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ميزات المنتج 
تقنية SureVision 2.0 وهي تشمل:	•

 	)WDR( نطاق حيوي واسع حقيقي

أداء متقدم مع اإلضاءة المنخفضة	 

تقنية مضادة للتوهج	 

ترشيح الضجيج ثالثي األبعاد	 

تمثيل محسن لألصوات	 

دقة تصل إلى 3 ميجا بكسل	•

تلتقط حتى 30 صورة في الثانية )صورة/ث( بدقة 3 ميجا بكسل	•

عدسات ميجا بكسل ذات بعد بؤري متغير 3 ~ 9 مم و9 ~ 22 مم	•

•	IEEE 802.3af ،Ethernet )PoE( تزويد الطاقة عبر كبل

•	Pelco مجموعة تحليالت مدمجة من

وحدة التخزين المحلية )SD بالغة الصغر(	•

متوافق مع Pelco وأنظمة-إدارة الفيديو التابعة للجهات الخارجية	•

•	G والملف S للملف ONVIF مطابقة لمواصفات الفيديو
ضمان لمدة 3 سنوات مع الدعم	•

SureVision 2.0 مزودة بتقنية Sarix® IME قبوية صغيرة فئة IP كاميرات
كاميرات IP حتى 3 ميجا بكسل، H.264 بنطاق حيوي واسع WDR وأداء-عاٍل مع اإلضاءة المنخفضة

SureVision2.0 مع Sarix نطاق متقدم من
توفــر كاميــرات Sarix® Enhanced (E) بميــزة تقنيــة SureVision تصويــر 
ــع  ــا م ــة وأداًء متقدًم ــرعة المعالج ــوان وس ــق األل ــوح (HD) وتناس ــي الوض عال
اإلضــاءة المنخفضــة متزامًنــا مــع نطــاق حيــوي واســع )WDR( -وتقنيــة مضــادة 
ــاد واســتجابة  ــي األبع ــج ثالث ــدة مرشــح ضجي ــرات الجدي للتوهــج. تشــكل التطوي
سلســلة لتقليــل التغييــرات وتعييــن محســن لدرجــة اللــون للحفــاظ علــى دقــة اللــون 

ــن الصــورة ككل. وتباي

مصممــة للتركيــب بســرعة، وتحتــوي كذلــك علــى التركيــز التلقائــي وتقنيــة 
التكبيــر اآلليــة وتحليــل مدمــج وغيرهــا مــن الميــزات المتقدمــة الضروريــة 

لتطبيقــات الحمايــة. 

الكاميرا
ــؤري  ــد ب ــي ميجــا بكســل ذات بع ــز تلقائ ــى عدســات تركي ــة IME عل ــوي فئ تحت
متغيــر مدمــج 3 ~ 9 مــم أو 9 ~ 22 مــم. تحتــوي كافــة الطــرز على-يــكل صغيــر 
لألماكــن المغلقــة وجاهــزة للتركيــب. تتميــز الطــرز المقاومــة للتلــف والصديقــة 
للبيئــة بتصميــم معدنــي قــوي مقــاوم- للتلــف- والعبــث بالبيانــات. يتميــز الطــراز 
الصديــق للبيئــة بأنــه -مصمــم لالســتخدام دون قلــق فــي نطــاق واســع مــن بيئــات 
ــف  ــي مصن ــدوق خلف ــا صن ــة بالســقف به ــع الطــرز المثبت ــة. جمي ــل المختلف العم

ــا للمــادة رقــم )C()2(300.22 مــن معيــار NEC لعــام 2008. كمجمــع هــواء وفًق

 Sarix تتضمــن سلســة كاميــرات Sarix Enhanced تتضمــن سلســة كاميــرات
Enhanced أربــع خيــارات فريــدة ومتقدمــة للتركيــز التلقائــي: تغيــر درجــة 
الحــرارة )لــكل F / 10°C°18(، االنتقــال بيــن الوضــع النهــاري/ الليلــي، الروتيــن 
ــزات  ــذه المي ــن ه ــدوي. تضم ــي الي ــز التلقائ ــي والتركي ــز التلقائ ــي للتركي اليوم
ــط  ــكان أو المحي ــن الم ــة بغــض النظــر ع ــة ونقي ــى صــور واضح الحصــول عل

.web UI ــن خــالل ــي م ــز التلقائ ــارات التركي ــة خي ــر كاف ــي. تتواف الخارج

الفيديو
تدعــم سلســلة IME اثنيــن مــن إشــارات الفيديــو القابلــة للتهيئــة المســتقلة باإلضافــة 
 H.264و MJPEG إلــى إشــارة الفيديــو لإلرســال. يمكــن ضغــط اإلشــارات بُنســق
عبــر تكوينــات بدرجــات دقــة وضــوح مختلفــة. تقــدم فئــة IME Series الفيديــو في 
 الوقــت الفعلــي )30 صــورة فــي الثانيــة( -بدقــة عاليــة كاملــة )حتــى 3 ميجا بكســل( 

باستخدام ضغط H.264 للنطاق الترددي المحسن وكفاءة التخزين.

يمكــن تهيئــة اإلشــارات فــي معــدالت إطــارات، ومعــدالت بــت مختلفــة، ومجموعة 
ــن  ــك يمك ــى ذل ــة إل ــرددي. باإلضاف ــاق الت ــة للنط ــور )GOP( إلدارة إضافي الص
ــد  ــت المقي ــدل الب ــد )CVBR( ومع ــر المقي ــت المتغي ــدل الب ــارات بمع ــفير اإلش تش

.)VBR( ــر ــت المتغي )CBR( أو معــدل الب

مفتوح ومتكامل
Sarix Enhanced تتصــل بســهولة بأنظمــة إدارة الفيديــو مــن Pelco مثــل 
 4.3 اإلصــدار   Digital Sentry® و  أحــدث(  )أو   2.0 اإلصــدار   Endura® 

ــرات Sarix Enhanced مــع أنظمــة إدارة  )أو األحــدث(. تتكامــل سلســلة كامي
الفيديــو الرئيســية المنتجــة مــن الغيــر عبــرPelco API، واألنظمــة والبرامــج 
.G والملــف S المفتوحــة للملــف ONVIF األخــرى التابعــة للغيــر مــن خــالل معاييــر

األدوات التحليلية المدمجة
 Sarix المرونــة واألداء لمجموعــة كاميــرات Pelco تعــزز األدوات التحليليــة مــن
Enhanced. تــم تحميــل ثمانيــة إجــراءات مــن Pelco وتضمينهــا كميــزات 
قياســية. يمكــن تهيئــة إجــراءات Pelco وتمكينهــا باســتخدام متصفــح ويــب قياســي 
وهــي متوافقــة مــع Endura أو نظــام ثالثــي األجــزاء يدعــم التنبيهــات واإلنــذارات 

.Pelco مــن )API( باســتخدام واجهــة برمجــة التطبيقــات



المواصفات الفنية

طاقة مناسبة
ــت  ــر اإليثرن ــة عب ــد الطاق ــة تزوي ــرات Sarix Enhanced بتقني ــت كامي صمم
)PoE( لتقليــل التكاليــف وســهولة التخطيــط والتوصيــل والتثبيــت. تعمــل وظيفــة 
ــي تحــد مــن  ــة، والت ــدادات الطاق ــل PoE أو إم ــة بفع ــح الشــبكة الممّكن PoE بمفاتي
ــن  ــرا م ــالمة الكامي ــن س ــد م ــة وتزي ــالت منفصل ــة وكاب ــدادات طاق ــة إلم الحاج

.)UPS( ــر منقطــع ــة غي ــداد بالطاق ــر مصــدر إم التعطــل عب

PELCO تحليل
تتضمــن كاميــرات Sarix Enhanced ثمانيــة إجــراءات قابلــة للتهيئــة مــن قبــل 
ــى اثنيــن مــن اإلجــراءات فــي  ــة تشــغيل مــا يصــل إل المســتخدم. للكاميــرا إمكاني
وقــت واحــد، إال أن عــدد اإلجــراءات محــدد بطاقــة المعالجــة المتوفــرة للكاميــرا 

ونــوع التحليــل المســتخدم.

مالحظــة: تتوقــف طاقــة المعالجــة المتاحــة علــى إعــدادات معاييــر الضغــط والدقــة 
ومعــدل الصــور ومعــدل نقــل البيانــات وتهيئــة التحليــالت. 

يمكنــك إنشــاء ملفــات تعريــف متعــددة مخصصــة تحتــوي علــى إعــدادات كاميــرا 
مختلفــة لــكل إجــراء. وباســتخدام ملفــات التعريــف تلــك يمكنــك ضبــط المخططــات 
المختلفــة لإلجــراءات التــي تكشــف وتطلــق اإلنــذارات تلقائًيــا عنــد اكتشــاف نشــاط 

معيــن. 

يمكــن تكويــن تحليــل Pelco وتمكينــه باســتخدام مســتعرض ويــب قياســي، 
وإجــراءات Pelco متوافقــة مــع Endura أو نظــام- آخــر مــن إنتــاج جهــات أخــرى 

.Pelco ــل ــام API لتحلي ــم نظ يدع

يمكــن تخطيــط إجــراءات Pelco للعمــل أثنــاء أوقــات أو ظــروف معينــة. على ســبيل 
المثــال، نهــاًرا، يمكــن تكويــن الكاميــرا باســتخدام كائــن لحســاب عــدد األشــخاص 
الذيــن يدخلــون مــن بــاب الردهــة. ليــالً، يمكــن للمشــغل تغييــر ملــف تعريــف منــع 
تعطيــل الكاميــرا إلصــدار إنــذار إذا تــم نقــل الكاميــرا أو إعاقتهــا. تشــمل إجــراءات 

Pelco المتوفــرة علــى:

• الكشف عن الكائنات المتواجدة: يكتشف الكائنات الموجودة في منطقة محددة ويطلق 	
إنذاًرا في حالة بقاء الكائن في المنطقة لفترة أطول مما يسمح- به الوقت المحدد من ِقبل 
المستخدم. ُيعد المطار نموذًجا لهذا اإلجراء. يمكن لهذا اإلجراء كذلك اكتشاف كائنات 

خلف ماكينات ATM كالبطاقات المنزلقة.
• اكتشاف الحركة القابلة للتهيئة: يكتشف ويتعقب الكائنات التي تدخل مشهد معين ومن 	

ثم ُيطلق إنذاًرا عند دخول الكائنات المنطقة المحددة من ِقبل المستخدم. ُيستخدم هذا 
اإلجراء في األساس في المحيطات الداخلية التي تخف فيها حركة المرور لتقليل عدد 

اإلنذارات الخاطئة الناتجة عن تغيرات المحيط.
• تعطيل الكاميرا: يكتشف تغييرات التباين في مجال الرؤية. يتم إطالق اإلنذار في حالة 	

إعاقة العدسة بفعل رشاشات دهان أو قطعة قماش أو غطاء العدسة. وأيًضا ينطلق إنذار 
عند تغيير موضع الكاميرا بصورة غير مصرح بها.

• الحركة محددة االتجاه: يصدر إنذاًرا في المناطق المزدحمة عند تحرك شخص أو كائن 	
في اتجاه محدد. تشمل التركيبات النموذجية لهذا اإلجراء بوابة مطار أو نفق حيث يمكن 

للكاميرات اكتشاف كائنات تتحرك في اتجاه التدفق العادي للمرور أو فرد يدخل عبر 
باب الخروج.

• ميزة اكتشاف التسكع: يكتشف بقاء األشخاص أو المركبات في منطقة محددة لفترة 	
أطول مما يسمح به الوقت المحدد من ِقبل المستخدم. يمكن االستفادة من هذا اإلجراء في 

إطالق إخطار فعلي بسلوك مشتبه فيه حول ماكينات الصرف اآللي ومالعب المدرسة 
وجزء البناية الذي يضم الساللم.

• عد الكائنات: يقوم بعد عدد الكائنات التي تدخل منطقة محددة. يمكن استخدام هذا 	
اإلجراء لعد األشخاص في مدخل/مخرج متجر أو داخل متجر غير مزدحم. يعتمد هذا 

اإلجراء على تعقب األشخاص وليس عدهم في بيئة مزدحمة.
• إزالة الكائنات: يطلق إنذاًرا في حالة إزالة كائن من منطقة- محددة من ِقبل المستخدم. 	

يعتبر هذا اإلجراء مثالًيا لمن يرغبون في اكتشاف إزالة الكائنات عالية القيمة، لوحة 
فنية من على الحائط أو تمثال من على قاعدته على سبيل المثال.

• المركبة المتوقفة: يكتشف المركبات التي وقفت على مقربة من منطقة حساسة لفترة 	
أطول مما يسمح به الوقت المحدد من ِقبل المستخدم. هذا اإلجراء مثالي للتوجيهات 

التلقائية لحافة رصيف المطار، وفرض االنتظار، واالنتظار المريب، وتعطل ممرات 
المرور، وانتظار العربات عند البوابات.



المواصفات الفنية

مميزات المكون

القيم المدرجة بين األقواس بالبوصات، أما كافة القيم األخرى فهي بالسنتيمترات.

مثبت بالسقف داخلي
• صندوق خلفي واحد ألشكال التركيب المعلقة أو أشكال تركيب السقف الثابت	
• يتطلب مساحة بمقدار 8.26 سم )3.25 بوصة( فوق السقف	
•  الحد األدنى لُسمك السقف 0.64 سم )0.25 بوصة(، الحد األقصى لُسمك السقف 	

4.45 سم )1.75 بوصة(
• مرفقات التوصيالت 4/3 بوصة NPT أو 25 مم على جانب الصندوق الخلفي أو أعاله	
• ميكروفون	
• صندوق خلفي مصنف كمجمع هواء	
• هيكل تركيبي من األلومنيوم مصبوب بالكروم	
• الصندوق الخلفي األبيض هو القياسي، متوفر أيًضا باللون األسود	

تثبيت سقف داخلي
• مرفق بصندوق كهربائي بمجموعة واحدة	
• ميكروفون	
• 	ABS/هيكل بولي كربونيت
• الصندوق الخلفي األبيض هو القياسي، متوفر أيًضا باللون األسود	

متدلي داخلي
• ميكروفون	
• مرفق توصيل 4/3 بوصة NPT أو 25 مم	
• 	ABS/هيكل بولي كربونيت
• الصندوق الخلفي األبيض هو القياسي، متوفر أيًضا باللون األسود	

داخل السقف صديق للبيئة/مقاوم للتلف
• صندوق خلفي واحد ألشكال التركيب المعلقة أو أشكال تركيب السقف الثابت	
• يتطلب مساحة بمقدار 8.26 سم )3.25 بوصة( فوق السقف	
•  الحد األدنى لُسمك السقف 0.97 سم )0.38 بوصة(، الحد األقصى لُسمك السقف 	

3.81 سم )1.50 بوصة(
• مرفقات التوصيالت 4/3 بوصة NPT أو 25 مم على جانب الصندوق الخلفي أو أعاله	
• الميكروفون بالطرز المقاومة للتلف	
• 	IP56 تتوافق الطرز المقاومة للتلف مع
• تتوافق الطرز الصديقة للبيئية مع معايير الجمعية الوطنية لصناع األعمال الكهربية 	

IP664 وX من النوع )NEMA(
	 NEMA TS-2 )Temp.( para 2.2.7.3 - 2.2.7.7

• 	IK10++  )50J( تتوافق مع
• صندوق خلفي مصنف كمجمع هواء	
• هيكل تركيبي من األلومنيوم مصبوب بالكروم	
• الشكل النهائي رمادي فاتح	

تثبيت السطح صديق للبيئة/مقاوم للتلف
• مرفق بصندوق مأخذ مربع 4 بوصة قياسي وصندوق كهربائي- بمجموعتين	
• مرفقات التوصيالت 4/3 بوصة NPT أو 25 مم على جانب الصندوق الخلفي أو أعاله	
• الميكروفون بالطرز المقاومة للتلف	
• 	IP56 تتوافق الطرز المقاومة للتلف مع
• تتوافق الطرز الصديقة للبيئية مع معايير الجمعية الوطنية لصناع األعمال الكهربية 	

IP664 وX من النوع )NEMA(
	 NEMA TS-2 )Temp.( para 2.2.7.3 - 2.2.7.7

• 	IK10++  )50J( تتوافق مع
• هيكل تركيبي من األلومنيوم مصبوب بالكروم	
• الشكل النهائي رمادي فاتح	

متدلي صديق للبيئة/مقاوم للتلف
• 	Pelco مقاس 1-2/1 بوصة لالستخدام مع الحوامل الجدارية من NPT سن
• الميكروفون بالطرز المقاومة للتلف	
• 	IP56 تتوافق الطرز المقاومة للتلف مع
• تتوافق الطرز الصديقة للبيئية مع معايير الجمعية الوطنية لصناع األعمال الكهربية 	

IP664 وX من النوع )NEMA(
	 NEMA TS-2 )Temp.( para 2.2.7.3 - 2.2.7.7

• 	IK10++  )50J( تتوافق مع
• هيكل تركيبي من األلومنيوم مصبوب بالكروم	
• الشكل النهائي رمادي فاتح	
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المواصفات الفنية

الكاميرا
3/1-بوصة جهاز التصوير 

CMOS نوع عارض الصور 
مسح متقدم قراءات عارض الصور 

أعلى دقة 
1536 x 2048 3 ميجا بكسل  
1080 x 1920 2 ميجا بكسل  

960×1280 1 ميجا بكسل  
608 x 800 0.5 ميجا بكسل  
<60 ديسيبل نسبة اإلشارة-إلى-التشويش 

0.5 ~ 48,000/1 ثانية نطاق الغالق اإللكتروني 
حتى 100 ديسيبل* نطاق حيوي واسع حقيقي 

2000 إلى 10000 درجة كلفن نطاق توازن اللون األبيض 
البؤرة 1.2، 2850 درجة كلفن، نسبة اإلشارة إلى  الحساسية 3 ~ 9 مم 

التشويش أكبر من 20 ديسيبل
0.1 لوكس ألوان )33 مللي ثانية( 

0.005 لوكس ألوان )500 مللي ثانية( 
0.05 لوكس أحادي )33 مللي ثانية( 

0.0013 لوكس أحادي )500 مللي ثانية( 
البؤرة 1.6، 2850 درجة كلفن، نسبة اإلشارة إلى  الحساسية 9 ~ 22 مم 

التشويش أكبر من 20 ديسيبل
0.4 لوكس ألوان )33 مللي ثانية( 

0.009 لوكس ألوان )500 مللي ثانية( 
0.09 لوكس أحادي )33 مللي ثانية( 

0.002 لوكس أحادي )500 مللي ثانية( 
نعم اإلمكانات النهارية/الليلية 

نعم، )قابل للتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل/تلقائي(،  مرشح قطع ميكانيكي لألشعة 
مع نقاط ضبط مختلفة على لوكس تحت الحمراء  

.SureVision مستوى المستشعر، ال يشمل معالجة الصور بتقنية *

العدسة
التحليالت المدمجة نوع العدسات 

f/1.2، 3 ~ 9 مم؛ أو f/1.6، 9 ~ 22 مم الطول البؤري 
تركيز تلقائي، آلي ضبط البؤرة 

بعيد الزووم  
ضبط حدقة الكاميرا P لقيادة التيار المستمر نوع عدسة ذات حدقة تلقائية 

مجال الرؤية بالدرجات

الطول العدسة
رأسيزاويةمائلالوضعالبؤري

3 ~ 9 مم

4:31058463واسع
4:3383023عن بعد

16:9978447واسع
16:9353017عن بعد

9 ~ 22 مم

4:3383023واسع
4:315128.9عن بعد

16:9353017واسع

16:914126.6عن بعد

الصوت
ثنائية االتجاه كاملة أو أحادية اإلشارات 

مدخل ميكروفون خارجي/مستوى الخط؛   اإلدخال/اإلخراج 
 600 أوم تفاضلي، 1 فولت ذروة إلى ذروة 

كحد أقصى لمستوى اإلشارة؛ ميكروفون مدمج 
)داخلي أو مقاوم للتلف(-

الضغط G.711 PCM 8 بت، 8 كيلو هرتز أحادية  الضغط  
عند 64 كيلوبت/ثانية

ميكانيكي
توهين القبة

f/0.0 نسبة فقدان الضوء صافية 
f/1.0 نسبة فقدان الضوء معتمة 

يدوي ضبط الدوران/اإلمالة 
°355 التدوير 
°180 اإلمالة 
°360 تدوير 

المواصفات المادية
الشحن الوحدة  الوزن  

1.6 كجم )3.6 رطل( 1.2 كجم )2.6 رطل(  مثبت بالسقف داخلي  
1.4 كجم )3.0 رطل( 1.0 كجم )2.0 رطل(  تثبيت سقف داخلي  
1.4 كجم )3.1 رطل(  1.0 كجم )2.1 رطل(  متدلي داخلي  
1.9 كجم )4.1 رطل( 1.4 كجم )3.1 رطل(  طراز التركيب داخل السقف الصديق للبيئة 
2.0 كجم )4.3 رطل( 1.5 كجم )3.3 رطل(  تثبيت السطح  
1.8 كجم )3.9 رطل( 1.3 كجم )2.9 رطل(  الطراز المتدلي الصديق للبيئة  
1.9 كجم )4.1 رطل( 1.4 كجم )3.1 رطل(  داخل السقف/مقاوم للتلف  
2.0 كجم )4.3 رطل( 1.5 كجم )3.3 رطل(  تثبيت السطح/مقاوم للتلف  
1.8 كجم )3.9 رطل( 1.3 كجم )2.9 رطل(  متدلي/مقاوم للتلف  

22.2 × 32.9 × 17.6 سم  أبعاد مربع المنتج )تقريبي(  
)8.75 بوصة عمق  x  12.94 بوصة  عرض    

x  6.94 بوصة ارتفاع(  

المواصفات البيئية
درجة حرارة التشغيل

–10 إلى 50 درجة مئوية )14 إلى 122 فهرنهايت(† داخلي/مقاوم للتلف 
–40 إلى 50 درجة مئوية )–40 إلى 122 درجة  متوافق مع البيئة 

فهرنهايت(†
F( 74°C°165.2( درجة الحرارة المحيطة القصوى    

.NEMA TS-2

†  يتم استخدام عناصر تسخين نشطة يتم التحكم فيها بمنظم حراري وعناصر تبريد   

لتحقيق نطاق حرارة التشغيل. يتم استخدام منظف بالهواء لتحقيق درجات حرارة 
التشغيل إلى 50 درجة مئوية )122 درجة فهرنهايت(. يتم استخدام عناصر تسخين 

نشطة لتحقيق درجات حرارة أقل من –10 درجة مئوية )14 درجة فهرنهايت(.
بدء التشغيل في األجواء الباردة

–10 درجة مئوية )14 درجة فهرنهايت( داخلي/مقاوم للتلف 
–20 درجة مئوية )-4 درجة فهرنهايت( متوافق مع البيئة 

–10 إلى 60 درجة مئوية )14 إلى 140 درجة فهرنهايت( درجة حرارة التخزين 
رطوبة التشغيل

20 % إلى RH ،% 80 غير متكاثف داخلي/مقاوم للتلف 
10 إلى RH ،%95 مكثف متوافق مع البيئة 

20 % إلى RH ،% 80 غير متكاثف رطوبة التخزين 
)50J( ++K10 لكل IEC 62262 )الطرز البيئية/المقاومة للتلف( مقاومة الصدمات 

EN50155 الفئة 1، الفئة IEC 60068:2- 6  ،B  و27-2  الصدمات واالهتزازات 
)الطرز البيئية/المقاومة للتلف(

المواصفات الكهربائية
 100Base-TX لشبكة RJ-45 موصل  منفذ الشبكة 

MDI/MDI-X تلقائي
Pelco لملحقات Micro B USB موصل منفذ الملحقات 
100Base-TX أو أفضل لشبكة Cat5 نوع الكابل 

IEEE 802.3af( PoE، الفئة 3( طاقة اإلدخال 
8.5 وات بجهد ضئيل استهالك الطاقة‡ 

350 مللي أمبير كحد أقصى استهالك التيار 
بطاقات SD ميكرو وSDHC )راجع الدليل للتعرف  سعة التخزين الداخلية 

على التفاصيل(
اإلنذار 

يكتشف حالة اإلنذار المفتوح أو المغلق غير مراقب   
تكتشف حالة اإلنذار القصير المفتوح أو المغلق بمقاوم  مراقب 

بطاقة خارجية 1 كيلو أوم
3.5 فولت من التيار المستمر بحد أقصى،   جهد الدخل 

3.5 مللي أمبير بحد أقصى
±32 فولت من التيار المستمر بحد أقصى،   جهد خرج المرّحل 

150 مللي أمبير بحد أقصى
 ‡ ال يشمل ملحقات اختيارية متصلة بمنفذ الملحقات.

الشبكة
TCP/IP وMulticast IGMP ،Unicast( UDP/IP( و البروتوكوالت المدعومة 

 IPv4 و NTPو RTSPو RTPو DHCPو DNSو UPnP
وIPv6 وSNMP v2c/v3 وQoS وHTTP وHTTPS و

LDAP )عميل( وSSH وSSL وSMTP وFTP وARP و
)EAP ( 802.1x و ICMP

المستخدمون
حتى 20 مستخدم متزامن حسب إعدادات الدقة البث األحادي 

H.264 عدد غير محدود من المستخدمين في وضع البث المتعدد 
محمي بكلمة مرور الوصول المتعلق باألمان 

عرض متصفح الويب وإعداده واجهة البرامج 



المواصفات الفنية

الفيديو
إشارات متزامنة متعددة حتى عمليتي تكوين مختلفتين  إشارات الفيديو 

باإلضافة إلى إشارة خدمة، تتنوع اإلشارة الثانية 
حسب إعداد اإلشارة الرئيسية

إشارتان قابلتان للتكوين كما يلي: مستويات الدقة المتوفرة 

ميجا طراز الكاميرا
بكسل

الحد 
األقصى 
 Mbps
CVBR

االرتفاعالعرض

نسبة 
االرتفاع 

إلى 
العرض

33.09.2204815364:3 ميجا بكسل
21.95.7160012004:3 ميجا بكسل

4:3 1.23.81280960 1 ميجا بكسل
 0.5
ميجا 
بكسل

0.528006084:3
0.31.5640480 4:3
0.080.5320240 4:3

1080 3 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل
61920108016:9بكسل

720 1 ميجا بكسل
16:9 2.91280720بكسل

 0.5
ميجا 
بكسل

0.51.780044816:9
0.21.264035216:9
0.060.432017616:9

مالحظة: تعتمد قيم الميجا بت في الثانية االفتراضية على الوضع عالي الجودة )30 صورة 
في الثانية؛ طول IP GOP االفتراضي(.

حتى 30، 25، 15، 12.5، 10، 5، 1 )حسب  معدل اإلطارات 
الترميز والدقة وتهيئة اإلشارة(

وضع الخط األساسي أو الرئيسي أو المرتفع H.264 و تشفير الفيديو 
MJPEG

معدل نقل البيانات المتغير المقيد )CVBR( ومعدل نقل  التحكم في معدل نقل البيانات 
البيانات الثابت )CBR( ومعدل نقل المتغير )VBR( مع 

نطاق الهدف.
إشارة JPEG؛ تكون نسبة االرتفاع إلى العرض  إشارة الخدمة 

متوافقة مع اإلشارات المستقلة

الحد األدنى من متطلبات النظام
معالج Intel® Core™ i3، بسرعة 2.4 جيجا هرتز المعالج   
Microsoft® Windows® 7 )32- و64-بت(، أو  نظام التشغيل 

®Window Vista؛ أو Mac® OSX 10.4 )أو أحدث(

)RAM( 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الذاكرة  
100 ميجابت )أو أكثر( واجهة الشبكة 

دقة الشاشة 1024 × 768 بحد أدنى، بدقة ألوان تبلغ   الشاشة  
16- أو 32-بت بكسل

 Internet يوصى عند تهيئة التحليالت باستخدام متصفح الويب* 
 Mozilla® Firefox® 3.5 أو أحدث( أو( Explorer® 7.0

)أو أحدث( أو Internet Explorer 8.0 )أو أحدث(
 QuickTime® 7.6.5 أو Pelco Media Player  مشغل الوسائط† 

 QuickTime 7.6.4 ؛ أوVista أو ،XP ،Windows 7 لـ 
من أجل Mac OS X 10.4 )أو أحدث(

.Mac OS X 10.4 غير مدعم في نظام Internet Explorer* 

†  هذا المنتج غير متوافق مع QuickTime اإلصدار 7.6.4 لنظام التشغيل   

Windows XP أوWindows Vista. إذا كان لديك هذا اإلصدار مثبًتا على 
الكمبيوتر الشخصي، فأنت تحتاج إلى ترقية QuickTime لإلصدار 7.6.5.

اإلجراءات التحليلية
Pelco األنظمة المطلوبة لإلجراءات التحليلية من

برنامج إدارة نظام WS5200 المتقدم على نظام   Pelco واجهة
Endura 2.0 )أو أحدث(

يمكن لـ Pelco API تحويل بيانات تنبيه السلوك لجهة  واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة 
pdn.pelco.com أخرى -، متوفرة على

التكامل
Endura 2.0 )أو أحدث(؛  Pelco تكامل نظام 

 Digital Sentry 4.2 )أو أحدث(؛
DX4700/DX4800

 ONVIF Profile G أو البروتوكوالن Pelco API واجهة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة 
Profile Sو

Pelco مدمج مع تطبيق المحمول من تطبيق المحمول 

ميزات البرنامج
• القوائم المتعددة في واجهة المستخدم )اإلنجليزية، الفرنسية، اإليطالية، األلمانية، 	

األسبانية، البرتغالية، الصينية المبسطة، الروسية
• 16 إطار نافذة فارغ، قابل للتكوين في الحجم	
• محمية بكلمة مرور	
• لقطة مع التقاط JPEG بدقة 2016 × 1523 	
• طبقات النص السم الكاميرا والوقت والتاريخ	

الشهادات/التصنيفات
• CE، الفئة )أ(	
• لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(، الفئة )أ(	

ICES-003، الفئة )أ( 	
• 	UL/cUL مدرجة بـ
• 	KCC
• 	C-Tick
• 	CB
• مطابقة معايير NEMA Type 4X وIP66 )متوافق مع البيئة(، وIP56 )مقاوم للتلف(	

	 NEMA TS-2 )Temp.( para 2.2.7.3 - 2.2.7.7
• 	EN 50121-4و EN 50121-3-2و EN 50155 ممتثلة ألقسام الحصانة المعمول بها
• 	G والملف S للملف ONVIF مطابقة لمواصفات الفيديو

الحوامل الموصى باستخدامها
ضوء جداري، رمادي؛ لالستخدام مع خيارات الحامل   WMVE-SR

المتدلي بالمواصفات البيئة والمقاوم للتلف
ضوء جداري، أبيض؛ لالستخدام مع خيارات الحامل   WMVE-SW

المتدلي الداخلي
محول على عمود لالستخدام مع التركيب على الحائط   PA101

WMVE-SR
التثبيت بسطح داخلي   IMEP-VCM

الملحقات االختيارية
‡Pelco من IP أداة اختبار كاميرا  IPCT01

ملحق إنذار خارجي  ALM-1
إمداد بالطاقة عبر PoE بمنفذ فردي  POE20U560G

مجموعة القبة السفلية، معتم، مثبت بالسقف- أبيض  IMELLD1-0I
مجموعة القبة السفلية، معتم، مثبت بالسقف- أسود  IMELLD1-0BI

مجموعة القبة السفلية، معتم، تثبيت سطحي/متدلي، أبيض  IMELD1-0S
مجموعة القبة السفلية، معتم، تثبيت سطحي/متدلي، أسود  IMELD1-0BS

قبة سفلية )نصف كروي فقط(، معتم، مواصفات   IMELD1-0V
بيئية-مقاوم للتلف

قبة سفلية )نصف كروي فقط(، واضح، مواصفات   IMELD1-1V
بيئية-مقاوم للتلف

‡  اتصل بدعم منتجات Pelco للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام جهاز   

اختبار كاميرا Pelco IP مع الكاميرات.
 



Schneider Electric بواسطة Pelco
3500 طريق بيلكو، كلوفيس، كاليفورنيا 5699-93612   الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة وكندا   هاتف 9100-289 (800)   فاكس 289-9150 (800)
هاتف دولًيا 1981-292 (559) 1+   فاكس 348-1120 (559) 1+
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المواصفات الفنية

الطرز*
الطرازدقة الوضوحاللونالحاملالعدسةالنوع

النطاق البؤري 3 ~ 9 ممداخلي

مثبت -بالسقف
أبيض

0.51I-IMES19 ميجا بكسل
1IME119-1I ميجا بكسل )720 بكسل(

2IME219-1I ميجا بكسل )1080 بكسل(
3IME319-1I ميجا بكسل )1080 بكسل(

3IME319-B1I ميجا بكسل )1080 بكسل(أسود

تثبيت بالسطح
أبيض

0.5IMES19-1S ميجا بكسل
1IME119-1S ميجا بكسل )720 بكسل(

2IME219-1S ميجا بكسل )1080 بكسل(
3IME319-1S ميجا بكسل )1080 بكسل(

3IME319-B1S ميجا بكسل )1080 بكسل(أسود

في الطرز المتدلية
أبيض

0.5IMES19-1P ميجا بكسل
1IME119-1P ميجا بكسل )720 بكسل(

2IME219-1P ميجا بكسل )1080 بكسل(
3IME319-1P ميجا بكسل )1080 بكسل(

3IME319-B1P ميجا بكسل )1080 بكسل(أسود

النطاق البؤري 3 ~ 9 مممتوافق مع البيئة

مثبت -بالسقف

رمادي فاتح

0.5IMES19-1EI ميجا بكسل
1IME119-1EI ميجا بكسل )720 بكسل(

2IME219-1EI ميجا بكسل )1080 بكسل(
3IME319-1EI ميجا بكسل )1080 بكسل(

تثبيت بالسطح

0.5IMES19-1ES ميجا بكسل
1IME119-1ES ميجا بكسل )720 بكسل(

2IME219-1ES ميجا بكسل )1080 بكسل(
3IME319-1ES ميجا بكسل )1080 بكسل(

في الطرز المتدلية

0.5IMES19-1EP ميجا بكسل
1IME119-1EP ميجا بكسل )720 بكسل(

2IME219-1EP ميجا بكسل )1080 بكسل(
3IME319-1EP ميجا بكسل )1080 بكسل(

النطاق البؤري 3 ~ 9 مممقاوم للتلف

مثبت -بالسقف

رمادي فاتح

†0.5IMES19-1VI ميجا بكسل

†1IME119-1VI ميجا بكسل )720 بكسل(

†2IME219-1VI ميجا بكسل )1080 بكسل(

†3IME319-1VI ميجا بكسل )1080 بكسل(

تثبيت بالسطح

†0.5IMES19-1VS ميجا بكسل

†1IME119-1VS ميجا بكسل )720 بكسل(

†2IME219-1VS ميجا بكسل )1080 بكسل(

†3IME319-1VS ميجا بكسل )1080 بكسل(

في الطرز المتدلية

†0.5IMES19-1VP ميجا بكسل

†1IME119-1VP ميجا بكسل )720 بكسل(

†2IME219-1VP ميجا بكسل )1080 بكسل(

†3IME319-1VP ميجا بكسل )1080 بكسل(

النطاق البؤري 9 ~ 22 ممداخلي

مثبت -بالسقف
أبيض

3 ميجا بكسل )1080 بكسل(

IME3122-1I
IME3122-B1Iأسود

تثبيت بالسطح
IME3122-1Sأبيض
IME3122-B1Sأسود

في الطرز المتدلية
IME3122-1Pأبيض
IME3122-B1Pأسود

النطاق البؤري 9 ~ 22 مممتوافق مع البيئة
مثبت -بالسقف

رمادي فاتح

IME3122-1EI
IME3122-1ESتثبيت بالسطح

IME3122-1EPفي الطرز المتدلية

مقاوم لعمليات 
النطاق البؤري 9 ~ 22 ممالتخريب

†IME3122-1VIمثبت -بالسقف

†IME3122-1VSتثبيت بالسطح

في الطرز المتدلية
 *جميع الطرز الخارجية من الكاميرات تمتاز بمقاومة عمليات التخريب. 

 † هذا الطراز المقاوم لعمليات التخريب لالستخدام في األماكن المغلقة فقط.

Pelco وشعار Pelco وغيرها من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelco المشار إليها في هذا 
 ONVIF وشعار ONVIF .وشركاتها التابعة Pelco المستند هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة
عالمتان تجاريتان لشركة ONVIF Inc. كما أن كافة أسماء المنتجات 
والخدمات األخرى هي ملك لشركاتها المعنية. 
إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابالن للتغيير دون إشعار.
حقوق الطبع والنشر © لعام 2015 لصالح شركة Pelco. كافة الحقوق محفوظة.


