
حلول الكامرياتمواصفات املنتج
Spectra® Vاألنظمة القبوية لسلسلة 
نظام قبوي ممتاز وُمتكامل

   

     مزايا املنتج

•30x .ضبط تلقايئ للتقريب، وباقات ُمتكاملة للكامريا/البرصيات 

موديالت ُمتعددة: مثبت بالسقف داخيل، ومتدِل قيايس صديق للبيئة، ومتدِل مضغوط صديق للبيئة من •
الستانلس ستيل

)WDR خطًا تليفزيونيًا، و نطاق دينامييك واسع (740نهاري/لييل، •

Low Luxتقليل الضوضاء بتكنولوجيا •

اكتشاف الحركة•

حجب أهداف معينة، وحجب  األهداف أُفقيًا أو حجب منطقة معينة•

 حرفًا يحددها املستخدم20غطاء عنوان الكامريا، •

بوصلة معروضة عىل الشاشة وعرض اإلمالة•

الحامية بكلمة مرور•

حامية مدمجة ضد االرتفاع املُفاجئ واإلضاءة املحدودة•

) غري مغطاة وسالبة متكاملةUTPدائرة مزدوجة مجدولة (•

ساعة جدولة داخلية•

ِطراز مثبت بالسقف
SD530-FO

ِطراز متدٍل
SD530-PG-0

 

النهج التجميعي
  مع مراعاة سهولة الرتكيب والصيانة. يتكون كل نظام من أنظمة الكامريا القبوية منSpectra® Vصممنا كامريا 

 صندوق خلفي وقرص القبة وقبة سفلية. ومن املعروف أن هذه املكونات الثالثة للنظام قابلة للتبادل فيام بني
  القبوية األخرى، مام يجعل التحديث والتعديل عىل أشكال الرتكيب من األمور البسيطة. ومنSpectra Vأنظمة 

املمكن أيًضا إزالة واستبدال أقراص القبة، والُقبب السفلية وهو ما يقلل من وقت صيانة الكامريا القبوية.   

الصندوق الخلفي
  املوديالت التالية: الطراز املتديل الصديق للبيئة من املمكنSpectra Vتتضمن خيارات الصندوق الخلفي لكامريا 

  بخيارات ُصندوق خلفي متني ومضغوط مصنوع من الستانليس ستيل (راجعSpectra Vطلب سلسلة كامريات 
 بذاكرة صندوق خلفيعلومات). يتميز كل طراز صندوق خلفي زيد من املة ملمئالنتج املأوراق مواصفات املُ

 اط،منسبق، األ ذلك البطاقات، وإعدادات الضبط املا يفوقع مبا واملعدادات القبوية للكامري لحفظ اإلمدمجة
  عىل مجموعة األبواب لبث ُمالئِم للفيديو عن طريق زوج) UTPدائرة مزدوجة مجدولة سالبة (واملناطق. توجد 

من األسالك املجدولة. 

محرك الكامريا القبوية 
  القبوي عىل ِعدة ميزات ُمتطورة تتيح للنظام إنتاجSpectra V الفريدة يف محرك باقة البرصيات املتكاملةتشتمل 

  القبوية بوجودSpectra V محركات ات يف أصعب البيئات. وتتميز كافة الكامريمقاطع فيديو عالية الجودة يف
 ضاءة. تتميز من اإلدىن ظل الحد األصورة يفشاهد املات بالتعويض عن امل، ما يسمح للكامري™LowLightتقنية 

  والتي تسمح للنظام بالتعويض عن)WDRوتقنية نطاق دينامييك واسع (الكامريات بتقنية كشف حركة ُمدمجة، 
املشاهد التي يوجد بها تفاوت هائل يف اإلضاءة. 

القبة السفلية 
  لضامن تحقيق أفضل عالقة برصيةSpectra Vوكان هناك بعض االعتبارات الخاصة أثناء تصميم القبة السفلية يف 

ممكنة بني العدسات والقبة، ما يوفر مقاطع فيديو بجودة يف غاية الوضوح بأطوال بؤرية كبرية.

األنظمة الُقبوية 
 اسهل تهيئة الكامريا وتُحسن أداء الكامريدة تحسينات برمجية والتي تُ بِعSpectra Vا بوية لكامرينظمة الُقتتميز األ

  يسمححجب أهداف معينةاط. منسبقة واألعدادات املُ تسمح بجدولة اإلساعة جدولة داخليةواستخدامها. 
 نع أي مترورية كلمة املحامستخدم. حددها املُطراف يُان مناطق خصوصية رباعية األللمستخدم بتهيئة حتى مث

  القابلة الشاشةمالة عىل البوصلة واإل-عرضقدم خاصية  إعدادات النظام. تُح لهم من تغيريرص ُم غريستخدمنيُم
 نجليزية باإل- الشاشة كن عرض القوائم الحدسية متعددة اللغات عىلوقع عند الحاجة. مُيللتهيئة معلومات عن امل

واإلسبانية والربتغالية واإليطالية والفرنسية واألملانية والروسية والبولندية والرتكية والتشيكية.

 عة بطيئة درجة/الثانية ورس400قدار يعة مب حركة تدوير رس بنيSpectra Vا ة لكامريتغريعة املاوح طاقات الرسترت
  التي"القلب التلقايئ"درجة بشكل ُمستمر وبه ميزة   360درجة/الثانية. يستطيع النظام االستدارة   0.1للغاية مبقدار 

 درجة وإعادة متوقعها ملشاهدة ُمتواصلة ألي هدف مير أسفل القبة مبارشة.180تسمح للقبة باالستدارة 

الصالبة
  البيئات القاسية. يطابق خيار الستانليس ستيلكيب يفصممة للرت ُمالستانليس ستيل وضغوطةامل Pelcoخيارات 

 ية إضافية ضد الظروففلية) توفر حامكونات (صندوق خلفي وقبة ُس. املIP66 و4X من النوع  NEMA معايري
 صنوعة من الستانلس ستيل، وتقدم جسم املSpectra Vا  لكامريصمم خصيصاً ُمIDM4012SSدة. الحامل فِساملُ

جهاز متكامل من الستانلس ستيل، وقنوات توصيل يف أسفل الحاِمل ويف ظهره.

 ا منونية للكامريلكرتجزاء اإليات واألجزاء البرصطلقة ألية ُم حامSpectra Vا  كامري يفضغوطامل Pelcoيوفر خيار 
  عند تركيبهاIP67 و6P من النوع NEMA ق معايريطابِا التي تُنقولة جًولوثات املفسدة،  واملُالرطوبة، والغازات املُ

 لدَخكيب لتثبيت البيئة الداخلية. تُ الجاف قبل أو بعد الرتوجنيبطريقة سليمة. يتم ضغط القبب باستخدام النيرت
 رسال رسائل "إنذار" عندما تختلف الظروف عن النظام إلستشعرات قياس الرطوبة يفبيانات الحرارة، والضغط، وُم

 الظروف التي حددها املُصِنع ويتيح النظام إمكانية املراقبة اللحظية املعروضة عىل الشاشة. تتميز القبة الُسفلية مبثبت
  أغطية ضغط سهلة من الستانليس ستيل للحصول عىلV-band شكل حلقة مستديرة  وبتكر، وختم عىلفردي ُم

 نقي النظاميدر الذي يُم رشكن الوصول لصامفلية مي غطاء إطار القبة الُس الوقت ذاته. ويفستخدام وموثوقة يفاال
  ُمزودة بكابالت ُموصلة ُمسبًقا بها وصلة ُمزدوجة.املضغوطة Spectra V SEوصامم تنفيس الضغط. سلسلة كامريات 

 دات،ساِع ذلك الطاقة، والتنبيهات، واملُا يفا لتأدية وظيفتها مبك التي تحتاجها الكامريسال كل األويحتوي الكابل عىل
وكابالت الفيديو املِحورية، ودائرة الفيديو املزدوجة املُجدولة، والتحكم التسلسيل.
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املواصفات الفنية
الكامريا/البرصيات

)30Xنهارية/ليلية (مبعدل 

NTSC/PALتنسيق اإلشارة

 متشابك2:1نظام املسح

مستشعر الصور
وحدات البكسل الفعالة

 بوصة1/3
 (رأيس)x 1,041 (أفقي) 1,296

مستوى الدقة األفقية
NTSC

PAL
 خطًا تلفازيًا740 \>
 خطًا تلفازيًا740 \>

 ملم تقريبًا)129 ملم إىل 4.3 (الطول البؤري من 1.4البؤرة/العدسة

12X، رقمي X30برصي الزووم

 ثواٍن10.3 ثواٍن/7.4 ثانية/5.5برصي) رسعة التقريب (نطاق 

أفقي 
زاوية املشاهدة

ضبط البؤرة

 مم للزوم العريض،4.3 درجة عند 58.3
 مم للزوم املقرب للصورة129 عند 2.1°

تلقايئ مع اإلحالل اليدوي

IRE وحدة من وحدات 35الحد األقىص للحساسية عند 
NTSC/EIAمعايري 

PAL/CCIRمعايري 
   

 ثانية (لأللوان)1/60 لوكس عند معدل 0.55
(لأللوان) ثانية 1/2 لوكس عند معدل 0.018

)B-W( ثانية 1/2 لوكس عند معدل 0.0048

(لأللوان) ثانية 1/50 لوكس عند معدل 0.45
 (لأللوان) ثانية 1/1.5 لوكس عند معدل 0.015
)B-W( ثانية 1/1.5 لوكس عند معدل 0.004

تلقايئ مع اإلحالل اليدويتوازن البياض

رسعة الغالق
NTSC

PAL

تلقائية (الحدقة اإللكرتونية)/يدوية
1/15 ~ 1/30,000
1/13 ~ 1/30,000

التحكم التلقايئ يف الحدقة مع اإلحالل اليدويالتحكم يف الحدقة

تلقايئ/قيد اإليقافالتحكم يف التضخيم

 أوم75 فولت معياري، و1مخرج الفيديو

 ديسيبل50\>نسبة إشارة الفيديو إىل الضجيج

 ديسيبل128نطاق حيوي واسع

ميزات محرك الكامريا القبوية
 إعدادات ضبط مسبقة256•

 دقة ُمسبقة الضبط±0.1°•

القوائم متعددة اللغات (اإلنجليزية واإلسبانية والربتغالية واإليطالية والفرنسية واألملانية والروسية •
والبولندية والرتكية والتشيكية)

 إلعداد وتحديث الربامجRJ-45منفذ بيانات من نوع •

بوصلة معروضة عىل الشاشة وإمالة وعرض زوم•

 درجة/200 درجة/الثانية ورسعة إمالة ُمسبقة الضبط تصل إىل 400رسعة تدوير ُمسبقة الضبط تصل إىل •
الثانية

بطانة مصمتة دوارة مع قبة ثابتة محكمة•

 أشكال ُرباعية األطراف يُحددها املُستخدم8حجب أهداف معينة حتى •

حرفًا لكل منها أو  20 مناطق (قابلة للربمجة يف الحجم) يتكون مام يصل إىل 8ميكن وضع ملصق عىل •
الضبط إلخراج إطار فيديو فارغ

 إدخاالت إنذار7•

خرج ُمرّحل إضايف واحد (النموذج ج) وخرج ُمجّمع مفتوح إضايف واحد (ميكن برمجته بالتبادل ليتم تشغيله •
عند اإلنذار)

أماكن للبطاقات قابلة للربمجة وعروض عىل الشاشة•

 مستويات لألولوية، وذلك لبدء تشغيل منط محفوظ أو 3إنذار: ميكن برمجة اإلنذارات بشكل فردي إىل •
لالنتقال إىل وضع ضبط ُمسبق ذي صلة عند استالم اإلنذار

استمرار التشغيل بعد اإلنذار: يسمح للقبة بالعودة إىل حالة التهيئة املوجودة ُمسبًقا بعد تسلُم اإلنذار أو •
الحالة التي كان عليها قبل اإلنذار

إجراء إيقاف واستعداد متعدد•

 أمناط عىل الشاشة قابلة للربمجة يحددها املستخدم، حيث تشمل وظائف التدوير 8النمط: ما يصل إىل •
واإلمالة والزوم والضبط املُسبق

يعمل عىل خفض رسعات اإلمالة/التدوير بشكل مستمر مبا يتناسب مع عمق التكبري•

رسعة املسح املُتغرية: ميكن برمجة رسعة املسح بني •
 درجة/الثانية40 إىل 1

°/ثانية 150 إىل 0.1تسمح حركة التدوير مبعدل رسعة تدوير من •

مراحل الحد القابلة للربمجة ألوضاع املسح التلقايئ/العشوايئ/اإلطار•

) ®Coaxitron®, RS-422 Pelco P and Pelco D, Sensormatic®, Viconبروتوكول االستشعار التلقايئ (•
تقبل أنواع أُخرى من بروتوكالت التحكم مع بطاقة املرتجم االختيارية

Pelco Dضبط املوضع رقميًا والتحكم يف الزوم وعرض النتيجة من خالل بروتوكول •

نظام قوائم مدمج إلعداد الوظائف القابلة للربمجة•

 درجة عند أسفل املسار املائل180تعمل ميزة "القلب التلقايئ" عىل تدوير القبة مبقدار •

رسعات الزوم القابلة للتهيئة•

 (تُقلل الضوضاء يف اإلضاءة الضعيفة)Low Luxتقليل الضوضاء بتكنولوجيا •



املواصفات الفنية
قبل

بعدبعد

قبل

حجب أهداف معينة

 تسمح خاصية حجب أهداف معينة
 للُمستخدم بتهيئة حتى مثاين
  مناطق ُرباعية األطراف يُحددها املستخدم
 والتي ال مُيكن عرضها باستخدام ُمشِغل
 النظام القبوي. ميكن تحريك املنطقة
 املحجوبة باستخدام وظائف التدوير
 واإلمالة، وستُعِدل من حجمها تلقائياً كلام
 قامت العدسات بتقريب الصورة أو تبعيدها.

نطاق دينامييك واسع

تُوازن إعدادات النطاق الحيوي الواسع بني أكرث 
األجزاء إضاءةً وأكرثها ظلمًة يف املشهد للحصول 

عىل صورة توضح املزيد من التفاصيل. 



املواصفات الفنية
مالحظة:القيم املوجودة داخل األقواسبالبوصات؛ بينام القيم كافة خالفها بالسنتيمرتات.

ميزات الصندوق الخلفي

13.2
(5.2)

19.0 (7.5)

20.8 (8.2)

15.0 (5.9)

9.2
(3.6)

مثبت بالسقف داخيل

مثبت بالسقف (داخيل)

ذاكرة مدمجة تحفظ إعدادات الكامريا/القبة•

صندوق خلفي واحد ألشكال الرتكيب املعلقة أو أشكال تركيب السقف الثابت•

بوصة) لألسفل3.25سم(8.25 بوصة) فوق السقف و5.25 سم (13.35يتطلب مساحة قدرها •

 بوصة)1.75سم (4.45 بوصة); الحد األقىص 0.50 سم (1.27الحد األدىن لُسمك السقف يصل إىل •

ميزة الفصل الرسيع من محرك الكامريا القبوية•

هيكل من األلومنيوم•

مناسب لالستخدام يف مساحات املعالجة البيئية للهواء•

) سالبة متكاملةUTPدائرة مزدوجة مجدولة (•

21.8 (8.6)
15.0 (5.9)

28.2
(11.1)

 كامريا قبوية صديقة للبيئة
مع ِغطاء للحامية من الشمس

الطراز املتديل القيايس والطراز املتديل صديق البيئة

الطراز القيايس والطراز الصديق للبيئة•

ذاكرة مدمجة تحفظ إعدادات الكامريا/القبة•

يتوفر الطراز املتديل القيايس باللون األسود أو الرمادي، يف حني يتوفر الطراز املتديل صديق البيئة •
باللون الرمادي فقط

ميزة الفصل الرسيع من محرك الكامريا القبوية•

هيكل من األلومنيوم•

يشتمل الطراز الصديق للبيئة عىل حاجب ألشعة الشمس ومروحة ووحدة تسخني•

) سالبة متكاملةUTPدائرة مزدوجة مجدولة (•

5.96 (15.1)

.63
9.5)

10.50 (26.7)

صديق للبيئة، ومتدٍل، ومضغوط

إضافات الطراز املتديل املضغوط الصديق للبيئة

صندوق خلفي: مطيل مبسحوق البويل يوريثان كلمسة نهائية•

316Lستانلس ستيل من نوع •

صامم رشيدر النحايس•

توصيل الستيل املطيل بالنيكل•

IP67 وNEMA  6P نوع NEMAمتوافقة مع معايري •

الضغط:•

 كيلو باسكال) (ضغط غري الذي ضبطه املصنع)55 رطالت لكل بوصة ُمربعة. (8ضغط –

 كيلو باسكال)69 رطالت لكل بوصة ُمربعة. (10تنفيس الضغط –

???? ??????? ??????? ?? ???????? 
????

8.52
(21.64) 

10.90
(27.69) 

5.90
(14.99) 

5.83
(14.80) 

6.75
(17.15) 

TOP PORTION OF BACK BOX
IS REMOVABLE FOR SURFACE
MOUNT APPLICATIONS 

OME IS SECURED
 CEILING BY

OUNTING BRACKET 

إضافات الطراز املتديل صديق البيئة املصنوع من الستانلس ستيل

صندوق خلفي: رمادي مطيل مبسحوق البويل يوريثان كلمسة نهائية •

غطاء إطار سفيل أسود مطيل مبسحوق البويل يوريثان كلمسة نهائية•

316Lستانلس ستيل من نوع •

IP66 وNEMA  4Xيلبي معايري نوع •

 بخيارات صندوق خلفي متني ومضغوط ومصنوع من الستانليس ستيل. راجع أوراق مواصفات املنتج املالئم ملزيد من املعلومات.Spectra Vميكن طلب سلسلة كامريات   ملحوظة:



املواصفات الفنية
(قرص القبة فقط)ميكانييك 
 درجة من الدوران املستمر٣٦٠حركة الدوران 
 درجة92 إىل -2+غري معاقة مبقدار اإلمالة الرأسية 

رسعة الدوران/اإلمالة اليدوي
 درجة/ثانية80 درجة إىل 0.1بالتشغيل اليدوي: من الدوران

درجة/ثانية للتشغيل الرتبيني 150
°/ثانية التشغيل اليدوي٤٠° إىل ٠٫١من اإلمالة

رسعات الضبط املسبق
 درجة/ث400الدوران
 درجة/ث200اإلمالة

يلزم وجود جهاز تحكم ُمناسب للتحكم يف رسعة التشغيل املُتغرية 
(مع التحكم يف الرسعة غري املُتغرية، رسعة اإلمالة/التدوير يف 

Spectra V هي 
 درجة/الثانية)20

كهرباء
 فولت من التيار املستمر 24 فولت للتيار املرتدد؛ 32 إىل 18من دخل الجهد الكهريب 

بجهد اسمي
 فولت من التيار 24 فولت من التيار املستمر؛ 27 إىل 22من 

املستمر بجهد اسمي
طاقة اإلدخال 

 فولت أمبري رمزي (بدون وحدة تسخني)، 23 فولت للتيار املرتدد 24
 فولت أمبري رمزي (بوحدة تسخني)73

 أمبري رمزي (بدون وحدة تسخني)، 0.7 فولت تيار مستمر24
 أمبري رمزي (بوحدة تسخني)3

 أمبري1.25الفيوز
2املخرجات اإلضافية

7إدخاالت إنذار

الشهادات/التصنيفات/براءات االخرتاع
دول االتحاد األورويب، الفئة ب •
هيئة االتصاالت الفيدرالية، الفئة ب •
UL/cULمدرجة بـ •
•C-Tick
 لألرجنتنيSعالمة •
 عند تركيبها 4X, IP66) من نوع NEMAمتوافقة مع معايري الجمعية الوطنية لصناع األعامل الكهربية (•

))BB4-PG-E، و BB4-PG،BB4-PSG-Eبشكل سليم (
-BB4 ومعايري  (1) من النوع NEMAمتوافقة مع معايري الجمعية الوطنية لصناع األعامل الكهربية (•

F)IP40
 عند تركيبها IP67 و6P) من نوع NEMAمتوافقة مع معايري الجمعية الوطنية لصناع األعامل الكهربية (•

)BB4-PR-E, LD53PR-0بشكل سليم (
 B2 6,802,656 وB2 6,793,415 و5,931,432حاصلة عىل براءات اخرتاع بالواليات املتحدة األمريكية رقم •

B2 6,821,222و

املواصفات العامة
الهيكل

الصندوق الخلفي
ألومنيوميف الطرز املثبتة بالسقف

ألومنيوممتدٍل
ألومنيوم، بالستيك حراريمحرك الكامريا القبوية 

أكريليكقبة 
ضغط جسم الجهاز

316Lستانلس ستيل من النوع  الصندوق الخلفي و الُقبة الُسفلية
 (يف وجود 1بوصة، وفتحة العدسة 0.090خفوت الضوء بُسمك قبة من البوليكاربونيت

دخان)، عدم فقد أي ضوء (واضح)
316L ستانلس ستيل V-Bandمن نوع 

نحايستنفيس الضغط
نحايسصامم رشيدر

الصلب املطيل بالنيكلاملوصل
جسم جهاز من الستانلس ستيل

)؛ رمادي، مطيل مبسحوق البويل يوريثان 316صلب ال يصدأ (الصندوق الخلفي
كلمسة نهائية

)؛ أسود، مطيل مبسحوق البويل 316غطاء إطار من الستانلس ستيل (القبة السفلية
يوريثان كلمسة نهائية

توهني القبة 
f/0.5فقدان الضوء معتمة 
بال فقد إضاءةصافية

مدخل الكابل (الصندوق الخلفي)
مثبت بالسقف و 

 بوصة0.75تركيبة توصيالت بطول تثبيت بالسطح 
 طوله بوصة واحدة ونصف البوصةNPTعرب حامل متدٍل بسن متديل 

الشحنالوحدةالوزن (التقريبي)
الصندوق الخلفي

 رطالً)3( كجم 1.36 رطالً) 2.1( كجم 0.95يف الطرز املثبتة بالسقف 
 رطالً)5 كجم (2.27 رطالً)3.5 كجم (1.59متدٍل

 رطالً)5( كجم 2.27 رطالً) 3.3( كجم 1.48 محرك الكامريا القبوية
 القبة السفلية

 رطالً)1 كجم (0.45 رطالً)0.2 كجم (0.09يف الطرز املثبتة بالسقف
 رطالً)2( كجم 0.90 رطالً) 0.6( كجم 0.27متدٍل 
الشحنالوحدةأوزان مضغوطة

 رطالً)13( كجم 5.9 رطالً) 10.2( كجم 4.6الصندوق الخلفي 
 رطالً)4 كجم (1.81 رطل)3.3 كجم (1.5القبة السفلية

الشحنالوحدةأوزان من الستانلس ستيل
 رطالً)7 كجم (3.18 رطالً)4.75 كجم (2.15الصندوق الخلفي

 رطالً)4 كجم (1.81 رطالً)1.83 كجم (0.83القبة السفلية

البيئة
داخيليف الطرز املثبتة بالسقف 

داخيل/خارجي الطراز املتديل والطراز الصديق للبيئة

درجة حرارة التشغيل
 درجة مئوية)50 درجة فهرنهايت (صفر إىل 122 إىل 32مثبت بالسقف داخيل 

(ال يوجد عامل تربيد بفعل الرياح)طراز متدٍل صديق للبيئة
 درجة فهرنهايت) حد أقىص 140 درجة مئوية (60بحد أقىص الحد األقىص 

مطلق، 
 درجة فهرنهايت) حد أقىص متواصل122 درجة مئوية (50

 درجة فهرنهايت) مينع 60 درجة مئوية (-51بحد أدىن ُمطلق -الحد األدىن  
 درجة فهرنهايت) 50 درجة مئوية (-45التجُمد بحد أدىن ُمتواصل -

 ساعات من بدء 3بوصة) خالل 0.1 ملليمرت (2.5يُذيب الجليد 
التشغيل

TS2-34 درجة فرنهايت) 165 حتى 29.2 درجة مئوية (-74 حتى 
 اختبار ملف التعريف2.1 استخدام الشكل NEMA TS2 2.1.5.1وفقاً للفقرة 

الفعالية املُتوقعة 
 بوصة ُمربعة)، بدون حامل20.5 سم ُمربع EPA (52.07)املنطقة (وكالة حامية البيئة 

IWM بوصة ُمربعة)، بحامل من سلسلة 47سم ُمربع (119.38



املواصفات الفنية
الحوامل املوىص بها
الكامريات القبوية املثبتة بالسقف

SD5-P  بوصة، هيكل من األلومنيوم؛ 2 × 2لوحة السقف املستعار مبساحة 

 بوصة2 × 2تحل محل بالطة السقف مبساحة 

SCA1  قضبان داعمة لوحدةBB4-F ؛ لالستخدام يف أشكال تركيبات بالط
السقف

الكامريات القبوية املتدلية
BB5-PCA-BK*مهايئ موّصل متدٍل، أسود

BB5-PCA-GY *مهايئ موّصل متدٍل، رمادي

 فولت للتيار 24حامل جداري، مع أو بدون محول متكامل بجهد  IWMسلسلة 
 فولت أمبري، باللونني األسود أو الرمادي، وميكن تعديله 100املرتدد و

للرتكيب يف األركان أو األسوار املنخفضة أو األعمدة

MRCA حامل سقفي، أسود

PP350/PP351 حامل جداري/ألسطح األسوار املنخفضة

SWM-GY حامل جداري ُمدمج

 املتينة، أو املضغوطة،أو املصنوعة من الستانلس ستيل.Spectraغري مناسب لالستخدام مع سلسلة قبب *

الٌقبب املضغوطة و
القبب املصنوعة من الستانلس

IDM4012SSحامل جداري من صلب ال يصدأ مزود بإمكانات مركزية مجوفة

مصادر الطاقة املوىص بها
 فولت للتيار املرتدد24الطرز الداخلية، مصدر طاقة بجهد MCSسلسلة 

 فولت للتيار املرتدد24الطرز الخارجية، مصدر طاقة بجهد WCSسلسلة 

ارجع إىل مواصفات مصدر الطاقة الفردي للحصول عىل مزيد من املعلومات.



النظام وطرز املكونات
Pelco

625 W Alluvial, Fresno, California 93711 United States
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 طراز النظامأرقام 

)30X نهارية/ليلية (مبعدل Spectra Vسلسلة القبة السفلية  لون الصندوق الخلفي النوع

SD530-F0معتمة أبيضُمثبّت بالسقف، داخيل

الطراز املتديل، الطراز القيايس 
رمادي 

 SD530-PG-0معتمة 

 SD530-PG-1صافية 

الطراز املتديل والطراز الصديق للبيئة* 
رمادي

 SD530-PG-E0معتمة 

 SD530-PG-E1صافية 

متديل، وصديق للبيئة، ومضغوط
رمادي

 SD530-PRE0معتمة 

 SD530-PRE1صافية 

 SD530-PSGE1صافية رماديمتدٍل، صديق البيئة، من الستانلس ستيل

أرقام طرز املكونات

†القبة السفليةمحرك الكامريا القبويةالصندوق الخلفي

BB4-F مثبت بالسقف أبيض             
BB4-PGحامل ُمتدٍل، رمادي           

BB4-PG-E حامل ُمتدٍل، رمادي، صديق للبيئة       
BB4-PR-Eحامل ُمتدٍل، وصديق للبيئة، ومضغوط، ورمادي 

BB4-PSG-Eحامل ُمتدٍل، ومصنوع من الستانلس ستيل، ورمادي 

DD530كامريا نهارية/ليلية مبعدل(30x) (NTSC/
pAL(

LDHQF-0 ُمدخنة، ومستوية، وبيضاء
LDHQPB-0 ُمدخنة، ومتدلية، ورمادية
LDHQPB-1واضحة ، ومتدلية، ورمادية

LD53PR-0ُمدخنة، ومضغوطة، ورمادية 
LD53PR-1واضحة، ومضغوطة، ورمادية 

LD53PSB-1واضحة، ومصنوعة من الستانلس ستيل 

مالحظات:
لطلب نظام الكامريا القبوية بحامل ثابت، راجع طُرز املُكونات املذكورة أعاله واخرت واحداً من الخيارات التالية: صندوق خلفي، أو محرك الكامريا القبوية، أو خيار إضايف للقبة الُسفلية.

 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 محفوظةPelco محفوظة لرشكة 2019حقوق الطبع والنرش © لعام 

.*تشتمل أنظمة الكامريات القبوية الصديقة للبيئة عىل وحدة تسخني ومروحة وحاجب ألشعة الشمس


