مواصفات املُنتج

حلول الكامريات

كامريا األمن املدببة  Sarix® IBP Seriesلألماكن الخارجية
كامريا أمن مدببة تصل إىل  5ميجا بكسل H.265، H.264، WDR، D/N IP ،مع أشعة تحت حمراء متكاملة
ميزات املنتج
•  H.265، H.264رئييس ،عالٍ MJPEG ،تشفري الفيديو

• دقة تصل إىل  5ميجابيكسل يف  30صورة يف الثانية
• ما يصل إىل  60صورة يف الثانية ) (IPSبدقة  4ميجا بكسل للكامريات بدقة  5ميجابكسل
• عدسات الزووم عن بعد مزودة مبحرك للرتكيز التلقايئ
• إضاءة باألشعة تحت الحمراء تصل إىل  50/60/80مرتًا )للعدسات املختلفة(
• درجة حرارة التشغيل تصل إىل ° 60مئوية )°140فهرنهايت(
• بطاقة  SDHCبالغة الصغر وبطاقة  SDXC 2تريابايت قابلة للمعالجة 128 ،جيجابايت قابلة
لالختبار
• تشمل مجموعة  Pelco Pro Analyticsخواص الحركة القابلة للتهيئة وعد األجسام واكتشاف الحركة
وتعطيل الكامريا

• VAC، 12 VDC، IEEE802.at (PoE+) 24
• تقنية الضغط الذيك من Pelco
• مقاومة لعمليات التخريب مع تصنيف  ،IK10والحامية من املواد الدخيلة IP66/67

• متوافقة مع أنظمة إدارة فيديو  Pelcoوأنظمة الغري
• متوافقة مع  ،ONVIF Profile Sو ،Profile Gو ،Profile QوProfile T
• ضامن كامل  3سنوات

سلسلة كامريات Sarix Professional

مفتوح ومتكامل

قوية ومتعددة ويف متناول الجميع Sarix® Professional (P) ،هي عبارة عن مجموعة من الكامريات التي تضم
امليزات األكرث شهرة مع توظيف لتقنية  Sarixيف سلسلة عريضة من الخيارات الداخلية والخارجية ،مبا يف
ذلك كامريات املراقبة وكامريات األمن .هناك أيضً ا إسفني وصندوق مقاوم للتخريب .الدمج بني خيارات
األداء والربط بينها وتكوين العامل الذي تحتاجه ألي حالة إضاءة ،وبيئة ،وتطبيق.

يتصل نطاق كامريات Sarix Professionalبشكل متواصل بأنظمة إدارة الفيديو من  Pelcoمثل
 ،™VideoXpertو،VXToolboxو ®Enduraاإلصدار ) 2.0أو أحدث( ،و ®Digital Sentryاإلصدار ) 7.3أو
أحدث( .يندمج نطاق كامريات  Sarix Professionalمع أنظمة أنظمة الفئة الثالثة من خالل معايري
 Pelco APIأو  ONVIF Profile Sو Profile Gو Profile Qو Profile Tاملفتوحة.

كامريا مراقبة IBP Series

واجهة الويب القياسية

من خالل سلسلة  ،Sarix Professionalتقدم كامريات  Sarix IBP Seriesلألماكن الخارجية خيارات
لثالثة أنواع من العدسات الزووم عن بعد للحصول عىل زاوية منفرجة أو احتياجات املراقبة بعيدة املدى.
تضمن إمكانية الرتكيز التلقايئ إمكانية إعادة تركيز الكامريا عند الحاجة .باإلضافة إىل ذلك ،تتميز Sarix
 IBP Seriesبعلوم األلوان املتقدمة ،و WDRالحقيقي ،وإضاءة األشعة تحت الحمراء املتقدمة املتكاملة
القابلة للتهيئة للرؤية يف ظروف اإلضاءة املختلفة .يضمن توافق  IK10و IP66/67و Type 4Xاملتانة
الكافية للبيئات الصعبة.

تستخدم كامريات  Pelcoواجهة مستعرض الويب القياسية لسهولة اإلعداد واإلدارة عن بعد .تم تحسني
عنارص التحكم لتهيئة الكامريا من خطوة واحدة بسهولة للحصول عىل امل يزات التي تشمل اللون،
والتعريض ،والتحكم يف الغالق املتحرك ،وتعويض اإلضاءة الخلفية وإشارات الفيديو.

الفيديو
تقدم  Sarix Professionalخيارات لثالثة أنواع من إشارات الفيديو املتزامنة .ميكن ضغط اإلشارات الثالث
بتنسيق عايل الجودة  H.264الذي يتميز بالكفاءة أو ملفات التعريف الرئيسية أو تنسيقات .MJPEG
ميكن تكوين اإلشارات ملجموعة متنوعة من معدالت اإلطارات ومعدالت البت املتنوعة لتحسني جودة
الصورة مع نطاق عريض وكفاءة يف التخزين .يتوفر  Pelco Smart Compressionيف كل من H.264
و ،H.265مام يقلل من التخزين واستخدام النطاق الرتددي.

التخزين يف الحاالت الحرجة
تتميز سلسلة كامريات  Sarix Professionalبالتخزين يف الحاالت الحرجة مع بطاقة  SDHCوSDXC
بالغة الصغر .ميكن تخزين مقاطع الفيديو ذات األطوال املختلفة يف البطاقة ليتم تشغيلها عند اإلنذار أو
ميكن كتابة الفيديو بشكل متواصل لبطاقة  SDيف حالة تعطل الشبكة .ميكن استعادة الفيديو من البطاقة
عرب بروتوكول  FTPأو باستخدام عميل متوافق مع .ONVIF Profile G
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املواصفات الفنية
الكامريا
جهاز التصوير
نوع عارض الصور
قراءات عارض الصور
أعىل دقة
 5ميجابكسل
 3ميجابكسل
 2ميجابكسل
 1ميجابكسل
نطاق الغالق اإللكرتوين
نطاق حيوي واسع حقيقي
توازن البياض
انخفاض الضجيج ثاليث األبعاد
نسبة اإلشارة إىل التشويش

 1/2.8بوصة
CMOS
مسح متقدم
1944×2592
1536×2048
1920x1080
960×1280
 1/10،000ثانية ~  1ثانية
ما يصل إىل  120ديسيبل ،لكل IEC62676
النطاق :من  °2000إىل °10000كلفن;  ATWقابل للتحديد )توازن
اللون األبيض للتتبع التلقايئ( ،تلقايئ  ،ويدوي
نعم )قابل للتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل(
≤ 50ديسيبل

الحد األدىن لإلضاءة

اإلمكانات النهارية/الليلية
إضاءة األشعة تحت الحمراء

 33مليل ثانية

 200مليل ثانية

 33مليل ثانية

 200مليل ثانية

أحادي
)تشغيل األشعة
تحت الحمراء(

أحادي

اللون

 0.00416لوكس

 0.01لوكس

 0.0025لوكس

 0.0لوكس

 0.00416لوكس

 0.01لوكس

 0.0025لوكس

 0.0لوكس

 0.011لوكس

 0.00275لوكس

 0.0لوكس

 0.013لوكس

 0.0032لوكس

 0.0لوكس

 0.0075لوكس

 0.0لوكس

 0.0125لوكس

 0.0لوكس

ميجابكسل

العدسة

الحساسية

 1ميجابكسل

 12 - 2.8مم

البؤرة 1.4

 0.0169لوكس

 2ميجابكسل

 12 - 2.8مم

البؤرة 1.4

 0.0169لوكس

 2ميجابكسل

 22 - 9مم

البؤرة 1.5

 0.0195لوكس

 0.00481لوكس

 2ميجابكسل

 50 - 5مم

البؤرة 1.6

 0.0234لوكس

 0.00585لوكس

 3ميجابكسل

 12 - 2.8مم

البؤرة 1.4

 0.065لوكس

 0.01625لوكس

 0.03لوكس

 3ميجابكسل

 50 - 5مم

البؤرة 1.6

 0.104لوكس

 0.026لوكس

 0.05لوكس

 5ميجابكسل

 12 - 2.8مم

البؤرة 1.4

 0.26لوكس

 0.065لوكس

 0.15لوكس

 0.0375لوكس

 0.0لوكس

 5ميجابكسل

 22 - 7مم

البؤرة 1.6

 0.3لوكس

 0.078لوكس

 0.15لوكس

 0.0375لوكس

 0.0لوكس

مرشح قطع ميكانييك لألشعة تحت الحمراء) ،تشغيل/إيقاف
تشغيل/تلقايئ( ،مع نقاط ضبط مختلفة عىل لوكس
 850نانومرت أشعة تحت حمراء قابلة للتهيئة تصل إىل:
 50مرتًا )،IBP131-1ER، IBP231-1ER، IBP331-1ER
،(IBP531-1ER
 60مرتًا )،(IBP232-1ER، IBP532-1ER
 80مرتًا );(IBP235-1ER, IBP335-1ER
تشغيل تلقايئ يف الوضع اللييل أو إيقاف التشغيل

العدسة
نوع العدسات
الطول البؤري
ضبط البؤرة
الزووم
نوع عدسة ذات حدقة تلقائية
مجال الرؤية*

التحليالت املدمجة
) ،f/1.4 (2.8 ~ 12 mmأو ) ،f/1.5 (9 ~ 22 mmأو ~ f/1.6 (5
 mm 50و(mm 22 ~ 7
تركيز تلقايئ ،آيل
بعيد
DC-Iris
IBP131 Series

IBP231 Series

IBP331 Series

IBP531 Series

IBP232 Series

IBP235 Series

IBP335 Series

IBP532 Series

زاوية العرض

 12 ~ 2.8مم

 12 ~ 2.8مم

 12 ~ 2.8مم

 12 ~ 2.8مم

 22 ~ 9مم

 50 ~ 5مم

 50 ~ 5مم

 22 ~ 7مم

مائل

32° ~94°

39° ~121°

38° ~120°

39° ~120°

18° ~40°

9° ~68°

9° ~68°

21° ~51°

العدسة

أفقي

25° ~72°

34° ~101°

31° ~90°

31° ~90°

15° ~35°

7° ~60°

7° ~57°

17° ~40°

رأيس

19° ~53°

19° ~53°

24° ~66°

24° ~66°

8° ~20°

4° ~36°

5° ~44°

13° ~30°

*قد يتفاوت مجال الرؤية تب ًعا للتغريات يف إعدادات الدقة.

املواصفات الفنية
الفيديو
إشارات الفيديو
تراكب النص

بحد يصل إىل ثالث إشارات متزامنةاإلشارة الثانية والثالثة متغريتان حسب إعداد اإلشارة الرئيسية
اسم الكامريا والوقت والتاريخ ،ونص قابل للتعديل مع لغات متعددة املدعومة .تضمني الصور املخصصة والشعارات املدعومة.

مستويات الدقة املتوفرة

معدل اإلطارات

ميجابكسل

العرض

االرتفاع

نسبة االرتفاع إىل العرض

5.0

2592

1944

4:3

3.7

2560

1440

16:9

3.2

2048

1536

4:3

3

2304

1296

16:9

2.1

1920

1080

16:9

1.9

1600

1200

4:3

1.2

1280

960

4:3

0.9

1280

720

16:9

0.5

800

600

4:3

0.3

640

480

4:3

0.2

640

360

16:9

0.1

320

240

4:3

0.1

320

180

16:9

صورة يف الثانية )صورة/ثانية(

ميجابكسل
 5ميجابكسل

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

 3ميجابكسل

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

 2ميجابكسل

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

 1ميجابكسل

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

مالحظة:معدالت اإلطارات املتاحة قابلة للتحديد لكل إشارة مستقلة حسب الرتميز والدقة وتهيئة اإلشارة.
ملفات التعريف العالية والرئيسية ملعدل  H.265و ،H.264وMJPEG
تشفري الفيديو
معدل بت ثابت ) ،(VBRمعدل بت مقيد و متغري ) (VBRمع قيمة الحد األقىص القابلة للتهيئة
التحكم يف معدل نقل البيانات
وضع املمر ،ووضع املرآة ،ووضع الوجه ،وتدوير الصورة اإللكرتوين  90درجة ،و 180درجة ،و 270درجة
أوضاع التوجيه
 8أهداف قابلة للتكوين
حجب أهداف معينة
أوضاع  50هرتز أو  60هرتز القابلة للتحديد
التحكم يف الغالق املتحرك

PELCO PRO ANALYTICS SUITE

تقنية الضغط الذيك من PELCO

تتميز كامريات مجموعة  Sarix Professionalمبجموعة  Proمن تحليالت الفيديو ،مبا يف ذلك اكتشاف الحركة
وتعطيل الكامريا واكتشاف الصوت وع ّد األجسام والحركة القابلة للتهيئة وإزالة األجسام والحركة االتجاهية.

تعمل تقنية الضغط الذيك من  Pelcoعىل تقليل متطلبات سعة التخزين وعرض النطاق الرتددى بنسبة تصل إىل
 .70%تسمح تقنيتنا للمستخدم بإجراء تحسني مستنري بني توفري السعة التخزينية وجودة الصورة.

تسمح خوارزميات اكتشاف الحركة البسيطة للكامريا بتسجيل إنذار أو إرساله عندما يتم اكتشاف حركة يف املنطقة
املحددة أو من خالل املشهد بالكامل.

تعمل تقنية الضغط الذيك من  Pelcoعىل تحليل الحركة بطريقة ديناميكية

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.

التي تحدث يف مقاطع الفيديو الحية يف الوقت الفعيل بطريقة ديناميكية ،ليك تضغط
املعلومات التي ال تحتاجها بذكاء ،مع االحتفاظ بالتفاصيل بجودة واضحة يف
املناطق املهمة من املشهد .يقل عدد وسم  I-frameتلقائ ًيا يف املشاهد بطيئة الحركة عن طريق متكني ميزة GOP
الديناميكية،
وهي ميزة مضافة يف الضغط
الذيك .ميكن توفري ما يصل إىل  %70من عرض النطاق الرتددى
مدى الحركة ،ميكن تحقيق وفورات يف النطاق الرتددي تصل إىل .%70

تكتشف الحركة االتجاهية األجسام املتحركة يف اتجاهات غري مسموح بها.

الصوت
اإلشارات
إدخال
إخراج
التشفري

دوبلكس كامل ثنايئ االتجاه
مستوى الخط 3 ،كيلو أوم تفاضيل  w/1Vp-pأقىص إشارة
مستوى الخط 600 ،أوم تفاضيل w/1Vp-p
G.711 A-law/G.711 U-law

املواصفات الفنية
عام
الهيكل
الشكل النهايئ
ضبط الدوران/اإلمالة
الدوران
اإلمالة
التدوير

الشبكة
األلومنيوم  ،نافذة البويل كربونات
RAL 9003
يدوي
355° ~ 0°
90° ~ 0°
355° ~ 0°

الربوتوكوالت املدعومة

املستخدمون
اإلرسال األحادي

املواصفات الكهربائية
منفذ الشبكة
مدخل الطاقة
الحد األقىص الستهالك الطاقة
 12فولت تيار مستمر
 ٢٤فولت للتيار املرتدد
+PoE
تخزين محيل
اإلنذار
إدخال
اإلخراج
املشغالت

موصل  RJ-45للمعيار 10/100Base-TX
،IEEE802.3at PoE+، 18 ~ 32 VAC
VDC +/-10% 12
 29.3وات
 36.7وات
 23وات
بطاقة  SDHCبالغة الصغر أو بطاقة  SDXC 2تريابايت قابلة
للمعالجة 128 ،جيجابايت قابلة لالختبار
PhotoMOS™ relay (30 V, 1 A) ;1
PhotoMOS™ relay (30 V, 1 A) ;1
الوضع غري الخاضع للرقابة الذي يكشف عن إغالق املحوالت )عاد ًة
مفتوحة ومغلقة بشكل طبيعي(

اإلرسال املتعدد
الوصول املتعلق باألمان
واجهة الربامج

درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التخزين
رطوبة التشغيل
رطوبة التخزين
الحامية من املواد الدخيلة
الصدمات واالهتزازات
املقاومة
مقاومة الصدمات

 IEC 60068:2-6و27-2
 20) IK10جول(

إعدادات

ما يصل إىل  5مستخدمني يف وقت واحد حسب
الدقة ) 3إشارات مضمونة(
عدد غري محدود من املستخدمني H.264 /H.265
محمية بكلمة مرور ،و ،HTTPSو ،IEEE 802.Xمصادقة موجزة،
مرشح IP
عرض متصفح الويب وإعداده

التكامل
إدارة الفيديو

واجهة برمجة التطبيقات املفتوحة
تطبيق املحمول
تخزين محيل

متوافق مع البيئة
 40إىل  60درجة مئوية ) 40-إىل  140درجة فهرنهايت( 40إىل  70درجة مئوية ) 40-إىل  158درجة فهرنهايت( %5إىل  ،%95رطوبة نسبية متكاثفة
 %20إىل  ،%80رطوبة نسبية غري متكاثفة
 ،IP66/67النوع 4X

 ،TCP/IPو) UDP/IPالبث األحادي ،البث املتعدد ،(IGMP
و ،UPnPو ،DNSو ،DHCPو ،RTPو ،RTSPو ،NTPو،IPv4
و ،IPv6و SNMPو ،v2c/v3و ،QoSو ،HTTPو،HTTPS
و ،SSHو ،SSLو ،SMTPو ،FTPو) 802.1xو ،(EAPوNTCIP
 ،1205و ،ARPو ،DDNSو ،ICMPو ،IGMPو ،RTCPو،SFTP
و ،SIPو ،TLS/TTLSوWS-discovery

اكتشاف الكامريا
الربامج الثابتة التحديث
دعم مستعرض الويب
واجهة املستخدم متعددة اللغات

;VideoXpert; VXToolbox
اإلصدار  2.0من ) Enduraأو أحدث(؛
تقنية ) Digital Sentry 7.3أو أحدث(;
الفئة الثالثة  VMSعرب  Pelco API 1.0و،ONVIF Profile S
و ،Profile Gو ،Profile QوProfile T
 Pelcoللمحمول
التقاط مقاطع فيديو 1-أو  -5أو  -10ثوانٍ عند تعطل الكامريا
واكتشاف الحركة أو مدخل اإلنذار ،وتسجيل الفيديو بشكل
متواصل يف حالة تعطل الشبكة مع خيار الكتابة فوق البيانات،
والوصول للفيديو عرب بروتوكول FTP
مجموعة أدوات VX
واجهة مستخدم الويب أو مجموعة أدوات VX
،Microsoft® Internet Explorer® 8.0، Mozilla® Firefox® 3.5
 Google® Chrome™ 61.0و أحدث
اإلنجليزية ،والفرنسية ،واألملانية ،واإليطالية ،والربتغالية ،والعربية،
والروسية ،واالسبانية ،والرتكية ،والكورية ،والصينية املبسطة

الشهادات*
• املنتج يتبع قوانني الجودة واألمن والسالمة املوجودة يف دول االتحاد األورويب ) CE - EN 55032الفئة ،(A
EN 50130-4، EN 60950-1
• يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ) FCCالفئة  CFR 47 - (Aالجزء 15
• مدرج ضمن  ULو cUL - UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
• UL/IEC/EN 60950-22
• ) ،ICES-003الفئة أ(
• RCM
• KCC
• NOM
• EAC
• BIS
• من النوع  4xو IP66/67مبعدل غلق عند التثبيت بصورة صحيحة
•  IEC 60068:2-6و27-2
• متوافقة مع  ،ONVIF Profile Sو ،Profile Gو ،Profile QوProfile T
*عند مثول هذه الوثيقة للنرش ،ال تزال هذه الشهادات معلقة .ميكنك الرجوع إىل
املصنع أو  www.pelco.comملعرفة حالة الشهادات يف الوقت الحايل.

املواصفات الفنية
الطُرز
الدقة

العدسة

الوصف

رقم الطراز

 1ميجابكسل

 2.8إىل  12مم

IBP131-1ER

كامريا األمن  Short-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

 2ميجابكسل

 2.8إىل  12مم

IBP231-1ER

كامريا األمن  Short-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

 2ميجابكسل

 9إىل  22مم

IBP232-1ER

كامريا األمن  Middle-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

 2ميجابكسل

 5إىل  50مم

IBP235-1ER

كامريا األمن  Long-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

 3ميجابكسل

 2.8إىل  12مم

IBP331-1ER

كامريا األمن  Short-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

 3ميجابكسل

 5إىل  50مم

IBP335-1ER

كامريا األمن  Long-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

 5ميجابكسل

 2.8إىل  12مم

IBP531-1ER

كامريا األمن  Short-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

 5ميجابكسل

 7إىل  22مم

IBP532-1ER

كامريا األمن  Middle-Teleاملدببة  Sarix Proلألماكن الخارجية

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

العدسات الطويلة لكامريا األمن املدببة  SARIX PROلألماكن الخارجية
)(IBP235-1ER، IBP335-1ER

العدسات القصرية لكامريا األمن املدببة  SARIX PROلألماكن الخارجية
)(IBP131-1ER، IBP231-1ER، IBP232-1ER، IBP331-1ER، IBP531-1ER، IBP532-1ER

Ø 8.90
)(3.50

Ø 10.80
)(4.25

Ø 10.80
)(4.25

16.23
)(6.39

15.48
)(6.09

26.08
)(10.27

25.33
)(9.97

27.45
)(10.81

26.05
)(10.26

RAL 9003

Ø 8.90
)(3.50

RAL 9003

املواصفات الفنية
امللحقات االختيارية
 IBP3-PLMTوIBP3-PLMT
مع IBP3BBAP-ES
IBP3BBAP-ES
IBP3BBAP-EI

الرتكيب يف العمود
طراز صديق للبيئة صندوق خلفي للرتكيب عىل السطح ولوح املحول
الرتكيب يف السقف
صندوق خلفي صديق للبيئة للرتكيب عىل السطح IBP3BBAP-ES
ولوح املحول IBP2BBAP-ES
Ø 15.52
)(6.11

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

5.83
)(2.30

Ø 14.91
)(5.87

صندوق خلفي صديق للبيئة للرتكيب يف السقف IBP3BBAP-EI
ولوح املحول IBP2BBAP-EI

4.6
)(1.81

8.50
)(3.35

10.10
)(3.98

Ø 15.00
)(5.91
4.6
)(1.81

8.30
)(3.27

RAL 9003
حامل تثبيت بسطح خارجي معلق بالسقف IBP3-PLMT
6.93
)(2.73
2X 6.27
)(2.47

RAL 9003

39º
0.48
)(0.19

2X R 0.50
)(1.27

8.30
)(3.27

)17.78 (7.00

RAL 9003
2X
)Ø 3.17 (1.25
8.25
)(3.25
16.51
)(6.50

7.65
)(3.01

8.30
)(3.27

9X
)Ø 0.54 (0.21

4.60
)(1.81

4.10
)(1.61

5.95
)(2.35

8.30 4.60
)(3.27) (1.81

3.56
)(1.40
2.22
)(0.87

)2.30 (0.90
)4.15 (1.63

8.89
)(3.50

RAL 9003

.Pelco, Inc
W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States 625
الواليات املتحدة وكنداهاتف  ( ٨٠٠ ) ٢٨٩ - ٩١٠٠فاكس ( ٨٠٠ ) ٢٨٩ - ٩١٥٠
دوليًا هاتف  +١ ( ٥٥٩ ) ٢٩٢ - ١٩٨١فاكس +١ ( ٥٥٩ ) ٣٤٨ - ١١٢٠
www.pelco.com

 Pelcoوشعار  Pelcoوغريها من العالمات التجارية التابعة ملنتجات  Pelcoاملشار إليها يف هذا املستند هي عالمات تجارية
مسجلة لصالح رشكة  Pelcoورشكاتها التابعة ONVIF .وشعار  ONVIFعالمتان تجاريتان لرشكة  .ONVIF Incكام أن كافة
أسامء املنتجات
والخدمات األخرى هي ملك لرشكاتها املعنية.
تخضع مواصفات املنتج وتوافره للتغيري دون إشعار.
حقوق الطبع والنرش © لعام  2019محفوظة لرشكة  .Pelcoجميع الحقوق محفوظة.

