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مالحظات مهمة
اإلشعارات التنظيمية [فئة ] FCC A
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ( .)CFFيخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :ال يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخالً
ضارا ،و( )2يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل عند استقباله ،بما في ذلك ال الذتداخلي قد يسبب تشغيالً غير مرغوب فيه.
ً

تداخل موجات الراديو والتلفزيون
خضع هذا الجهاز لالختبار وتبين توافقه مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة أ ،وفقًا للجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ( .)CFFوقد ُوضعت هذه
الحدود لتوفير درجة معقولة من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية .ويولِد هذا الجهاز طاقة تردد السلكي ويجوز أن يستخدمها ويجوز
أن يشعها ،وكذلك يجوز أن يسبب تداخالً
ضارا لالتصاالت الالسلكية في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات .ويُحتمل أن يسبب تشغيل هذا الجهاز
ً
في منطقة سكنية تداخالً
ضارا ،ويلتزم المستخدم في هذه الحالة بتصحيح التداخل على نفقته الخاصة.
ً
سجله إلى إبطال سلطتك في تشغيله بموجب قواعد
يجوز أن يؤدي إجراء تغييرات أو تعديالت دون الحصول على موافقة صريحة من ُمصنِع هذا الجهاز أو ُم ِ
لجنة االتصاالت الفيدرالية.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

إشعار قانوني [إشعار بشأن الصوت]
تتضمن بعض أجهزة  - PELCOوتتيح برامجها  -إمكانات صوتية/مرئية إضافة إلى إمكانات التسجيل ،ويجوز أن يؤدي استخدامها بشكل غير الئق إلى
تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية .وتختلف القوانين المعمول بها بشأن استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية إلى أخرى ،ويجوز أن تقتضي  -على سبيل
المثال ال الحصر  -الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات المسجَّلة .وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام
الحرفي بأي ٍّ من/كل حقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت .ويُنظر إلى استخدام هذا الجهاز و/أو البرامج ألغراض رصد أو مراقبة غير قانونية بوصفه
استخدا ًما غير مصرح به ينتهك اتفاقية برامج المستخدم النهائي ويؤدي إلى اإلنهاء الفوري حقوق الترخيص الممنوحة لك بموجبها.
مالحظة :يجوز أن يؤدي االستخدام غير الالئق ألجهزة التسجيل الصوتي/المرئي إلى تعرضك لعقوبات مدنية وجنائية .وتختلف القوانين المعمول بها بشأن
استخدام مثل هذه اإلمكانات من والية قضائية إلى أخرى ،ويجوز أن تقتضي  -على سبيل المثال ال الحصر  -الحصول على موافقة كتابية صريحة من الجهات
المسجَّلة .وتتحمل وحدك المسؤولية عن ضمان االمتثال الصارم لمثل هذه القوانين وااللتزام الحرفي بأي ٍّ من/كل حقوق حصانة الخصوصيات والمنقوالت.

تنبيه بشأن جودة الفيديو
إشعار معدل اإلطارات بشأن الخيارات و المحددة من قِبل المستخدم
لكل من المواد المعروضة مباشرة أو المسجَّلة .إال أنه يمكن استخدام هذه األنظمة في أوضاع أقل
تتميز أنظمة  Pelcoبقدرتها على توفير فيديو عالي الجودة ٍّ
َّ
المخزنة .وقد تتدنى جودة الصورة بفعل خفض
جودة؛ مما قد يقلل من جودة الصورة ،وذلك للسماح بسرعة أبطئ في نقل البيانات والحد من حجم بيانات الفيديو
الدقة أو تقليل معدل عرض الصور أو كليهما معًا .وقد يؤدي تدني الصورة بسبب خفض الدقة إلى عرضها بشكل أقل وضو ًحا ،بل وتعذر تمييزها أيضًا .ويقل
معدل اإلطارات في الثانية بسبب تدني الصورة بفعل انخفاض معدل عرضها؛ مما يجعل الصور المعروضة تثب أو تتحرك بشكل أسرع من الطبيعي أثناء
التشغيل .وقد يؤدي انخفاض معدل اإلطارات إلى فشل النظام في تسجيل حدث مهم.
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن تقدير مدى مالءمة المنتجات ألغراضه .ويحدد المستخدم مدى مالءمة المنتجات للتطبيقات المقصودة ومعدل الصور
وجودتها .وإذا قصد الم ستخدم استخدام الفيديو ألغراض استداللية في إجراءات قضائية أو غيرها ،ينبغي له استشارة محاميه بشأن أي متطلبات خاصة لمثل هذا
االستخدام.
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برامج المصدر المفتوح
مصدرا مفتو ًحا معينًا أو برامج أخرى صادرة من أطراف ثالثة بموجب رخصة جنو العمومية ( )GPLورخصة جنو العمومية الصغرى
يتضمن هذه المنتج
ً
( )LGPLوتراخيص حقوق الطبع والنشر األخرى و/أو اإلضافية وبيانات إخالء المسؤولية واإلشعارات.
ومرفق بهذا المنتج البنود األصلية لرخصتي  GPLو LGPLوبعض التراخيص األخرى .الرجاء الرجوع إلى البنود األصلية لرخصتي  GPLو LGPLعلى
( http://www.fsf.orgمؤسسة البرامج) أو ( http://www.opensource.orgمبادرة المصدر المفتوح) بشأن الحقوق المكفولة لك بموجب التراخيص
المتقدم ذكرها .ويمكنك الحصول على نسخة كاملة ومتطابقة وقابلة للقراءة آليًا من التعليمات البرمجية المصدر لمثل هذه البرامج بموجب  GPLأو  LGPLمن
خالل إرسال طلبك إلى  ،digitalsupport@pelco.comوكتابة عبارة  Source Code Requestفي سطر العنوان .وستتلقى بعد ذلك رسالة بريد
إلكتروني تتضمن راب ً
طا لتنزيل التعليمات البرمجية المصدر.
يسري هذا العرض لمدة ثالثة ( )3أعوام من تاريخ توزيع هذا المنتج من قِبل .ocleP

التوافق الكهرومغناطيسي للفئة أ من األجهزة الكورية

تحذير بشأن التفريغ اإللكتروستاتي
تحذير :هذا المنتج حساس للتفريغ اإللكتروستاتي ( .) DSEلتجنب تلف هذا المنتج بسبب التفريغ اإللكتروستاتي ،اتبع ممارسات السالمة بشأن
التفريغ اإللكتروستاتي أثناء التركيب .قبل لمس هذا المنتج أو ضبطه أو مناولته ،اربط شريط تفريغ إلكتروستاتي حول معصمك وأفرغ الشحنة
من جسمك وأدواتك بشكل سليم .لمزيد من المعلومات عن التحكم في التفريغ اإللكتروستاتي وممارسات مناولة اإللكترونيات بأمان ،الرجاء
الرجوع إلى المعيار  ANSI/ESD S20.20-1999أو االتصال بجمعية التفريغ اإللكتروستاتي (.)www.esda.org

الضمان
لمزيد من المعلومات حول ضمان منتجات  Pelcoوالمعلومات ذات الصلة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .www.pelco.com/warranty

بيان جغرافية الشبكة
مالحظة مهمة .الرجاء قراءتها .يتوفر تطبيق الشبكة ألغراض االطالع العام فحسب ،وال يُقصد به عرض جغرافية تفصيلية للشبكة .وستختلف شبكتك الفعلية ،مما
يتطلب إجراء تغييرات أو ربما توفير جهاز شبكة إضافي للتكيف مع النظام كما هو موضح .الرجاء االتصال بممثل  Pelcoالمحلي لمناقشة المتطلبات التفصيلية
التابعة لك.
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مقدمة
يستخدم دليل التثبيت هذا كمرجع لتركيب وحدة الكاميرا بما في ذلك توصيل األسالك وتركيب وضبط الكاميرا.
يوفر هذا الدليل المعلومات التالية.


نظرة عامة على المنتج :الوظائف األساسية ومتطلبات النظام الخاص بالوحدة



التركيب والتوصيل :تعليمات بشأن تركيب الوحدة والتوصيالت السلكية.
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 -1نظرة عامة على المنتج
 1-1األبعاد
يتم توضيح أبعاد قبة رصد األعمال التخريبية من سلسلة  Sarix Professional 3في الشكل  1-1أدناه.
مالحظة :تعبر القيم المدرجة بين قوسين عن وحدات البوصة ،وتعبر كل القيم األخرى عن وحدات السنتيمتر.

قبة داخلية| لرصد األعمال التخريب البيئية
الشكل  :1-1األبعاد المادية
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 2-1تعليمات الطراز
قبة داخلية لسلسة IMP
تتطابق األشكال الخارجية للطرازات الواردة في الجدول أدناه وطرق تثبيتها تما ًما بشكل عام.
لذلك يعتبر طراز  IMP531-1IRSفي هذا الدليل ً
مثاال مستخدم كمرجع لتطبيقه على جميع الطرازات.
الطراز

الوصف

IMP131-1IRS

القبة الداخلية لرصد األعمال التخريبية  1MPباألشعة تحت الحمراء والعدسات متنوعة التركيز البؤري

IMP231-1IS

القبة الداخلية لرصد األعمال التخريبية  2MPبالعدسات متنوعة التركيز البؤري

IMP231-1IRS

القبة الداخلية لرصد األعمال التخريبية  2MPباألشعة تحت الحمراء والعدسات متنوعة التركيز البؤري

IMP331-1IS

القبة الداخلية لرصد األعمال التخريبية  3MPبالعدسات متنوعة التركيز البؤري

IMP331-1IRS

القبة الداخلية لرصد األعمال التخريبية  3MPباألشعة تحت الحمراء والعدسات متنوعة التركيز البؤري

IMP531-1IS

القبة الداخلية المضادة لألعمال التخريبية  5MPبالعدسات متنوعة التركيز البؤري

IMP531-1IRS

القبة الداخلية لرصد األعمال التخريبية  5MPباألشعة تحت الحمراء والعدسات متنوعة التركيز البؤري
الجدول  :1-1قائمة طرازات القبة الداخلية

قبة داخلية لسلسة IMP
تتطابق األشكال الخارجية للطرازات الواردة في الجدول أدناه وطرق تثبيتها تما ًما بشكل عام,
لذلك يعتبر طراز  IMP531-1ERSفي هذا الدليل ً
مثاال مستخدم كمرجع لتطبيقه على جميع الطرازات.
الطراز
IMP131-1ERS
IMP231-1ES

IMP231-1ERS

IMP331-1ES

IMP331-1ERS

IMP531-1ES

IMP531-1ERS

الوصف
كاميرا  1ميجا بكسل ذات قبة مستديرة لمراقبة األعمال التخريبية متوافقة مع البيئة مزودة بعدسة ذات بعد بؤري متغير
وتعمل باألشعة تحت الحمراء
كاميرا  2ميجا بكسل ذات قبة مستديرة لمراقبة األعمال التخريبية متوافقة مع البيئة ومزودة بعدسة ذات بعد بؤري متغير
كاميرا  2ميجا بكسل ذات قبة مستديرة لمراقبة األعمال التخريبية متوافقة مع البيئة مزودة بعدسة ذات بعد بؤري متغير
وتعمل باألشعة تحت الحمراء
كاميرا  3ميجا بكسل ذات قبة مستديرة لمراقبة األعمال التخريبية متوافقة مع البيئة ومزودة بعدسة ذات بعد بؤري متغير
كاميرا  3ميجا بكسل ذات قبة مستديرة لمراقبة األعمال التخريبية متوافقة مع البيئة مزودة بعدسة ذات بعد بؤري متغير
وتعمل باألشعة تحت الحمراء
كاميرا  5ميجا بكسل ذات قبة مستديرة لمراقبة األعمال التخريبية متوافقة مع البيئة ومزودة بعدسة ذات بعد بؤري متغير
كاميرا  5ميجا بكسل ذات قبة مستديرة لمراقبة األعمال التخريبية متوافقة مع البيئة مزودة بعدسة ذات بعد بؤري متغير
وتعمل باألشعة تحت الحمراء

الجدول  :2-1قائمة طرازات للقبة البيئية
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 3-1الخصائص المادية

شكل  :3-1وصالت الكاميرا وخصائصها 3/2

شكل  :2-1وصالت الكاميرا وخصائصها 3/1
 -1العلبة الخلفية :الحاوية السفلية للكاميرا.
 -2وحدة الكاميرا :الهيكل المادي الرئيسي للكاميرا.
 -3عدد  3براغي للعلبة الخلفية :براغي لتثبيت وحدة الكاميرا بالعلبة الخلفية .
 -4البطانة الداخلية :البطانة الداخلية القابلة للضبط لتغطية مجموعة عدسة الكاميرا وتجميلها.

 -5لوحة األشعة تحت الحمراء :تتضمن مؤشرات  LEDلألشعة تحت الحمراء لوحة لإلضاءة في ظل ظروف اإلضاءة البيئية المنخفضة.
 -6القبة السفلية :الغطاء العلوي للكاميرا.
 -7عدد  3براغي للقبة السفلية :براغي لتثبيت القبة السفلية بالعلبة الخلفية.
 -8فتحة الميكروفون المدمج :يمكن استقبال الصوت من خالل ميكروفون مدمج من هذه الفتحة( .يوجد في سلسلة  IMPX31-1IRSفقط)
 -9فتحة القنوات السفلية :الفتحة السفلية إلدخال الكبل.
 -11فتحة القنوات الجانبية :الفتحة الجانبية إلدخال الكبل.
 -11حلقة مطاطية لفتحة مجرى األسالك :للحماية من المياه وتراكم األتربة.
 -12غطاء مقبس فتحة المجرى :لقفل فتحة المجرى غير المستخدمة.
مالحظة :يمكن استخدام كل من الحلقة المطاطية وغطاء المقبس في فتحة القناة السفلية والجانبية.
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شكل  :4-1وصالت الكاميرا وخصائصها 3/3
 -13فتحة بطاقة  DSالصغيرة :الفتحة مخصصة إلدخال بطاقة  SEصغيرة لتخزين ملفات إضافية.
 -14خرج الفيديو :يستخدم المنفذ لخرج الفيديو التناظري( .يوجد في  IMP531-1ERSفقط)
 -11زر إعادة التعيين واالفتراضي:


) (Dاالفتراضي  :اضغط علي هذا الزر لمدة  6ثوان الستعادة إعدادات المصنع االفتراضية للكاميرا.



) (Rتعيين إعادة  :اضغط علي الزر الموجود باألسفل لمدة ثانية واحدة إلعادة تهيئة الكاميرا.

 -16الطاقة طرف :يستخدم المنفذ للتوصيل مع مصدر طاقة خارجي  12فولت تيار مباشر أو  24فولت تيار متردد.
موصل  RJ-45بهذا المنفذ بشبكة ( PeDالفئة  )3متوافق مع جهاز شبكة يتيح مرور للتيار الكهربائي عبر كبل
 -17منفذ الشبكة  :RJ-45قم بتوصيل
ِ
اإليثرنت.
 -11منافذ توصيل الدخل/الخرج الرقمية:


دخل التنبيه :باستخدام منفذي  DNEو AAقم بتوصيل جهاز خارجي يمكنه تشغيل إشارات دخل التنبيه.



مخرج اإلنذار :باستخدام منفذي  FOCو AOقم بتوصيل جهاز خارجي لتشغيله من خالل إشارات خرج اإلنذار.



دخل الصوت :باستخدام منفذي  A//Aو DNEقم بتوصيل جهاز خارجي كالميكروفون الستقبال الصوت للكاميرا.



مخرج الصوت :باستخدام منفذي  A//Oو DNEقم بتوصيل جهاز كمكبر صوت لتشغيله من خالل إشارات خرج اإلنذار.

 -11مؤشرات :DES


مؤشر  DESاألخضر :يشير مؤشر  DDEباللون األخضر الثابت إلى وجود اتصال مباشر.



مؤشر  DESباللون البرتقالي :يشير مؤشر  DDEالبرتقالي الوامض إلى أن البيانات يتم إرسالها/استقبالها بين الكاميرا والمحول.
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 -2التركيب والتوصيل
1-2

إخراج كل محتويات العبوة

تأكد من وجود جميع العناصر في عبوة المنتج الموضحة في طلب الشراء وملصق العبوة .وباإلضافة إلى هذا الدليل ,تشمل عبوة المنتج العناصر المذكورة أدناه.


عدد  1كاميرا القبة الداخلية والبيئية



عدد  4مثبت بالستيكي



عدد  4براغي ذات رأس مسطح



عدد  1لقمة نجمية لتأمين T20



عدد  2قالب تثبيت



عدد  1حلقة مطاطية لفتحة مجرى األسالك:



عدد  1غطاء مقبس فتحة المجرى



عدد  1كبل  CNFلمخرج الفيديو (يوجد في  IMP531-1ERSفقط)



عدد  1ورقة موارد تكميلية



تعليمات هامة للسالمة * 1



بيان تقييد استخدام بعض المواد الخطرة (ROHS) * 1

يرجى االتصال بالموزع في حالة عدم وجود أية عناصر.

2-2

الملحقات االختيارية



 :IMP3ICM-1Eتركيب قبة رصد األعمال التخريبية من سلسلة  Sarix Professional 3في السقف



 :IMP3PM-1Eتركيب قبة رصد األعمال التخريبية من سلسلة  Sarix Professional 3معلقة



 :IMP3EBAPتركيب لوحة مهايئ العلبة اإللكترونية  Sarix 4Sفي السقف



 :IMP3PMB-1Iكتيفة  SiraSمن نوع  Dللتركيب في السقف



 :WMVE-SWذراع تركيب في الحائط 2/1-NPT 1 ،بوصة لالستخدام مع IMP3PM-1E



 :PA101تركيب األقطاب لالستخدام مع SE-ECMD



 :IMP3LD-0Eالقبة السفلية للبيئة المدخنة



 :IMP3LD-0Iالقبة السفلية للدواخل المدخنة



 :IMP3LD-1Eالقبة السفلية للبيئة الصافية



 :IMP3LD-1Iالقبة السفلية للدواخل الصافية

3-2

التركيب
®

يمكن تركيب قبة سلسلة  Sarix Professional 3باتباع الطريقة التالية.


التثبيت بالسقف



التثبيت السطحي


تركيب السطح على الحائط أو السقف



 IMP3PMB-1Iبكتيفة من نوع




L

مع  IMP3EBAPللوحة المهايئ
تركيب معلق (يتطلب طاقم تركيب معلق)

11

 1-3-2فحص الشكل العام
على الرغم من اختبار مواد الوقاية المستخدمة في العبوة والتأكد من قدرتها على حماية الوحدة من معظم الحوادث أثناء النقل ،إال أنه يتعين عليك فحص الوحدة
وملحقاتها للتأكد من عدم وجود أي تلف مرئي .احرص على إزالة األغشية الواقية لتأكد من المحتويات وفقًا للقائمة المذكورة في جزء
 1-2تفريغ جميع محتويات العبوة.

 2-3-2تفكيك الكاميرا
يرجى الرجوع إلى الخطوات في الشكل أدناه للتعرف على طريقة الفك الصحيح.
 -1فك  3براغي القبة السفلية باستخدام لقمة توركس األمان ( T20مرفقة).
 -2اسحب القبة السفلية برفق ألسفل لخلعها من العلبة الخلفية.
 -3يمنع إزالة الكاميرا من العلبة الخلفية أثناء التركيب .تم تصميم الكاميرا للسماح بالتركيب دون إزالة وحدة الكاميرا من العلبة الخلفية.

شكل  :1-2تفكيك الكاميرا
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 3-3-2تثبيت الكاميرا
الطريقة  :1التركيب المتساطح في السقف مع IMP3ICM-1E


استخدام النموذج الوارد بالدليل لتجهيز منطقة التثبيت بالسقف.
 -1أدخل قالب التثبيت في السطح المطلوب (عادة في السقف).
 -2ثقب فتحة مستديرة (بقطر 198مم) حسب قالب السطح إلدخال الكاميرا المدمجة في الفتحة فيما بعد.

شكل  :2-2قالب التركيب المتساطح
 -3أدخل كتيفة التركيب في السقف في الفتحة.
 -4استخدم مفك بطرف متصالب للف براغيي الكتيفة في اتجاه عقارب الساعة لتطويل أذرع القفل وربطها في منطقة السقف.

4

3
شكل  :4-2التركيب المتساطح في السطح 4/2

شكل  :3-2التركيب المتساطح في السطح 4/1

 -1حسب احتياجاتك استخدم فتحة القناة السفلية أو فتحة القناة الجانبية في العلبة الخلفية إلدخال الكبل ،ثم أدخل الكبالت في العلبة.
 -6ثبت العلبة الخلفية في كتيفة السقف بربط البراغي األربعة ( ،)212M4ثم حاذي النقاط التعريفية الحمراء في العلبة الخلفي.
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 -7اتبع  8-3-2 – 4-3-2قبل المتابعة.
 -8ركب الخطافين النابضين للغطاء الواقي في كتيفة السقف إلكمال التركيب.
مالحظة :ألسباب تتعلق بالسالمة يوصى بشدة بالتأكد أوالً من استقرار منطقة التركيب بما يكفي لتحمل كتيفة السقف ومن تثبيت أذرع القفل بها.

عدد  2خطاف
بنابض
6
8

M4X12

M4X12

غطاء واقي

شكل  :1-2التركيب المتساطح في السطح 4/3

شكل  :6-2التركيب المتساطح في السطح 4/4

الطريقة  :2تركيب سطح السقف
تركيب السطح على الحائط أو السقف


استخدم قالب التثبيت لتجهيز منطقة التثبيت بالسطح.
 -1ضع قالب التثبيت المرفق على سطح التثبيت .ثقب فتحة خارجية  6مم ( 1.2بوصة) على مواضع القالب  T1أو  T2على سطح التثبيت ثم أدخل 2
أو  4من المثبتات البالستيكية المصاحبة للمنتج في الثقوب
 -2إذا كنت ترغب في تغذية األسالك من ا لفتحة الموجودة خلف العلبة الخلفية ،فاثقب فتحة دائرية تقابل "فتحة القناة السفلية" في قالب التركيب على سطح
التركيب.
 -3إذا كانت األسالك تمر من جانب العلبة الخلفية فلن تحتاج إلى ثقب فتحة في سطح التركيب .تستخدم عالمة”فتحة التوصيل الجانبية“ على قالب التثبيت
في مساعدة المستخدمين على تحديد األماكن خالل التثبيت.
مالحظة :يرجى التحقق من قفل مقبس فتحة التوصيل في الفتحة غير المستخدمة ,فعلى سبيل المثال ,قم بقفل فتحة قناة التوصيل الداخلية بالمقبس أثناء
استخدام فتحة قناة التوصيل السفلية في إدخال الكبل والعكس صحيح.
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شكل  :7-2قالب التثبيت بالسطح

المثبت البالستيكي

برغي برأس مسطح ()TP4
شكل  :1-2تركيب السطح على الحائط أو السقف
 -4حسب احتياجاتك استخدم فتحة القناة السفلية أو الجانبية في العلبة الخلفية إلدخال الكبل ،ثم أدخل الكبالت في العلبة أوال .ثم ركب العلبة الخلفية على
سطح الحائط بربط  4براغي ( TP4مصاحبة للمنتج) في المراسي البالستيكية المدخلة بإحكام.
مالحظة:
أ -بدالً من ذلك يمكن ربط العلبة الخلفية مباشرة في مجموعة واحدة أو علبة كهربائية مزدوجة المجموعة (المشابك غير مصاحبة للمنتج).
ب -للتركيب على الح ائط يجب أن يكون التركيب فوق مستوى سطح األرض بأكثر من  3أمتار .
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 IMP3PM-1lبكتيفة من نوع D
ارجع إلى األشكال أدناه للتعرف بالتفصيل على عملية التركيب على السطح مع .IM3PMB-1I
مالحظة IM3PMB-1I :غير مورد مع المنتج ،ويُشار إليه فقط باعتباره من لوازم تركيب سطح إضافي لألغراض المرجعية فقط.

M4X12

M4X12

شكل  IMP3PMB-1I :1-2لكتيفة من نوع D

شكل  :10-2تركيب السطح مع IMP3PMB-1I
 -1اربط الكتيفة من النوع  Dفي سطح الحائط المطلوب باستخدام  4براغي.
 -2مرر كل الكبالت عبر الكتيفة من النوع .D

 -3اربط العلبة الخلفية في الكتيفة من النوع  Dباستخدام  4براغي ( ،)M4X12أثناء تمرير الكبالت خالل العلبة.

مع  IMP3EBAPللوحة المهايئ
يمكن تركيب الكاميرا بالسطح باستخدام  IMP3EBAPوهي لوحة محول العلبة الكهربائية  .Sarix 4Sارجع إلى الشكل أدناه للتعرف بالتفصيل على عملية
التركيب على السطح مع .IMP3EBAP
مالحظة IMP3EBAP :غير مورد مع المنتج ،ويُشار إليه فقط باعتباره من لوازم تركيب سطح إضافي لألغراض المرجعية فقط.

M4X12

M4X12
شكل  :11-2تركيب السطح مع IMP3EBAP
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 -1ثبت لوحة المهايئ في السطح المدمج مع العلبة الكهربائية  4Sأو العلبة الكهربائية ذات المجموعة الواحدة أو العلبة الكهربائية مزدوجة المجموعة
(اختيارية) باستخدام  2أو  4براغي.
 -2مرر جميع الكبالت عبر لوحة المحول والسطح.
 -3اربط العلبة الخلفية في لوحة المحول باستخدام  4براغي ) ،(M4X12أثناء تمرير الكبالت خالل العلبة.

الطريقة  :3التركيب المعلق مع IMP3PM-1E
يستلزم التثبيت المعلق استخدام طاقم التركيب المعلق البيئي  IMP3PM-1E Sarixلكاميرا القبة الداخلية أو قبة رصد األعمال التخريبية البيئية .فيما يلي
الكتائف المعلقة الموصى بها والتي لم يتم توريدها مع المنتج لمزيد من التركيبات المعلقة للرجوع اليها.
مالحظة:
 WMVE-SW :aغير مورد مع المنتج ،وورد ذكرها فقط باعتباره من لوازم التركيب اإلضافية لألغراض المرجعية فقط.
 :bيجب إغالق الحوامل والقنوات لمنع التكثيف في الكاميرا.
تنبيه :قد تحتوي األسنان على أطراف حادة؛ لذا يرجى التعامل معها بحذر.

M4X12

شكل  :12-2التركيب المعلق 2/1

شكل  :13-2التركيب المعلق 2/2

سنن أنثى أو تجميعة أو بمجموعة التركيب على الحائط
 -1اربط العلبة الخلفية لمجموعة التركيب المعلق مباشرة بأنبوب  NPT 1-1/2بوصة م َ
 .WMVE-SWفي اتجاه عقارب الساعة.

16

 -2قم بتغذية الكابالت خالل مجموعة التركيب المعلق وخالل الحلقة المصاحبة للمنتج .تأكد من أن الحلقة المطاطية مثقوبة في أي من المواضع
الثالثة لتغذية الكابالت من خاللها.
 -3اجمع العلبة الخلفية مع العلبة الخلفية لطاقم التركيب المعلق من خالل محاذاة النقاط الحمراء لتحديد كال القطعتين ،ثم اربط  4براغي
( )M4X12جيدا أثناء تمرير الكابالت من خالل العلبة الخلفية.

 4-3-2توصيل الكبالت
تظهر واجهتا الدخل والخرج في الجهة األمامية لوحدة الكاميرا .قم بتوصيل الكبالت الالزمة بشكل سليم.
وزود الجهاز بالطاقة من خالل أحد البدائل الثالثة التالية.

 24 فولت تيار متردد وصل كبل الطاقة الذي يوفر مصدر طاقة  24فولت تيار متردد بطرف الطاقة.
 12 فولت تيار مستمر وصل كبل الطاقة الذي يوفر مصدر طاقة  12فولت تيار مباشر بطرف الطاقة.
( PoE الفئة  :)3وصل كبل إيثرنت له طرف مركب به موصل  RJ-45قصير بمنفذ  PoE RJ-45لكل من أغراض توصيل الطاقة
والشبكة في وقت واحد.
مالحظة:
أ -لن تتمكن من غلق القبة السفلية إذا لم تستخدم موصل  RJ-45قصير.
ب -في حالة استخدام مهايئ أو محول  PoEمن الفئة  1لتوفير الطاقة فتأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام في المقبس ومن توصيل
مصدر األرضي الرئيسي.
ج -تم تصميم هذا المنتج ليتم تزويده بالطاقة من خالل مهايئ طاقة مدرج في قوائم  ULأو مصدر طاقة تيار مباشر بعالمة L.P.S
(مصدر طاقة محدود) أو بتصنيف  24فولت تيار متردد  1.1 -أمبير أو  12فولت تيار مباشر  1.6 -أمبير Tma = 50 ،درجة
مئوية أو  48فولت تيار مباشر ،حاقن  PoE 350م أمبير جيجا بت سلبي / 802.3af ،في .PSE
د -من المستهدف توريد كابالت التوصيل البيني لـ  PoEمن نوع  CL3Pأو  CL3Rأو  CL3Xالمدرجة في قوائم  ،ULوتحمل عالمة
( SUNLIGHT RESISTANTمقاوم لضوء الشمس) أو ( .SUN RESمقاوم للشمس) أو ( .SRمقاوم للشمس) وwater resistant
(مقاوم للماء) أو ( Wماء).
وصل كبل  BNCبمنفذ خرج الفيديو .يستخدم كبل  BNCلتوصيل طرف دخل الفيديو في الشاشة أو جهاز التبديل أو ما شابه (بطرف بمقاومة

 75أوم)
مالحظة :وظيفة خرج الفيديو مدعومة من خالل  IMP531-1ERSفقط.
ضع كبالت دخل/خرج الصوت وكبالت دخل/خرج اإلنذار في الطرفيات المقابلة في الكاميرا إذا لزم األمر.

مالحظة :يوصى بتوصيل الميكروفونات الخارجية بالطرف األرضي ( )GNDفي موصل الدخل/الخرج الرقمي.
يُر َجى الرجوع إلى الشكل  :4-1توصيالت وخصائص الكاميرا  3/3للتعرف على تفاصيل حول واجهة الدخل/الخرج.


شكل  :11-2توصيل كبل BNC

شكل  :14-2توصيل كبل إيثرنت
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إذا كنت تستخدم الحلقة المطاطية المصاحبة للمنتج (وهو أمر موصى به) فاثقب فتحة (أو فتحات) دائرية في الحلقة أصغر من قطر الكبل
الذي سيتم تمريره عبرها .قم بتغذية كبل بدون نهاية طرفية خالل الفتحة الموجودة في الحلقة .ثم وصل هذا الطرف بالموصل المناسب.

شكل  :16-2استخدام الحلقة المطاطية

 1-3-2وضع الكاميرا


ضبط التحريك (أ) :لف مجموعة عدسة الكاميرا إلى أن تصل نطاق الرؤية الذي تريده .الحظ أن فتحة القناة الجانبية في العلبة الخلفية هي
النقطة التي ال ينبغي عندها تدوير عدسة الكاميرا.



التدوير األفقي (ب) :لف مجموعة عدسة الكاميرا في وحدة الكاميرا ،ولكن ال تلف المجموعة أكثر من  355درجة ،ألن ذلك قد يتسبب في
التواء الكابالت الداخلية ملتوية أو انقطاعا أو بترها .إضافة إلى ذلك ،تنبه إلى المكان الذي يوضع فيه مستشعر الضوء ()1؛ فقد يؤدي
التدوير الزائد في بعض الحاالت إلى إعاقة مستشعر الضوء بفعل حاجب انعكاس األشعة تحت الحمراء ( .)2ارجع إلى قسم "التوجيه في
دليل التشغيل" إذا لزم األمر اللف أكثر من  181درجة لضبط اتجاه التحويل.



ضبط اإلمالة (ج) :ارفع لفتح البطانة الداخلية ،وأمل عدسة الكاميرا إلى الزاوية التي تريدها .استعاد البطانة الداخلية للوضع االفتراضي بعد
الضبط.
مالحظة :حدود وضع المحاور الثالثة :نطاق التحريك 371-1 :درجة ،نطاق التدوير 355-1 :درجة ،نطاق اإلمالة 91-15 :درجة

أ
ب
2
ج
1

شكل  :17-2ضبط وضع الكاميرا
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 6-3-2ضبط التركيز البؤري
 -1يتم عرض صورة الكاميرا باستخدام المستعرض (راجع دليل التشغيل).
 -2استخدم اإلعدادات في واجهة الويب (راجع دليل التشغيل) لضبط الزووم والتركيز البؤري للعدسة على نطاق الرؤية المطلوب.
 -3يمكن أيضًا ضبط التركيز عن طريق تحريك شريط التكبير/التصغير واستخدام خيارات التركيز الواردة في صفحة الويب المباشرة.
مالحظة :ال يتم ضبط التركيز إال باستخدام واجهة مستخدم عبر الويب.

 7-3-2إتمام تجميع الكاميرا
جمع القبة السفلية بالعلبة الخلفية ،وكالهما به نقاط حمراء لتوضيح المحاذاة ،ثم اربط  3براغي في القبة السفلية بلقمة توركس للتأمين

T20

(مصاحبة للمنتج) إلتمام التثبيت.
مالحظة :العزم الدوراني المقترح للربط 11 ~ 8 :كجم/سم ( 9 ~ 7رطل/بوصة).
.

العزم الدوراني للربط :من  1إلى  10كجم/سم

( 1 ~ 7رطل/بوصة)

شكل  :11-2تجميع الكاميرا
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 1-3-2إزالة الضباب من القبة السفلية
وظيفة إزالة الضباب  -والتي تقوم بتسخين الكاميرا للتغلب على بعض الظروف الجوية القاسية (مثل الثلج أو الصقيع) والتي قد تضر بتشغيل
الكاميرا  -مدمجة داخل كاميرا رصد اإلعمال التخريبية .وللحيلولة دون إصابة فريق التركيب بحروق لن يتم تنشيط وظيفة التسخين عندما فصل
القبة السفلية عن وحدة الكاميرا (كما هو موضح في الشكل التالي).
مالحظة :وظيفة إزالة الضباب موجودة في  IMPX31-1ES/1ERSفقط.

السخان في وضع التشغيل :يتم الضغط
على النقطة البارزة مقابل زر وحدة
الكاميرا.
السخان في وضع اإليقاف :القبة السفلية
مفصولة عن وحدة الكاميرا.

شكل  :11-2إزالة الضباب من القبة السفلية
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معلومات االتصال بقسم اكتشاف األعطال وإصالحها في Pelco
إذا لم تفلح التعليمات المتوفرة في حل المشكلة التي تواجهك ،فاتصل بفريق دعم منتجات  Pelcoعلى الرقم ( 1-811-289-9111الواليات
المتحدة وكندا) أو ( +1-559-292-1981العالم) للحصول على المساعدة .تأكد من توفير الرقم التسلسلي عند االتصال.
ال تحاول إصالح الوحدة بنفسك .واحرص على عدم إجراء أعمال الصيانة واإلصالح إال بواسطة فني مؤهل.

يحتوي هذا الجهاز على مكونات كهربائية أو إلكترونية يجب إعادة تدويرها بطريقة مناسبة تتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي  Directive 2002/96/ECبشأن التخلص من
بالموزع المحلي لمعرفة إجراءات إعادة تدوير هذا الجهاز.
نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية ( .)WEEEاتصل
ِ

تاريخ النسخة المنقحة
يدوي #
C6627M

التاريخ
07/19

التعليقات
مراجعة 11
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Pelco
625 W. Alluvial Fresno, California 93711 United States
(800) 289-9100 USA & Canada Phone
(800) 289-9150 USA & Canada Fax
+1 (559) 292-1981 International Phone
+1 (559) 348-1120 International Fax
www.pelco.com

 Pelcoوشعار  Pelcoوالعالمات التجارية األخرى المقترنة بمنتجات  Pelcoالمشار إليها في هذا المنشور هي عالمات تجارية لشركة  .Pelco, Incأو الشركات التابعة لها.
كما تُعد العالمة التجارية  ONVIFوشعار  ONVIFعالمتين تجاريتين تخصان شركة  ،ONVIFعلى أن تكون باقي العالمات التجارية وأعمال الصيانة مل ًكا لمالكيها المعنيين.
مواصفات المنتج وتوفره عرضة للتغير دون إشعار.

حقوق الطبع والنشر  2119لشركة .Pelco, Inc
جميع الحقوق محفوظة.

