
حلول الكامرياتمواصفات املنتج
 الصندوقية Sarix® IXP Seriesكامريات 
 حقيقيWDR مع H.264، H.265، IP ميجابكسل، 5كامريات صندوقية تصل إىل 

  ميزات املنتج 

•H.265، H.264 ،رئييس، عاٍل MJPEGتشفري الفيديو 

 إطاًرا يف الثانية30 ميجابيكسل يف 5دقة تصل إىل •

 ميجابكسل5 ميجا بكسل للكامريات بدقة 4) بدقة IPS صورة يف الثانية (60ما يصل إىل •

 جيجابايت قابلة لالختبار128 تريابايت قابلة للمعالجة، SDXC 2 بالغة الصغر وSDHCبطاقة •

 خواص الحركة القابلة للتهيئة وعد األجسام واكتشاف الحركة Pelco Pro Analyticsتشمل مجموعة •
وتعطيل الكامريا

 درجة فهرنهايت)131 إىل 14 درجة مئوية (55 إىل 10درجة حرارة التشغيل من –•

•24 VAC، 12 VDC، IEEE802.3af تزويد الطاقة عرب Ethernet (PoE+)

Pelcoتقنية الضغط الذيك من •

 ميجابيكسل القياسيةCSاختيار مستوى عدسات •

 وأنظمة الغري Pelcoمتوافقة مع أنظمة إدارة فيديو •

 Profile T، وProfile Q، وProfile G، وONVIF Profile Sمتوافقة مع •

 سنوات3الضامن وخدمات الدعم حتى •

Sarix Professionalسلسلة كامريات 
 هي عبارة عن مجموعة منSarix® Professional (P) متناول الجميع، قوية ومتعددة ويف

 يف سلسلة عريضة من الخياراتSarixالكامريات التي تضم امليزات األكرث شهرة مع توظيف لتقنية 

قاومة مبا إسفنيا كامريمن. هناك أيًضات األراقبة وكامريات امل ذلك كامريا يفالداخلية والخارجية، مب

للتخريب وكامريا صندوق. الدمج بني خيارات األداء والربط بينها وتكوين العامل الذي تحتاجه ألي

حالة إضاءة، وبيئة، وتطبيق.

الكامريا
 املتوافقة IXP Series، تكون الكامريات الصندوقية Sarix Professional Rangeمن خالل نطاق 

 زاوية القياسية للحصول عىلCS mountمع اختيار مستوى العدسات ميجا بكسل ذات خاصية 

عريضة أو الحتياجات املراقبة طويلة املدى. تتميز الكامريات الصندوقية بآلية الرتكيز الخلفي التلقايئ

Sarixكيز الكامل. تتميز  الرتا مازالت يفن أن الكامريللتوافق مع هذا النطاق من العدسات ولضام

IXP Seriesبعلوم األلوان املتقدمة، و WDR.الحقيقي لزيادة الرؤية يف ظروف اإلضاءة السيئة 

الفيديو
ث بتنسيقشارات الثالكن ضغط اإلثة إشارات فيديو متزامنة. مي خيارات لثالSarix Professionalتقدم 

. ميكن تكوينMJPEG الذي يتميز بالكفاءة أو ملفات التعريف الرئيسية أو تنسيقات H.264عايل الجودة 

اإلشارات ملجموعة متنوعة من معدالت اإلطارات ومعدالت البت املتنوعة لتحسني جودة الصورة مع نطاق

، مام يقلل منH.265 وH.264 يف كل من Pelco Smart Compressionعريض وكفاءة يف التخزين. يتوفر 

التخزين واستخدام النطاق الرتددي.

التخزين يف الحاالت الحرجة
SDHC/SDXCت الحرجة مع بطاقة  الحاال بالتخزين يفSarix Professionalات تتميز سلسلة كامري

بالغة الصغر. ميكن تخزين مقاطع الفيديو ذات األطوال املختلفة يف البطاقة ليتم تشغيلها عند اإلنذار أو

 يف حالة تعطل الشبكة. ميكن استعادة الفيديو من البطاقةSD ميكن كتابة الفيديو بشكل متواصل لبطاقة

. ONVIF Profile G أو باستخدام عميل متوافق مع FTPعرب بروتوكول 

مفتوح ومتكامل
 مثلPelcoبشكل متواصل بأنظمة إدارة الفيديو من Sarix Professionalات يتصل نطاق كامري

VideoXpert™و ،VXToolboxو،Endura ® (أو أحدث)، و2.0 اإلصدار Digital Sentry® 7.3 اإلصدار

ل مع أنظمة أنظمة الفئة الثالثة من خالSarix Professionalات (أو أحدث). يندمج نطاق كامري

 املفتوحة.Profile T وProfile Q وProfile G وONVIF Profile S أو Pelco APIمعايري 

واجهة الويب القياسية
دارة عن بعد. تمعداد واإل واجهة مستعرض الويب القياسية لسهولة اإلPelcoات تستخدم كامري

يزات التي تشمل املا من خطوة واحدة بسهولة للحصول عىل التحكم لتهيئة الكامري عنارصتحسني

اللون، والتعريض، والتحكم يف الغالق املتحرك، وتعويض اإلضاءة الخلفية وإشارات الفيديو.
C4068 19-29-10 / جديد



املواصفات الفنية
مميزات املكون

الكامريا

بوصة-1/2.8جهاز التصوير

CMOSنوع عارض الصور

مسح متقدمقراءات عارض الصور

أعىل دقة
1944×2592 ميجابكسل5
2048x1536  ميجابكسل3
1920x1080 ميجابكسل2
960×1280 ميجابكسل1

نعم (قابل للتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل)انخفاض الضجيج ثاليث األبعاد

 ديسيبل50\>التشويش-إىل-نسبة اإلشارة

نعمالبؤرة الخلفية التلقائية

 ثانية1 ثانية ~ 1/10،000نطاق الغالق اإللكرتوين

IEC62676 ديسيبل، لكل 120ما يصل إىل نطاق حيوي واسع حقيقي

 قابل للتحديد (توازن ATW°كلفن; 10000° إىل 2000النطاق: من توازن البياض
اللون األبيض للتتبع التلقايئ)، تلقايئ، ويدوي

مرشح قطع ميكانييك لألشعة تحت الحمراء، (تشغيل/إيقاف اإلمكانات النهارية/الليلية
تشغيل/تلقايئ)، مع نقاط ضبط مختلفة عىل لوكس

ستتغري قيم اإلضاءة الدنيا وفًقا للعدسة املستخدمة.ملحوظة: *

القيم املدرجة بني األقواس بالبوصات، أما كافة القيم األخرى فهي بالسنتيمرتات.

مربع

RAL 9011أسود، •
ألومنيوم• Ø 2.54

(1.00)

10.00
(3.94)

7.30
(2.87)

6.20
(2.44)

الحد األدىن لإلضاءة
الحساسيةميجابكسل

أحادي اللون

 مليل ثانية200 مليل ثانية33 مليل ثانية200 مليل ثانية33

 لوكس0.0375 لوكس0.15 لوكس0.065 لوكسf/1.30.26 ميجابكسل5

 لوكس0.0075 لوكس0.03 لوكس0.01625 لوكسf/1.30.065 ميجابكسل3

 لوكس0.0025 لوكس0.01 لوكس0.00416 لوكسf/1.30.0169 ميجابكسل2

 لوكس0.0025 لوكس0.01 لوكس0.00416 لوكسf/1.30.0169 ميجابكسل1



املواصفات الفنية
الشبكة

)، IGMP (البث األحادي، البث املتعدد UDP/IP، وTCP/IPالربوتوكوالت املدعومة
، IPv4، وNTP، وRTSP، وRTP، وDHCP، وDNS، وUPnPو
، HTTPS، وHTTP، وQoS، وv2c/v3 وSNMP، وIPv6و
 NTCIP)، وEAP (و802.1x، وFTP، وSMTP، وSSL، وSSHو

، SFTP، وRTCP، وIGMP، وICMP، وDDNS، وARP، و1205
WS-discovery، وTLS/TTLS، وSIPو

املستخدمون
 إشارات 3 مستخدمني متزامنني تبًعا إلعدادات الدقة (٥حتى اإلرسال األحادي

مضمونة)
H.264/H.265غري محدود، اإلرسال املتعدد

، مصادقة IEEE 802.1X، وHTTPSمحمية بكلمة مرور، والوصول املتعلق باألمان
IPموجزة، مرشح 

عرض متصفح الويب وإعدادهواجهة الربامج

عدسة

CS threadإطار تثبيت العدسة

DC-iris، P-Irisنوع عدسة ذات حدقة تلقائية

ارجع إىل العدسات املوىص بهامجال الرؤية

الصوت

دوبلكس كامل ثنايئ االتجاهاإلشارات

 أقىص إشارةw/1Vp-p كيلو أوم تفاضيل 3مستوى الخط، إدخال

w/1Vp-p أوم تفاضيل 600مستوى الخط، إخراج

G711-Alaw / G711-Ulawالتشفري

عام

الهيكل
الشكل النهايئاملواد

، أسودRAL 9011من األلومنيوم

الوزن
 رطالً)0.926 كجم (0.42الوحدة
 رطالً)1.28 كجم (0.58الشحن

املواصفات البيئية

 فهرنهايت)131 إىل 14 درجة مئوية (55 إىل 10–درجة حرارة التشغيل

 درجة فهرنهايت)158 إىل 40 درجة مئوية (-70 إىل 40-درجة حرارة التخزين

 غري متكاثفRH %، 90 % إىل 5رطوبة التشغيل

 غري متكاثفRH %، 80 % إىل 20رطوبة التخزين

املواصفات الكهربائية

RJ، 10/100Base-Txموصل منفذ الشبكة

RS-485نعم

IEEE802.3af PoE، 18 ~ 32 VAC، 12 +/-10% VDCقدرة الدخل

الحد األقىص الستهالك الطاقة

 وات9.8 فولت تيار مستمر12

 وات14.4 فولت للتيار املرتدد٢٤

PoE+13.2وات 

 تريابايت قابلة للمعالجة، SDXC 2 بالغة الصغر وSDHCبطاقة تخزين محيل
 جيجابايت أو أكرث قابلة لالختبار128

اإلنذار
PhotoMOS™ relay (30 V، 1 A); 1إدخال
PhotoMOS™ relay (30 V، 1 A); 1إخراج

الوضع غري الخاضع للرقابة الذي يكشف عن إغالق املحوالت (عادةً املشغالت
مفتوحة ومغلقة بشكل طبيعي)



املواصفات الفنية
PELCO PRO ANALYTICS SUITE

 من تحليالت الفيديو، مبا يف ذلك اكتشاف الحركة Pro مبجموعة Sarix Professionalتتميز كامريات مجموعة 

وتعطيل الكامريا واكتشاف الصوت وعّد األجسام والحركة القابلة للتهيئة وإزالة األجسام والحركة االتجاهية. 

تسمح خوارزميات اكتشاف الحركة البسيطة للكامريا بتسجيل إنذار أو إرساله عندما يتم اكتشاف حركة يف املنطقة 

املحددة أو من خالل املشهد بالكامل.

يتم تشغيل إنذار تعطيل الكامريا يف حالة إعاقة العدسة أو إعادة ضبط الكامريا.

يتيح اكتشاف الصوت للمستخدم تحديد حد كثافة الصوت لتشغيل الصوت املحيط.

يحسب عد األجسام عدد األجسام املتحركة التي متر عرب الخطوط االفرتاضية املحددة.

تكتشف الحركة القابلة للتهيئة األجسام املتحركة التي تعرب الخطوط املحددة وتدخل منطقة مستهدفة محددة. 

إزالة األجسام: يكتشف هذا السلوك األجسام املتحركة التي ترتك املنطقة املستهدفة.

تكتشف الحركة االتجاهية األجسام املتحركة يف اتجاهات غري مسموح بها.

PELCO من H.264تقنية الضغط الذيك ’ 

 عىل تقليل متطلبات سعة التخزين وعرض النطاق الرتددى بنسبةPelco من H.264تعمل تقنية الضغط الذيك 

%. تسمح تقنيتنا للمستخدم بإجراء تحسني مستنري بني توفري السعة التخزينية وجودة الصورة. 70تصل إىل 

 عىل تحليل الحركة بطريقة ديناميكية التي تحدث يف مقاطعPelcoتعمل تقنية الضغط الذيك من 

الفيديو الحية يف الوقت الفعيل بطريقة ديناميكية، ليك تضغط املعلومات التي ال تحتاجها بذكاء، مع االحتفاظ

 تلقائيًا يف املشاهد بطيئة الحركةI-frameبالتفاصيل بجودة واضحة يف املناطق املهمة من املشهد. يقل عدد وسم 

% من70 الديناميكية، وهي ميزة مضافة يف الضغط الذيك. ميكن توفري ما يصل إىل GOPعن طريق متكني ميزة 

%.70عرض النطاق الرتددى مدى الحركة الجارية، ميكن تحقيق وفورات يف النطاق الرتددي تصل إىل 

التكامل

;VideoXpert; VXToolboxإدارة الفيديو

 (أو أحدث)؛Endura من 2.0اإلصدار 

 (أو أحدث); Digital Sentry 7.3تقنية 

، ONVIF Profile S وPelco API عرب VMSالفئة الثالثة واجهة برمجة التطبيقات املفتوحة
Profile T وProfile Q وProfile Gو

 للمحمولPelcoتطبيق املحمول

- ثواٍن عند تعطل الكامريا 10- أو 5أو 1التقاط مقاطع فيديو -تخزين محيل
واكتشاف الحركة أو مدخل اإلنذار، وتسجيل الفيديو بشكل 

متواصل يف حالة تعطل الشبكة مع خيار الكتابة فوق البيانات، 
FTPوالوصول للفيديو عرب بروتوكول 

VXمجموعة أدوات اكتشاف الكامريا
VXواجهة مستخدم الويب أو مجموعة أدوات  التحديثالربامج الثابتة

®Microsoft® Internet Explorer® 8.0، Mozilla® Firefoxدعم مستعرض الويب 3.5 ،
Google® Chrome™ 61.0أحدث و

اإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية، واإليطالية، والربتغالية، والعربية، واجهة املستخدم متعددة اللغات
والروسية، واالسبانية، والرتكية، والكورية، والصينية املبسطة



املواصفات الفنية
الفيديو

 إشارات متزامنة؛ واإلشارة الثانية والثالثة متغريتان حسب إعداد اإلشارة الرئيسية٣حتى إشارات الفيديو

اسم الكامريا والوقت والتاريخ، ونص قابل للتعديل مع لغات متعددة املدعومة. تضمني الصور املخصصة والشعارات املدعومة.شاشة الفيديو

معدالت اإلطارات املتاحة قابلة للتحديد لكل إشارة مستقلة حسب الرتميز والدقة وتهيئة اإلشارةمالحظة: .

 ميجا بكسل للنموذج بدقة 4 إطاًرا يف الثانية بدقة 60ما يصل إىل أقىص معدل إطارات
 ميجابكسل5

MJPEG رئييس/عاٍل، H.265، H.264تشفري الفيديو

) مع أقىص قيمة قابلة للتهيئة CVBRمعدل بت متغري مقيد (التحكم يف معدل نقل البيانات
)CBRومعدل بت ثابت (

، 90وضع املمر، وضع املرآة، وضع الوجه. التدوير اإللكرتوين للصور Sوضع التوجيه
 درجة270، 180

 أهداف قابلة للتكوين8حجب أهداف معينة

 هرتز القابلة للتحديد60 هرتز أو 50أوضاع التحكم يف الغالق املتحرك

الحد األدىن من متطلبات النظام

 جيجا هرتز2.4، برسعة Intel® Core™ i3معالج  املعالج

بت), -64 و-Microsoft® Windows® 7) 32نظام التشغيل نظام التشغيل
DirectX®11و ،Windows XP Service Pack 3 مع DirectX 

9.0c or Mac® OS X 10.4(أو أحدث) 

)RAM جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوايئ (٤ الذاكرة

 ميجابت (أو أكرث)١٠٠ واجهة الشبكة

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

 Internet Explorer® 8.0يوىص عند تهيئة التحليالت باستخدام  متصفح الويب
 ®Mozilla أو أحدث)، أو Google Chrome™) 61.0(أو أحدث)، أو 

Firefox® 3.5 (أو أحدث)، أو Internet Explorer 8.0 أو) 
أحدث)

نسبة االرتفاع إىل العرضاالرتفاعالعرضميجابكسلمستويات الدقة املتوفرة

5.0259219444:3

3.72560144016:9

3.2204815364:3

32304129616:9

2.11920108016:9

1.9160012004:3

1.212809604:3

0.9128072016:9

0.58006004:3

0.36404804:3

0.264036016:9

0.13202404:3

0.132018016:9

صورة يف الثانية (صورة/ثانية)ميجابكسلمعدل اإلطارات

1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 16.67, 20, 25, 30, 50, 60 ميجابكسل5

1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 16.67, 20, 25, 30 ميجابكسل3

1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 16.67, 20, 25, 30 ميجابكسل2

1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 16.67, 20, 25, 30 ميجابكسل1



املواصفات الفنية
Pelco, Inc.

625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States

 )٨٠٠ ( ٢٨٩ - ٩١٥٠ ) فاكس ٨٠٠ ( ٢٨٩ - ٩١٠٠هاتف الواليات املتحدة وكندا

+١ ) ٥٥٩ ( ٣٤٨ - ١١٢٠+ فاكس ١ ) ٥٥٩ ( ٢٩٢ - ١٩٨١هاتف دوليًا 

www.pelco.com

الطرز

الشهادات/التصنيفات
)، A (الفئة CE - EN 55032املنتج يتبع قوانني الجودة واألمن والسالمة املوجودة يف دول االتحاد األورويب •

EN 50130-4، EN 60950-1
15 الجزء A - (47 CFR  (الفئة FCCيتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية •
•ICES-003(الفئة أ) ،
UL/cUL - UL 60950-1، CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07مدرجة بـ •
•KCC
•RCM
•NOM
•EAC
•BIS
Profile T، وProfile Q، وProfile G، وONVIF Profile Sمتوافقة مع •

الحامل املوىص باستخدامها

C11-UMحامل الرتكيب يف صندوق العدة

CM1751حامل التثبيت ذو القاعدة

TB1751 حاملT-rail

الحاويات املوىص بها

 PoE وVAC 24معدل غلق بيئي/داخيل *EH14سلسلة 

امللحقات البيئية والداخلية *EH20سلسلة 

EHS8000 Series* امللحقات البيئية والداخلية

*ليست كل األنواع الصندوقية/العدسات مدعومة.

العدسات املوىص باستخدامها

M2.8-8.5P عدسةCS 1-5 ،مم، 8.5 ~ 2.8 ميجابكسل، واسعة الزاوية f/1.2

M9-40P عدسةCS 1-5 ،مم، 40 ~ 9 ميجابكسل، واسعة الزاوية f/1.5

M1.8-3 عدسةCS 1-5 ،مم، 3 ~ 1.8 ميجابكسل، واسعة الزاوية f/1.8

YV3.3X15SR4A عدسةCS 1-3 ،مم، 50 ~ 15 ميجابكسل، واسعة الزاوية f/1.5

YV2.8X2.8SR4A عدسةCS 1-3 ،مم، 8 ~ 2.8 ميجابكسل، واسعة الزاوية f/1.3

YV2.7X2.2SR4A عدسةCS 1-3 ،مم، 6 ~ 2.2 ميجابكسل، واسعة الزاوية f/1.3

MI2.8-8.5P عدسةiCS 2.8 ~ 8.5مم 

MI3.9-10P عدسةiCS 3.9 ~ 10مم 

MI9-50P عدسةiCS 9 ~ 50مم 

الوصفرقم الطرازدقة الوضوح

 الصندوقيةSarix Professional Seriesكامريات IXP13 ميجابكسل1

 الصندوقيةSarix Professional Seriesكامريات IXP23 ميجابكسل2

 الصندوقيةSarix Professional Seriesكامريات IXP33 ميجابكسل3

 الصندوقية Sarix Professional Seriesكامريات IXP53 ميجابكسل5

 Pelco وشعار Pelco وغريها من العالمات التجارية التابعة ملنتجات Pelcoاملشار إليها يف هذا املستند هي عالمات تجارية 
. كام أن كافةONVIF Inc عالمتان تجاريتان لرشكة ONVIF وشعار ONVIF ورشكاتها التابعة. Pelcoمسجلة لصالح رشكة 

أسامء املنتجات
والخدمات األخرى هي ملك لرشكاتها املعنية.
تخضع مواصفات املنتج وتوافره للتغيري دون إشعار.

. جميع الحقوق محفوظة.Pelco محفوظة لرشكة 2019حقوق الطبع والنرش © لعام 


