
حلول الكامرياتمواصفات املنتج
Sarix TI الثابتة للتصوير الحراري من سلسلة IPكامريات 
 بكسل720 مع كامريا للتصوير النهاري IPكامريا تصوير حراري 

ميزات املنتج

 يف وحدة واحدة مدمجةVGA/QVGAضوء مريئ عايل الدقة وقنوات حرارية •

 ملم50 ملم و35 ملم و14برصيات حرارية متقدمة مع عدسات •

تحليالت وخوارزميات مدمجة ملعالجة الصور•

 VDC وPoEخيارات طاقة مرنة •

ُصممت بحيث تكون متينة لتحمل أقىس الظروف البيئية•

سهولة الرتكيب يف البنيات التحتية الجديدة والقامئة•

IPتوصيل •

ONVIF Sمتوافق مع •

 سنوات كاملة3الضامن وخدمات الدعم ملدة •

الكامريا
 األكرث تقدًما لدىIPبنظام التصوير الحراري  Sarix TIالتصوير الحراري الثابتة من سلسلة تعمل كامريا 

Pelco املصمم لسهولة االندماج يف أي تطبيق أمان فيديو IPجديد أو موجود بالفعل. وتم تصميم النظام 

الكتشاف األشخاص واملركبات والتعرف عليهم وتحديدهم يف أي إضاءة، مبا يف ذلك الظالم الكامل. وتضم كل

كالً من الضوء املريئ والقنوات الحرارية  Sarix TIكامريا من كامريات التصوير الحراري الثابتة من سلسلة

 محمية بيئيًا باإلضافة إىل ذلك، تضم كامريا التصوير الحراري الثابتة منIP66يف حاوية متكاملة بتصنيف 

تحليالت حركة الفيديو املصممة للتصوير الحراري. Sarix TI سلسلة

التصوير الحراري
ASI microbolometer درجة غري مستوصف، مستشعر 17مساحة بكسل   Sarix TIيف منتصف كامريا 

 + فيديو حراري. QVGA 288 × 384 أو VGA 480 × 640الذي يوفر ما يصل إىل 

 مع خيارات عدسة حراريةSarix TI كامريا. تتوفر mK 40حساسية فائقة أقل من   Sarix TIتوفر كامريا 

 مم للنرش الفعال يف مجموعة واسعة من التطبيقات.50 مم أو 35 مم أو 14

كاملة املزايا
 يف وحدة واحدة مدمجة تحتوي القناة املرئية عىل كامرياVGA/QVGAضوء عايل الدقة وقنوات حرارية 

 درجة للتعرف عىل الظروف بشكل52 ثابتة الرتكيز بزاوية HFoV بكسل مع عدسة 720ضوئية بدقة 

كامل. 

. تم تصميمPoE + (IEEE802.3at) فولت تيار مستمر أو 32-12تحتوي الكامريا عىل مدخالت طاقة من 

+PoE للحصول عىل خيارات طاقة مرنة بني أي من مصادر الطاقة. قم بتوصيل كل من Sarix TIكامريات 

 فولت تياًرا مستمرًا بالكامريا يف وقت واحد. 24و

مستعرض ويب قيايس لإلعداد واإلدارة عن  Sarix TIتستخدم الكامريا الثابتة للتصوير الحراري من سلسلة 

بعد بشكل قوي. 

 اثنني من عمليات بث الفيديو يف وقت واحد. ميكن ضغط عمليات البث بتنسيقاتSarix TIكامرياتدعم 

MJPEG أو H.264 .عرب العديد من تكوينات الدقة لتوفري مجموعة متنوعة من معدالت اإلطارات والبت 

 مثالية للتطبيقات الداخلية أوSarix TIمن سلسلة  ا الثابتة للتصوير الحراريالكامريوتجعل الحاوية 

40 درجة مئوية (-55 درجة إىل 40الخارجية. يحتوي النظام عىل نطاق ثابت لدرجة حرارة التشغيل من -

 للحامية من دخول املاء والغبار. IP66 درجة فهرنهايت) وحاصل عىل تصنيف 131درجة إىل 

األدوات التحليلية املدمجة
. Sarix TIعىل تعزيز مرونة وأداء كامريا  تعمل املعالجة املتقدمة للصور وتحليالت الحواف 

 ست خوارزميات معالجة صور قابلة للتخصيص بدرجة عالية إلنشاء صور محسنةSarix TIيوجد يف كامريا 

لكل مشهد للتحليالت التي توفر اكتشافًا وتصنيًفا وتقديراً محسنًا. ويشمل ذلك: القطبية والسطوع ومرشح

الضوضاء الزمني والتباين والحدة ومنطقة االهتامم. 

 للعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع. تعترب التحليالتSarix TIتم تصميم إمكانات تحليالت كامريا 

دقيقة وقادرة عىل مراقبة وتحليل البرش أو املركبات أو الكائنات التي تم تحديدها مسبًقا لكل عرض. تشمل

امليزات التحليلية التعرّف الذايت عىل املشهد وتحليل املشهد يف الوقت الفعيل واإلنذارات استناًدا إىل التهيئة

التي ميكن تحديدها من قِبل املستخدم. هناك أيًضا مناطق اهتامم وحواجز يحددها املستخدم (تصل إىل

 أو نظامVideoXpert لكل مشهد). من السهل تهيئة التحليالت لإلخطار عن اإلنذار عند استخدامه مع 15
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املواصفات الفنية
الكامريا

سلسلة كامريات التصوير الحراري الثابتةاملواصفات

كامريا الرؤية

 بوصة1/4 عايل الدقة ملّون CMOSمستشعر املصّور

x 720 1280 أو أو x 480 1024 x 768 640املتاحة

x 42° (V) @ 102 x 768 (H) °52مجال الرؤية

الضبط التلقايئضبط البؤرة

 ديسيبل36نسبة اإلشارة إىل التشويش

تكبري رقمي، دقة قابلة للتهيئةميزات إضافية

كامريا تصوير حراري

14µm - 7.5 ميكروبولومرت 17µاملصّور

مربّدنوع التصوير الحراري

مستويات الدقة املتوفرة
VGA, 640 x 480 (TI2614, TI2635, TI2650),

QVGA, 384 x 288 (TI2314, TI2335, TI2350)

NETD VGA>40° mK, QVGA+: <50° mK

ال حراري، تركيز ثابتنوع العدسات

 هرتز25 هرتز أو 9معدل اإلطارات 

1x, 2x, 4xتكبري رقمي

رائع أسود/رائع أبيضأوضاع الفيديو

، وقلب الصورة، وتدوير الصورة والتكبري الرقميNUCالقطبية، وعملية التحكم

واجهات النظام

, مهايئ واجهة املستخدم الرسومية عىل شبكة اإلنرتنتONVIFالتحكم

، التعرف الذايت عىل املشهد، منطقة غري مهمةVMD حاجزًا افرتاضيًا يحدده املستخدم، 15 مناطق مهمة، مرشح التوجيه، 5اإلجراءات

متوافق مع البيئة

 درجة فهرنهايت)131 إىل 40 درجة مئوية (-55 إىل 40-درجة حرارة التشغيل

IPIP66تصنيف 

%95رطوبة التشغيل

 درجة فهرنهايت)159.8 إىل 40 درجة مئوية (-71 إىل 40-درجة حرارة التخزين

%95رطوبة التخزين

الفيديو

IPقناتان، فيديو قناة مزدوجة

 ثانويMJPEG وH.264 أسايس, H.264إشارات الفيديو

 هرتز25 هرتز أو 8.3معدل اإلطارات

H.264 & MJPEGتشفري الفيديو

 ميجا بت يف الثانية6 كيلو بت يف الثانية - 64التحكم يف معدل نقل البيانات

RTSP, Unicast, Multicastاإلشارات

° قلب أفقي أو عمودي270°، 180°، 90°، 0السطوع، الحدة، التباين، الدوران: إعدادات الصورة



املواصفات الفنية
املواصفات الكهربائية

 فولت تيار مستمر) 32 إىل 12 فولت للتيار املرتدد بجهد ضئيل (24مدخل الطاقة
PoE+ (IEEE802.3at)أو 

 وات7استهالك الطاقة

نعممنفذ إدخال اإلنذار

املواصفات امليكانيكية

ألومنيومالهيكل

RAL 9002الشكل النهايئ

),H سم (16.9 ,(D) سم 20.2 ,(W) سم 13.45األبعاد 

)H بوصة (6.67 ,(D) بوصة 8.00 ,(W) بوصة 5.30

)lb 4.85 كيلو جرام (2.2 مم: 35 و14الوزن

)lb 5.29 كيلو جرام (2.4 مم: 50

الشبكة

IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, DHCPالربوتوكوالت املدعومة

RTSP8554منفذ 

, واجهة املستخدم الرسومية عىل شبكة ONVIF Profile S واجهات التكاملالنظام
اإلنرتنت

الحد األدىن من متطلبات النظام

Windowsنظام التشغيل

 قيايسBase-T 10/100منفذ إيرثنت منفذ الشبكة

*قد يتفاوت مجال الرؤية تبًعا للتغريات يف إعدادات الدقة.

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

SARIX TIالكامريات الثابتة للتصوير الحراري من سلسلة 

TI2614TI2635TI2650TI2314TI2335TI2350زاوية العرضمجال الرؤية*

 مم50  مم35  مم14 مم50 مم35 مم14الطول البؤري للعدسة

°9.3°13.3°31.9°15.5°10.7°52.2مائل

°7.5°10.7°25.7°12.4°17.7°42.1أفقي

°5.6°٨°19.4°9.3°13.3°31.9رأيس

 مع واٍق من الشمسSARIX TIكامريات التصوير الحراري الثابتة من سلسلة 



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

طرازات كامريات التصوير الحراري الثابتة

 دبوًسا. يجب أن يتم طلب كابالت التكامل بشكل منفصل.18* تشمل جميع الطلبات موصل كابل 

امللحقات

TICAB-P50 كابلIP/PoE ويكون موصل الكامريا مغلًقا من أحد الطرفني 
 50 مرتًا/15 عىل الطرف اآلخر (طول RJ-45ويحتوي عىل مقبس 

قدًما).

الحوامل املوىص بها

TIWMالحامل الجداري

TIPM(يتطلب أيًضا حامالً حائطيًا) محول تثبيت القطب

الشهادات/التصنيفات

•CE(أ) الفئة ,
)، الفئة أFCCلجنة االتصاالت الفيدرالية (•
•MET
•IP66

دقة الوضوح
الحد األقىص لإلطارات يف 

الثانية
الوصفرقم الجزءالعدسة

QVGA

384×288

 هرتز25

TI2314 مم14

كامريات ثابتة للتصوير الحراري من 

Sarix TIسلسلة 

TI2335 مم35

TI2350 مم50

 هرتز9

TI2314-1 مم14

TI2335-1 مم35

TI2350-1 مم50

VGA

640×480

 هرتز25

TI2614 مم14

TI2635 مم35

TI2650 مم50

 هرتز9

TI2614-1 مم14

TI2635-1 مم35

TI2650-1 مم50

 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 


