى مثــل التهويــة واإلضــاءة 
عــن  األمــن  وأنظمــة  الحريــق  وأنظمــة  الطاقــة  وأنظمــة 

ــزي. ــر مرك ــام كمبيوت ــق نظ طري

هــو جهــاز إضــاءة مدعــوم ببطاريــة يتــم 
تشــغيله تلقائًيــا عندمــا يتعــرض المبنــى 

التيــار الكهربائــي. النقطــاع 
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PAVA Systems 

GSM System

PAVA أنظمة اإلنذار الصوتي

GSM نظام

PAVA systems are installed within buildings where there 
is a need to provide clear concise spoken messages either 
for general day to day messages or in the event of an 
emergency to safely evacuate occupants. In an emergency 
situation such as a fire, it is essential that people are 
evacuated safely and in the shortest possible time.

Stands for Global System for Mobile 
Communication. It is a digital cellular 
technology used for transmitting mobile 
voice and data services.

ــت أنظمــة اإلنــذار الصوتــي داخــل المبانــي حيــث  يتــم تثبي
توجــد حاجــة إلــى تقديــم رســائل منطوقــة واضحــة وموجــزة 
إمــا للرســائل العامــة اليوميــة أو فــي حالــة الطــوارئ إلجــاء 
النــاس المتواجديــن داخــل المبنــى بأمــان. فــي حالــة الطوارئ 
ــان  ــخاص بأم ــاء األش ــروري إخ ــن الض ــق ، م ــوب حري ــل نش مث

وفــي أقصــر وقــت ممكــن.

هــو النظــام العالمــي لاتصــاالت المتنقلــة 
وهــي تقنيــة خلويــة رقميــة تســتخدم لنقــل 

خدمــات الصــوت والبيانــات.
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Clock System

Fire-Rated doors 

نظام الساعة

أبواب مقاومة للحريق

It displays and distributes time through a clock 
system. Our company designs and supplies precise 
clock systems & equipment to the world’s time-
sensitive projects. We can manage everything 
from simple school clock systems to hospitals with 
thousands of slave clocks. In addition to providing 
a reliable time reference for networks, our clock 
system also includes daylight saving time.

play a vital role in keeping people safe 
and minimizing property damage during a 
fire. Labeled fire doors control the spread 
of fire and smoke for up to 3 hours.

شــركتنا  تقــوم  ويوزعــه.  الوقــت  الســاعة  نظــام  يعــرض 
الدقيقــة  الســاعات  ومعــدات  أنظمــة  وتجهيــز  بتصميــم 
ــن  ــيء م ــا إدارة كل ش ــت. يمكنن ــة للوق ــاريع الحساس للمش
ــفيات  ــى المستش ــيطة إل ــية البس ــاعات المدرس ــة الس أنظم
التــي تحتــوي علــى  آالف مــن الســاعات. باإلضافــة إلــى توفيــر 
نظــام ســاعة دقيــق وموثــوق، فــإن نظــام الســاعة الخــاص بنــا 

ــي. ــت الصيف ــل التوقي ــة تفعي ــا امكاني ــن أيًض يتضم

حيوًيــا  دوًرا  للحريــق  المقاومــة  األبــواب  تلعــب 
ــرار  ــل أض ــاس وتقلي ــامة الن ــى س ــاظ عل ــي الحف ف
األبــواب  تتحكــم  الحريــق.  أثنــاء  الممتلــكات 
ــان  ــق والدخ ــار الحري ــي انتش ــق ف ــة للحري المقاوم

لمــدة تصــل إلــى 3 ســاعات.
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Raised Floor

Nurse Call System

نظام األرضية المرتفعة

نظام استدعاء الممرضات

Provides an elevated structural floor 
above a solid substrate )often a concrete 
slab) to create a hidden void for the 
passage of mechanical and electrical 
services

It facilitates communication between a 
healthcare provider and the people they 
serve, allowing healthcare providers to 
serve their patients more attentively and 
efficiently.

ــة  ــائية مرتفع ــة إنش ــام أرضي ــذا النظ ــر ه يوف
باطــة  )غالًبــا  صلبــة  ســفلية  طبقــة  فــوق 
خرســانية( لخلــق فــراغ مخفــي لمــرور الخدمــات 

الميكانيكيــة والكهربائيــة تحــت االرضيــة

إنــه يســهل االتصــال بيــن مقــدم الرعايــة 
الصحيــة والمرضــى، ممــا يســمح لمقدمــي 
ــة بخدمــة مرضاهــم بشــكل  ــة الصحي الرعاي

ــاءة. ــًا وكف ــر انتباه أكث
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Structured Cabling System نظام الكابالت الهيكلية

In telecommunications, structured cabling is building cabling infrastructure 
that consists of a number of standardized smaller elements )hence structured( 
called subsystems. Structured cabling components include twisted pair and 

optical cabling, patch panels and patch cables.

ــن  ــون م ــات تتك ــة للكاب ــة تحتي ــاء بني ــة ببن ــات المهيكل ــوم الكاب ــاالت، تق ــال االتص ــي مج ف
عــدد مــن العناصــر األصغــر تســمى األنظمــة الفرعيــة )لذلــك يطلــق عليهــا تســمية األنظمــة 
 )twisted pair( تشــتمل مكونــات الكابــات الهيكليــة علــى الكابــات الملتويــة .)المهيكلــة

ــل. ــات التوصي ــل وكاب ــات التوصي ــة ولوح ــات الضوئي والكاب
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Data Center  )مركز البيانات )داتا سنتر

a dedicated space within a building, or a group of buildings used to house 
computer systems and associated components, such as telecommunications 

and storage systems

ــة  ــب أنظم ــتخدم لتنصي ــي تس ــن المبان ــة م ــى ، أو مجموع ــل مبن ــة داخ ــاحة مخصص ــي مس ه
الكمبيوتــر والمكونــات المرتبطــة بهــا ، مثــل أنظمــة االتصــاالت الســلكية والاســلكية وأجهــزة 

حفــظ البيانــات.
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Our Clients
Command of borders police forces (security cameras at Kuwaiti and Iranian borders)
Ministry of Oil (Luggage and people scanners)
Iraqi free zones (hydraulic equipment, parking system and gates)
National Islamic Bank (surveillance cameras, data centers, networks, fire alarm system, fire 
extinguishing system)
Al-Hussainiya Holy Shrine (surveillance cameras)
Ministry of the Interior (surveillance cameras and other systems)
Communications and Media Commission (fire alarm and extinguishing system)
Iraqi counter terrorism service (surveillance cameras)
Mansour Mall
Sama Mall
Jedar Center
Al-Bdoor Hospital
German Oncology Hospital
Oyoon Baghdad Restaurants 
Baghdad Mall
Dora Fashion
Al-Aswar Company for Money Transfer
Al-Harith Company for Money Transfer
Plytom Hotel
Union Bank (ATMs)
And many other customers and projects all over Iraq
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عمالئنـــا
قيادة قوات حرس الحدود )كامرات الخط الحدودي مع الكويت وايران(      

وزارة النفط )أجهزة فحص الحقائب واألشخاص(
المناطق الحرة في العراق )معدات هيدروليكية, نظام بارك, عارضات الكترونية(

المصرف الوطنى اإلسالمي )كامرات مراقبه, داتا سنتر, شبكات, منظومة انذار الحريق, منظومة 
إطفاء الحريق(

العتبة الحسينية المقدسة )كامرات مراقبة(
وزارة الداخلية )كامرات مراقبه وغيرها(

هيئة اإلعالم واالتصاالت )منظومة انذار واطفاء الحريق(
جهاز مكافحة اإلرهاب )كامرات مراقبة(

مول المنصور
سما مول

الجدار سنتر
مستشفى البدور

مستشفى األلماني لألورام
مجمع مطاعم عيون بغداد

مول بغداد
درة فاشن

شركة األسوار للتحويل المالي
شركة الحارث للتحويل المالي

فندق بليتوم
مصرف االتحاد )اجهزة صراف الي(

وغيرهم الكثير من الزبائن والمشاريع في كافة محافظات العراق
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Business Partners

Veilux
VEILUX: A world leader in providing innovative products and technologies for the 
video security industry

Huawei
HUAWEI: leading global provider of information and communications technology (ICT) 
infrastructure and smart devices

ITEC
ITEC Tontechnik has stood for the highest audio quality, reliable technology and easy 
operation for decades

Knxgvs
KNX GVS: Expert company in Smart Security, Smart Building, Smart Home and Smart 
Medical Care industries.

Tripleplay
The leading single platform solution for Digital Signage, IPTV & Video Streaming.

TECUM
TECUM: global group that designs, manufactures and supplies top quality different ranges 
of communication cables and structure cabling system

Boush
BOSCH: A leader company in electric products.

Mitel
Mitel is a global leader in providing the kind of sophisticated, custom 
communications network

Advanced
Advanced is one of the world’s leading ¬re systems businesses.

Greentee Automation
The leading source of smart home, hotel and building technology. 

Home Digits is official Distributor for HOLOWITS
HOLOWITS is a global provider of intelligent Internet of Things (IoT) products and 
solutions
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شـركــاء العمـــل

Veilux
شركة عالمية رائدة  في صناعة الكامرات األمنية

Huawei
المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICT( واألجهزة الذكية 

ITEC
تقدم ITEC Tontechnik منتجات صوتيه عالية الجودة وأحدث تقنيات الصوت الموثوقة والسهلة 

االستخدام

KNX GVS
شركة مختصة في مجال األمن الذكي, المباني الذكية, المنزل الذكي والرعاية الطبية الذكية

Tripleplay
شركة عالمية تقدم حلول في مجال اللوحات الرقمية وبث التلفزيون والفيديو.

TECUM
مجموعة عالمية تقوم بتصميم وتصنيع وتوريد مجموعة مختلفة عالية الجودة من كابالت 

االتصاالت 

Bosch
شركة رائدة في مجال المنتجات الكهربائية

Mitel
شركة عالمية رائدة في توفير شبكات االتصاالت المتطورة والمخصصة

Advanced
واحدة من أهم الشركات الرائدة في العالم والتي تقدم أنظمة الحماية من الحرائق واإلطفاء.

Greentee Automation
مجهز رائد لتقنيات البيت الذكي والفنادق والمباني الذكية.

 HOLOWITS بيت االرقام موزع معتمد لشركة
هي مجهز عالمي لمنتجات وحلول إنترنت األشياء )IoT( الذكية


