
VideoXpert Enterprise v 3.5 Hardware and Software
المراقبةونظامللتوسيعالقابلالفيديوإدارة

المنتجميزات
lعلىالموثوقيةوضمانالوحيدةالفشلنقاطعلىللقضاءمصمم

الموزّعة،البرمجيةوالبنيةلألعطال،المقاومةالبرامجمنالرغم
المتعددةالتكرارومستويات

lالنمطيوالتوسيعالتوسيعقابليةيوفر
lوالكاميراتالخليةتصاميمذلكفيبماالشاشة،جدرانيدعم

lمنبسالسةالتحويليوفرVideoXpertTM Professional

lيدعمMJPEG،وMPEG-4،وH.264،وH.265
lألنظمةترحيلمساراتيوفر®Endura®وDigital Sentry
lالفيروساتمكافحةوبرامجالحمايةجداربرامجتستخدمالتيالبيئاتيدعم
lخوادممنواألدوارالمستخدمينباستيراديقومLDAPاألحاديالدخولتسجيلوتمكيناإلدارية،النفقاتلتقليلالحالية)SSO(
lشبكاتيجمعVMSفردينظامخاللمنالفيديوهاتكلويدير
lللعميلالمملوكةلألجهزةالمالئمالترحيلأوللقياسالقابللألداءفقط،والبرامجاألجهزةحلولفيمتاح
lعلىيعتمد®Microsoft® Windowsوالصيانةاإلعدادلسهولة
lالويبعلىالقائمالعميليسمحVxPortalبرنامجأيتثبيتدونالفيديووتصديربعرض
lاالفتراضيةالذاكرةنظاممنيتحققVMSالبسيطالشبكةإدارةبروتوكولباستخدامالكاميراوصحةSNMPيتوفر)VxSNMPمجانًا

المنفصل)للتنزيل
lألوامراإلنصاتإمكانيةASCIIومنفذالتسلسليالرقممنفذعلىEthernetخدمة(تتوفرواحدوقتفيASCIIمنفصل)مجانيكتنزيل
lحالةفيتغييرحدوثعندالمحددةاإلجراءاتوتنفيذاألجهزةمناإلنذارأجهزةجسعلىوالقادرةاألحداث"،مراقبة"خدمةميزةيتضمن

منفصل)مجانيكتنزيلVideoXpertفياألحداثمراقبةخدمة(تتوفراإلنذار
lنهايةنقاطمعخارجية،لجهاتتابعينلعمالءالمتزامنةالفيديوإشاراتكشفعلىالقدرةRTSPعميلتطبيقاتصالتتيحللتخصيصقابلة

مجانًا)منفصلكتنزيلVxConnectخدمة(تتوفرVxConnectخدمةعبرVideoXpertنظامبإشارة
lيوفرVxToolboxوالجهازالنظامإدارةإلمكانياتإداريةواجهة
lإشارة25إلىيصللماالمستقلةالمركزيةالمعالجةوحداتبعرضالخاصالخيارباستخدامعمل،محطةلكلشاشات6إلىيصلمايدعم

شاشةلكل
lوتحسينهاالمشغلكفاءةلتخصيصاألبعادثالثيوماوسللبرمجةقابلةمفاتيحلوحةبملحقاتعملمحطاتتتوفر
lالترخيصلوحةعلىوالتعرفالفيديومعلوماتطبقاتذلكفيبمااإلضافيةوالمكوناتالتعيينخاللمنللتوسيعقابل
lالمالئمبالشكلالشبكةمواردوتنظيموتعيينها،العالماتتكوين
lتخزينحلRAID التوافرعاليللتسجيلأصلي6

lإنتلقائيًاوالصوتالفيديوبتنزيلوتقومالمحلية،الكاميراتسجيلفيفجوةحدوثعندالمؤقتللتخزينللفجوةالتلقائيالملءوظيفةتعمل)
الفجوةلملءوجد)

lمعالمتوافقةوالكاميراتاألجهزةيدعمONVIF SوG
lبشدةيحتاجونهاالذينالمراقبةموظفيإلىالفيديومقاطعإرسالمنالمشغلونيتمكنلكيالمشتركالعرضيدعم
lمضيفأسماءيدعمDNSمعالمتوافقةللكاميراتONVIFوكاميراتPelco
lالمخاطرإدارةإطارويدعميتيح)RMF(وFIPS 104-2
lالمهمةالمشاهدتغطيالتياالستقصائيةالتشغيلقوائموتصديرالفيديوتشغيلإعادةمزامنةمنالتشغيلأجهزةيمكّناالستقصاءوضع
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عامةنظرة
تقدمكاميرا،10000أوكاميرا100تتضمنعمليتككانتسواءحجم.بأيالمراقبةعملياتلمالءمةالمصممالفيديوإدارةحلVideoXpertإن

VideoXpertًلكنالفيديو.مواردوإدارةوتسجيل،لعرض،حالVideoXpert Enterpriseإلدارةحلفهوفيديو،إدارةنظاممجردمنأكثر
التنبؤإمكانياتلتوفيراألخرى،البياناتإلىوإسنادهمصدرأيمنالبياناتعلىللحصولصُممالشركات،فيالفيديومقاطععلىالمرتكزةالبيانات

عميل.لكل

الخاصةالمراقبةاحتياجاتمعتناغمفيالتطورللنظاميتيحمماواحدة،بيئةضمنالتوسيعوقابليةالتكرارلتوفيرVideoXpertخوادمتجميعيمكن
اإلضافيةالموارددعمللنظاميتيحمماالتخزينية،والسعةالخوادمإضافةيمكنكالتسجيل،أجهزةأوالمستخدمينأوالكاميراتبإضافةتقومبينمابك.

VideoXpertلـويمكنبللتوقعاتك.مناسبأداءوتقديم EnterpriseأنظمةتجميعVideoXpert،أنظمةوربطاألخرىVideoXpert
متعددة.مواقععلىيحتويمشتركفيديوإدارةنظاموصيانةبناءللمسؤولينيمكنالتجميع،خاللمنواحدة.واجهةفيالمتعددة

لمعظممعروفًايكونأنالمفترضومنبسرعة،إعدادهويمكنتثبيته،يسهلفإنه،WindowsلمنصاتمصممVideoXpertألنونظرًا
أنالمبسطةالواجهاتتضمنلديك.الحاليةالشبكةنظاممعالتكيفالسهلمنيجعلمماوالمتعدد،األحاديالبثنقلأوضاعالنظامويدعمالمستخدمين.
وتهيئةاألجهزة،بياناتقاعدةوإدارةالنظام،تهيئةيمكنك،VxToolboxأدواتمننسبية.بسهولةواستخدامهالنظاماعتماديمكنهمالمستخدمين
Opsبرنامجخاللمنالتسجيل.أجهزةإلىالكاميراتوتعيينواألذونات،المستخدمين Center،الجودةعاليفيديوإلىالوصولللمشغلينيمكن
قوية.استقصاءوأدوات

DigitalوEnduraوأجهزةبيئاتترحيلللمسؤولينيمكن SentryإلىVideoXpert،بنياتاستخداموإعادةالمستهدفةاألجهزةتحديدإعادةمع
NSM5300/NSM5200تخزينأجهزةمناالستفادةVideoXpertلـأيضًايمكن.VideoXpertمزايامناالستفادةمعالحاليةالفيديوإدارة
Digitalو Sentryميزاتإلىالوصولإمكانيةتوفيرنفسهالوقتوفياألجهزةهذهعلىالمخزنالفيديوعلىالحفاظمعللتسجيل،كحلول

VideoXpert.

VideoXpertلـالبرمجيةالبنيةتضمنموزعة،كأنظمة Enterpriseعلىأوالنظامعلىسلبًاتؤثرأنشأنهامنواحدةفشلنقطةوجودعدم
اإلضافيةالمعقدةالتسجيلوأنظمةالغرضلهذاالمصنوعةاألجهزةمنكلخاللمن-متعددةتكراربمستوياتالنظامتصميمتمالفيديو.تسجيلخدمات
النظام.فيآخرجزءأيفيالفشلحالةفيالعملبمواصلةالفرديةللمكوناتالبنيةتسمحالنظام.تشغيلمدةمنيزيدمما-الفشلتتجاوزالتي

بمعاييرVideoXpertلتصميمنظرًاباألوضاع.والوعيالسيطرةلتقديماألخرىالبناءوأنظمةالماديةاألمانأنظمةمعVideoXpertدمجيمكن
النظملمصنعييسمحمماالمخصص،التقنيوالدعم)،SDK(البرامجتطويرومجموعاتكاملة،)API(برمجةتطبيقواجهةيشملفإنهمفتوحة،
منباالختيارللمستخدمينيسمحمماالخارجية،IPكاميراتVideoXpertيدعمكما.VideoXpertإمكانياتمنتستفيدواجهاتبتطويراألخرى

النظام.تهيئةعندالخارجيينوالشركاءPelcoمنالكاميراتخياراتمنالمئاتبين

الجزءيؤديالتخزين.وخادم،VxOpsCenterوتطبيقالوسائط،وبوابةاألساسي،الجزءرئيسية:برمجيةمكونات4منVideoXpertيتكون
والعملياتالبيانات،حزموتوجيهواألذونات،المستخدمحقوقوإدارةالنظام،بياناتقاعدةعلىالحفاظمعالمركزية،اإلدارةعملياتاألساسي
الشبكةسواءالشبكة،إلىالوصولمستوياتجميعمنالمستخدمينتلقيضمانمعالفيديو،طلباتجميعمعالوسائطبوابةتتعاملاألخرى.المركزية
VxOpsCenterإنلتطبيقهم.الفيديومنالمناسبللنوعالجوال،شبكةأو)WAN(الكبيرةالشبكةأو)LAN(المحلية Clientالمشغل،وحدةهو
التخزينخادميعملالنظام.أنحاءجميعفيعنهواالستقصاءالفيديوإلىالوصولللمستخدمينيمكنخاللهامناالستخداموسهلةقويةواجهةويوفر

)VXS(المستخدمين.إلىالمسجّلالفيديووتوصيلالفيديوتسجيلعلى

األساسيالجزء
،VxToolboxمعاألساسيالجزءيعملالتسجيل.وأجهزةالكاميراتبياناتقاعدةعلىيحافظفهو،VideoXpertنظامقلبهواألساسيالجزء
التيالنظامووظائفاألجهزةتحديدمعالمستخدمين،وحساباتأذوناتإدارةيمكنك،VxToolboxخاللمنالنظام.وإدارةتهيئةخاللهمنويمكنك
األحداثتهيئةأيضًايمكنكأسرع.بشكلالنظامداخلواألجهزةالكاميراتلتنظيموتعيينها"العالمات"تكوينيمكنكإليها.الوصولللمستخدمينيمكن

النظام.داخلإليهاواالستجابة

الوسائطبوابة
بوابةفإنمتزامنة،فيديوإشارةالمستخدمينأحديطلبعندماالطلب.حسبالمالئمينالمستخدمينإلىالفيديوبياناتحزمتوجهالوسائطبوابةإن

عرضللمستخدمالممكنمنكانإذاال.أمالمتزامنةالفيديوإشارةلعرضالمناسبةاألذوناتيمتلكالمستخدمكانإذاماوتحددالطلبتقيّمالوسائط
الضرورة.عندالتسجيلجهازأوالتشفير،جهازأوالكاميرا،-المناسببالجهازبالمستخدمتتصلالوسائطبوابةفإناإلشارة،

بدعمكاميرا1000علىيحتويالذيللنظاميسمحممامجزأة،بصورةVideoXpertإلىالوسائطبوابةإضافةيمكناألساسي،الجزءخوادممثل
توصيلاحتياجاتمعبالتناغمالنظامإلىالوسائطبواباتإضافةيمكنكمستخدم.200بدعمكاميرا100علىيحتويالذيالنظامأومستخدمًا،20

الوسائط.
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األساسيالوسائط/الجزءبوابةدمج
سريعبشكلتتمكناألنظمةمعظمفإنالكافي،النطاقذاتلألنظمةالمنفصلةالوسائطوبوابةاألساسيالجزءخوادممناالستفادةيمكنكأنهحينفي
المهاممزدوجةالوسائطبوابةاألساسي/الجزءيوفرلديك.VideoXpertلخادممجتمعةوسائطوبوابةأساسيكجزءيعملواحدخادمدعممن

واحد.وقتفيمستخدم100وكاميرا2000منأقلعلىتحتويالتيلألنظمةتتوقعهاالتيVideoXpertوظائفمنكاملةمجموعة

VxPortal
VxPortalووالتشغيلالمباشرللتشغيلاستخدامهويمكنالويب،علىيعتمدقويعميلعنعبارةPTZ.واإلقرارالمرحالت،تنشيطأيضًاويمكنه
يستخدمالسلسة.التصديرعملياتوبدءالكاميرا،وأرقامأسماءوتحريرمرجعية،إشاراتوإنشاء،Opteraكاميراتتشويهوإلغاءباألحداث،

VxPortalنظامإلىبُعدعنالوصولتوفيرتيسيرعلىيعملمماالقياسية،الويبمنافذVideoXpertعبرلديكMJPEGوH.264.

VxOpsCenterالمحسنةالتشفيرفكوأجهزةالعملومحطات
المباشرةالفيديوهاتمشاهدةخاللهامنللمستخدمينيمكنمثلىبيئةويوفر،WindowsإلىيستندتطبيقعنعبارةVxOpsCenterإن

يمكنهمنهاوكلشاشات،6إلىيصلماVxOpsCenterتطبيقيدعم،المحسنةالتشفيرفكوأجهزةVXعملمحطاتدعمخاللمنوالمسجلة.
واسترجاعها،الكاملةالعملمساحاتتهيئةالمستخدمونيستطيع،VxOpsCenterتطبيقخاللمنمتزامنة.فيديوإشارة25إلىيصلماعرض

العمل.فيللبدءسريعبشكلالدخولتسجيلمنالتشغيلأجهزةيمكّنمما

.Pelco.comمنمتوفرمنفصلجهازخيارهوالمحسنالتشفيرفكجهاز يعدمالحظة:

التيالكاميراتعلىالعثورالمستخدمينعلىالسهلمنيجعلمماأخرى،ومعاييرالعالماتخاللمنالكاميراتلترتيبآلياتالتطبيقيوفر
يمكنالمناسبة،األذوناتمعسلسة.عرضتجربةيضمنمماسريع،بشكلوالمسجّلالمباشرالفيديوبينالتبديلللمستخدمينيمكنإليها.يحتاجون

الخاصةالمراقبةعملياتإطارفيالتعاونيتيحمماواحد،وقتفينفسهاالتبويبعالماتاستخدامبلالعمل،مساحاتمشاركةأيضًاللمستخدمين
بك.

تشملالتيالمتعددة،الفيديومقاطعمنالتشغيلقوائمإنشاءللمستخدمينخاللهمنيمكنالذياالستقصاء،وضعVxOpsCenterتطبيقيوفركما
بعيدًابهمالخاصباالستقصاءصلةذاتمقاطعوتخزينوتشفيرها،بهمالخاصةاالستقصاءاتتصديرللمستخدمينيمكناالستقصاء.منمهمةمشاهد
السريع.والوصولآمنبشكلاألدلةلحفظالنظامشبكةفيالفيديوتخزينعن

معالنمطية،اإلضافيةالمكوناتVxOpsCenterتطبيقيدعم
عملياتقبلمنمطلوبهوكماللمشغلينإضافيةوظائفتقديم

يمكّنبالتعيينالخاصاإلضافيالمكونإنبك.الخاصةالمراقبة
المخططات.علىعليهاوالعثورالكاميراتترتيبمنالمشغلين

توفرالتيالكاميراعلىالعثورللمشغلينيمكنالتعيين،خاللمن
إليه.يحتاجونالذيالوقتفيإليهايحتاجونالتيالعرضطريقة
الفرصةللمستخدمينVxMapsفيالوصولفيالتحكمدعميقدم

فيبالتحكمأيضًالهمويسمحالمبنى،فياألبوابحالةلعرض
VideoXpertاإلضافيالمكونإناألبواب.أقفال Plates

وتذهب.تأتيوهيالمركباتلتتبعالترخيصلوحةأرقاميعرض

التخزينيةالسعة
VideoXpertإن Storage)VXS(تسجيلمنصةعنعبارةRAID الخاصVideoXpertلنظامالمسجّلةالفيديوهاتتلتقطاإلتاحةعالية6
الصلبةاألقراصمحركاتوتتميزالموثوقية.منأعلىدرجةويضمنللفيديو،المساحةمنالمزيدويحرر،SSDعلىالنظامتشغيلنظاميردبك.
تحافظكماواستبدالها.التالفةاألقراصمحركاتإزالةالسهلمنيجعلمماالتغيير،وسريعةالتحميلأماميةبأنهاRAIDمجموعةإلىتنتميالتي
الذيالفيديوعلىدائمًاالمستخدمينحصولوتضمناألداءضعفوتمنع،RAIDوالعاديةالخطأحاالتكلفياألداءمستوياتعلىالتخزينخوادم

.VideoXpertخاللمنيحتاجونه

VideoXpertيدعم StorageكاميراتمحليًاIPوالتشغيلبرامجحزمخاللمنالخارجيةONVIF S،الخاصةالكاميراتجلبمنتتمكنحتى
مكلفة.ترجمةواجهاتدونVideoXpertإلىبك
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تخزينالتخزينيدعملديك.التخزينخوادمإلىالكاميراتوتعيينالتسجيلجداولضبطيسهلمما،VxToolboxخاللمنالتخزينتهيئةيمكنك
مختلفةاحتفاظأوقاتضبطيمكنكعالية.بجودةببيئتكالصلةذاتاألحداثالتقاطدائمًايمكنكبحيثالتضخم،إنذارأنماطوتسجيلواإلنذارالحركة
استمراريضمنممامتعددة،تسجيلأجهزةإلىالكاميراتتعيينخاللمنالمتكررالتسجيلالتخزينيدعمكماكاميرات.مجموعةلكلأوكاميرالكل

VideoXpertمتصل.غيرواحدتخزينخادمأصبحإذاحتىالفيديوتسجيلفي
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النظامبنية
VideoXpertيتيح Enterpriseوبوابةاألساسيالجزءبتشغيليقومواحدبخادمنظامكيبدأاألمان.بيئةمنمستوىأيفيالتوسعالتجميعمع

VxOpsCenterنظامكيستخدمأنيمكنالوسائط. Clientsاستخداميمكنهأووالمُسجلة،المباشرةالفيديومقاطعلعرضالمخصصVxPortal،
المراقبةاحتياجاتزادتكلماأدوات.برنامجإلىالحاجةدوننفسهاالغنيةالتجربةلتقديمHTML5المستعرضتكنولوجيامنبالكامليستفيدوالذي
VideoXpertأنظمةتجميعيمكنكأوواحدة،بيئةداخلمجزأبشكلللتوسيعخوادمإضافةيمكنكبك،الخاص Enterpriseنقطةلتوفيرمتعددة
الموزعة.الفيديوإدارةلشبكاتواحدةوصول

VideoXpertلـاإلضافيالخادم
VideoXpertخادمتثبيتيمكنك Accessory ServerلتوفيرNTP،وDHCP،التحميلتوازنوخدماتالفشل،لتجاوزفعالونظامأساسي

Accessoryيقدماألصغر.للشبكات ServerًداخلمنالخدماتومعالجةوقتكفيللتحكماألغراضمتعددأصليًاحالVideoXpert.

Accessoryيربطتحميل،كموازنالعملعند Serverخوادمعدةبين)CMG(وتوفيراألداءتحسينمعالوسائط،بوابة/األساسيللجزء
Accessoryخاللمنبك.الخاصةVideoXpertلشبكةالتكرار Server،شبكةسعةزيادةبسهولةيمكنكVideoXpertوضمانبكالخاصة
الفيديو.إلىالوصولدائمًاللمستخدمينيمكنبحيثالنظامتشغيلمدةتحسين

Accessory يعدمالحظة: ServerمنمتوفرمنفصلجهازخياربمثابةPelco.com.

المشغلعملمساحةبنية
مباشرةإحداهاتتصلشاشات:6إلىيصللماالدعمبتوفيرشاشات،6بـحاملعلىمثبتةعملمحطةعلىتشغيلهيتمالذي،VxOpsCenterيقوم

شاشةكلتمكنالمحسّنةالتشفيرفكأجهزةإنالمحسنة.التشفيرفكأجهزةخاللمنمستقلبشكلاألخرىالخمسالشاشاتتشغيلويتمالعملبمحطة
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سلسة.مستخدمتجربةعلىالحفاظمعفيديوإشارة25إلىيصلماعرضمنعملمحطةخاللمنمتصلة

عندماولكنبسالسة.الشاشاتعبرالنوافذتحريكللمستخدمينيمكناألصلية؛الشاشاتمثلالمحسنةالتشفيرفكأجهزةتقودهاالتيالشاشاتتعمل
وهذاوتشفيره.الفيديوعلىللحصولVideoXpertبخوادممباشرةًالمحسّنالتشفيرفكجهازيتصلإضافيًا،مكونًاأوفيديوإشارةالمستخدميطلب
المستخدم.تجربةتعقيددونVxOpsCenterعرضإمكانياتتحسينللمشغلينيتيح

HDإشاراتواستجابةكميةحيثمنأفضلأداءًتواجهفقدبنفسها،VxOpsCenterتطبيقبتشغيلتقومالالمحسّنةالتشفيرفكأجهزةألننظرًا
مباشرة.المتصلةالشاشاتمنأكثرالتشفير،فكجهازعلىتعتمدالتيالشاشاتعلى

تمثلالمشترك.العرضتشفيرفكجهازأوVXعمللمحطةشاشةجداروظيفةيوفرالذيالمشترك،العرضوضعأيضًاVxOpsCenterيدعم
العرضإلىوفيديوتبويبعالماتإرسالللمستخدمينيمكنمتكرر.بشكلمعًااستخدامهاأومشاهدتهاتتمالشاشاتمنمعينةمجموعةالشاشةجدران

بُعد.عنالمشتركالعرضفيوالتحكمالمشترك
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المحسّنةالمشغلتحكمعناصر
لوحةتشملالعادية.المفاتيحولوحةالماوسإلىباإلضافةوذلك،KBD5000والمحسّن،والماوسالمحسّنة،المفاتيحلوحةالعملمحطاتتدعم

تعيينيتملديهم.المفضلةالعملومساحاتالتبويبلعالماتاختصاراتتعيينخاللهامنللمشغلينيمكنوالتيللبرمجةقابلةمفاتيحالمحسّنةالمفاتيح
منأيأداءللمشغليمكن.VxOpsCenterفيالتحكمعناصرمنالكاملةللمجموعةطبقًالديكالموجودةKBD5000أوالجديدالمحسّنالماوس
التحكم.أجهزةأحدباستخدامكلهاأوالعمليات

الفنيةالمواصفات
األجهزة

العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالوسائط
مثبتةعملمحطة

حاملعلى
عملمحطة

مكتبية

®Intelالمعالج Xeon® E3-1275 v3Intel® Core™ i7-7700TIntel® Xeon®
E3-1275 v3

Intel®
Core i7-

8700

DDR3بايتجيجا32الذاكرة ECC8بايتجيجاDDR48بايتجيجا
DDR3

بايتجيجا16
DDR4

Microsoft®التشغيلنظام
®Windows

Server 2016

®Microsoft
®Windows

Server 2012

Windows® 10 IOT Enterprise
المشترك)العرضتشفيرفك(جهاز

Windows® 10 IOT
Enterprise

جيجا256بايتجيجا120بايتجيجا256بايتجيجا240بايتجيجاSSD480تخزين
بايت

HDD

السعة
التخزينية

96إلىيصلمابايتتيرا1
بايتتيرا

متوفرغير
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العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالوسائط
مثبتةعملمحطة

حاملعلى
عملمحطة

مكتبية

مستوى
RAID

RAIDمتوفرغير متوفرغير6

:VXS-00متوفرغيرفعالةسعة
بايتتيرا00.00

VXS-48:
بايتتيرا32.70

VXS-72:
بايتتيرا54.50

VXS-96:
بايتتيرا76.40

متوفرغير

األقراصمحرك
الضوئية

DVD±RWمتوفرغير

USBمنافذ

USB
2.0

1x,أمامي
x2خلفي

2x,أمامي
2xخلفي

أمامي,1xمتوفرغير
2xخلفي

2x,أمامي
2xخلفي

USB
3.0

2x2متوفرغيرخلفيxمتوفرغيرخلفي

USB
3.1

أمامي,1xمتوفرغيرخلفي4xأمامي,1xمتوفرغير
4xخلفي

USB
3.1
Cنوع-

أمامي1xمتوفرغيرأمامي1xمتوفرغير

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*
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الفيديو

العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالوسائط
مثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحاملعلى

Intelالفيديونظام HD
Graphics
P4700

إن:VGAواجهة
مصممةVXSطرازات

منبعدعنتهيئتهالتتم
الويب.واجهةخالل

Intel HDIntel HD
Graphics
P4700

NVIDIA
Quadro P620

جيجا1مشتركة؛مشتركةمشتركةالذاكرة
-OPSلـبايت

WKS6

جيجا2
GDDR5بايت 

2xالفيديوإخراجموصالت
DisplayPort،

DVI-D،VGA

DisplayPort،
HDMI

2x DisplayPort،
DVI-D،VGA

4x DisplayPort
1.4صغير

(العرضالشاشةدعم
2والتشغيل)المباشر

تشفيرفكجهاز-متوفرغير
خادممحسّن،
شاشة1xملحقات:

بكسل1080بدقة

تشفيرفكجهاز-
العرض
شاشة2xالمشترك: 

بكسل1080بدقة

لكلإشارة25-
شاشة

- E1-OPS-
WKSP:2xشاشة

بكسل1080بدقة

- E1-OPS-
WKS6P:يصلما

بدقةشاشات6xإلى
بكسل1080

لكلإشارة25-
إلىيصلماشاشة،
المجملفيإشارة64
الشاشاتلكل

-2x4بدقةشاشةK
بدقةشاشات4xأو

بكسل1080

لكلإشارة25-
إلىيصلماشاشة،
المجملفيإشارة64
الشاشاتلكل

للدقةاألقصىالحد

DisplayPort3840 x 2160
هرتز60عند

متوفرغير1هرتز60عند2160×3840متوفرغير

DVI-DوVGA1920 x 1200
هرتز60عند

1920متوفرغير x عند1200
هرتز60

متوفرغير

HDMI1920متوفرغير x عند1080
هرتز60

متوفرغير

mDP 1.4
مباشراتصال

عند2160×4096متوفرغير
هرتز60

الفيديومعايير

NTSC60هرتز60قدرةهرتز

PAL75هرتز75قدرةهرتز75هرتز50هرتز

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*
هرتز.60عند1920x1080للدقةاألقصىالحدفقط،المحسّنةالتشفيرفكألجهزةبالنسبة1
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الشاشات.كلعلىمتزامنةتشغيلإشارة20إلىيصلماالذاكرةستدعم2

الشبكات

العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالوسائط
مثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحاملعلى

Gigabitمنافذالواجهة Ethernet)1000Base-T()2x(منفذGigabit
Ethernet

)1000Base-T(
)1x(

Gigabitمنافذ
Ethernet

)1000Base-T(
)2x(

Gigabitمنفذ
Ethernet

)1000Base-T(
)1x(

/الثانيةفيبايتميجا450تسجيلمتوفرغيرالنقلمعدل
فيبايتميجا176تشغيلإعادة
نفسه)الوقت(فيالثانية

متوفرغير

IPv6وIPv6IPv4IPv4وIPIPv4إصدار

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*

األماميةاللوحة

العنصر
األساسي/بوابةالجزء

التخزينيةالسعةالوسائط
فكأجهزة

التشفير*
مثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحاملعلى

إعادةالطاقة،الطاقةأزرار
التعيين

الطاقة.

المؤشرات

حالة
الوحدة

أحمر،أزرق،أحمرأصفر،أخضر،
إغالق

أبيض،
أبيض
وامض

إغالقأصفر،أبيض،أحمرأصفر،أخضر،

الشبكة
الرئيسية

أخضر،إغالقأخضر،أحمرأصفر،أخضر،
برتقالي،
إغالق

إغالقبرتقالي،أخضر،أحمرأصفر،أخضر،

الشبكة
الثانوية

متوفرغيرأحمرأصفر،أخضر،متوفرغيرإغالقأخضر،أحمرأصفر،أخضر،

حالة
البرنامج

وأحمروأصفرأخضر
تشخيص(حسب
المشكلة)

وأحمروأصفرأخضرمتوفرغير
تشخيص(حسب
المشكلة)

متوفرغير
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العنصر
األساسي/بوابةالجزء

التخزينيةالسعةالوسائط
فكأجهزة

التشفير*
مثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحاملعلى

حالة
القرص
الصلب

إيقافأحمر،أخضر،
الوحدة)(خلف

OS Drive
(SSD):أصفر
إغالق

RAID Drives:
أحمر،أخضر،
إغالق

أبيض
وامض

إيقافأحمر،أخضر،
الوحدة)(خلف

وامضأبيض

حالة
الطاقة

مناألمامي(الجزءإغالقأبيض،متوفرغيرإغالقأخضر،متوفرغير
الخلفي(الجزءإغالقأخضر،الوحدة)،

الوحدة)من

فشلحالة
الطاقة

متوفرغيرإغالقأحمر،متوفرغير

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*

الطاقة

العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالوسائط
مثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحاملعلى

التيارمنفولت264-90للمدىتلقائيتحديد،%5±هرتز60/50المتردد،التيارمنفولت240إلى100الطاقةمدخل
(حدأمبير3.2المتردد،
أقصى)

مصادر
اإلمداد
بالطاقة

داخليةوات200داخليخارجيمتكررداخلي،داخلي

الطاقةاستهالك
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العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التشفير*فكأجهزةالتخزينيةالسعةالوسائط
مثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحاملعلى

تيار
متردد
100
فولت

1.60وات،160
وحدة547أمبير،

حرارية
بريطانية/ساعة

وحدة222األقصىالحدمتوفرغير
بريطانية/ساعةحرارية
بقدرةبالطاقةإمداد(مصدر

وات)65

1.60وات،160
وحدة547أمبير،

حرارية
بريطانية/ساعة

وحدة683األقصىالحد
بريطانية/ساعةحرارية
200بالطاقةإمداد(مصدر
وات)

تيار
متردد
115
فولت

1.39وات،160
وحدة547أمبير،

حرارية
بريطانية/ساعة

1.39وات،160متوفرغير
وحدة547أمبير،

حرارية
بريطانية/ساعة

تيار
متردد
120
فولت

3.45وات،414متوفرغير
وحدة1411أمبير،

حرارية
1بريطانية/ساعة

متوفرغير

تيار
متردد
220
فولت

0.72وات،160
وحدة547أمبير،

حرارية
بريطانية/ساعة

0.72وات،160متوفرغير
وحدة547أمبير،

حرارية
بريطانية/ساعة

تيار
متردد
240
فولت

1.69وات،406متوفرغير
وحدة1386أمبير،

حرارية
1بريطانية/ساعة

متوفرغير

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*
القصوى.السعةعلىالطاقةاستهالكيعتمد1
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البيئةمعمتوافق

الوسائطاألساسي/بوابةالجزءالعنصر
السعة
التخزينية

فكأجهزة
حاملعلىمثبتةعملمحطةالتشفير*

محطة
عمل
مكتبية

حرارةدرجة
التشغيل

إلى°50(منمئوية°35إلى°10من
الهواءسحبفتحةفيفهرنهايت)95°

مناألمامي(الجزءبالوحدةالخاصة
الوحدة)

إلى°5من
مئوية35°
°41(من
°95إلى

فهرنهايت)

إلى°50(منمئوية°35إلى°10من
الهواءسحبفتحةفيفهرنهايت)95°

مناألمامي(الجزءبالوحدةالخاصة
الوحدة)

إلى°0من
مئوية35°
°32(من
°95إلى

فهرنهايت)

تشغيلدون
الحرارةدرجة

149إلى40-(مئويةدرجة65إلى40-
فهرنهايت)درجة

إلى40°-
مئوية60°
إلى40°-(

140°
فهرنهايت)

فهرنهايت)°149إلى°40-(مئوية°65إلى40°-

الرطوبة
أثناءالنسبية
التشغيل

إلى20%تكاثفدون%80إلى%20
95%
تكاثفدون

%80إلى%20
تكاثفدون

إلى%5
95%،
(دون
تكاثف)

تشغيلدون
الرطوبة
النسبية

إلى10%تكاثف)(دون،%95إلى%5
90%،
(دون
تكاثف)

قدم)10000إلى50-(م3.048إلى15-التشغيلارتفاع

تشغيل
االهتزاز

مسحبمعدلهرتز200إلىهرتز3بطاقةجاوث0.25
أوكتاف/الدقيقة0.5مقداره

0.66
GRMS

إلىهرتز3بطاقةجاوث0.25
مقدارهمسحبمعدلهرتز200
أوكتاف/الدقيقة0.5

0.66
GRMS

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*

درجةتتأثرحيثملحوظة.بصورةالغرفةحرارةدرجةمنأعلىبالوحدةالخاصةالهواءفتحةعندالحرارةدرجةتكونأن يمكنمالحظة:
أنمنتأكدالوحدة،وتلفاألداءتعطللتجنباألخرى.العناصروبعضالهواءتكييفوإستراتيجيةاألرضيةوتصميمالحاملبتكوينالحرارة
مستمرة.بصفةالتشغيلحرارةدرجةنطاقفيالوحدةحرارةدرجة

الماديةالمواصفات

العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التخزينيةالسعةالوسائط
فكأجهزة

التشفير*
علىمثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحامل

والمعدنيةالبالستيكيةالخزانةالهيكل

النهائيالشكل
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العنصر

الجزء
األساسي/بوابة

التخزينيةالسعةالوسائط
فكأجهزة

التشفير*
علىمثبتةعملمحطة

مكتبيةعملمحطةحامل

النهائي—الشكل
األماميةاللوحة

فضيةنهاياتذاتأغطيةمعالداكنالرمادي
المعة

أغطيةمعالداكنالرماديأسود
المعةفضيةنهاياتذات

أسود

النهائي-الشكل
الهيكل

أسودداكنرماديأسودفضيداكنرمادي

×(عمقاألبعاد
×عرض
ارتفاع)

50.8×43.4
سم8.9×
)20x17.1
x3.5(بوصة

64.8x 43.7 x
سم13.2
(25x17.2x5.2

بوصة)

3.6x 17.8 x
سم18.2
(1.4x7.0x
بوصة)7.2

50.8×43.4×
سم8.9

)20x17.1x
بوصة)3.5

29.2x9.26x29سم
)15.5x3.65x11.42

بوصات)

(طقممنطبقغير2RU3RU)RU(التركيب
مضمن)التركيب

2RUمتوفرغير

كجم13.06الوحدةوزن
رطل)28.8(

معرطالً)،78(كجم35.5
األقراصلعدداألقصىالحد

كجم1.41
أرطال)3.12(

كجم12.38
رطالً)27.29(

رطالً)11.57(كجم5.26

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*

الشهادات

العناصر
الجزء
CMGاألساسي/

السعة
التخزينية

فكأجهزة
التشفير*

عملمحطة
علىمثبتة

حامل
عملمحطة

مكتبية

ثالثيالماوس
/المحسّناألبعاد

3DX-600-
3DMOUSE

المفاتيحلوحة
-Y/المحسّنة

U0023-
G910KBD

CEبالفئةبالفئةبالفئةأالفئةبالفئةأالفئةأالفئة

FCC،بالفئةبالفئةبالفئةأالفئةبالفئةأالفئةأالفئة15الجزء

ICES-003بالفئةبالفئةبالفئةأالفئةبالفئةأالفئةأالفئة

UL/cULXXXXXXبـمدرجة

RCMXXXXXXX

CCCXXXXX

KCXXXXXX

NOMXXXXXXX

المشتركالعرضتشفيرفكأجهزة/الملحقاتخادم/المحسّنالتشفيرفكجهاز*
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1النظاممتطلباتمناألدنىالحد

العنصر
الجزء
الوسائطبوابةCMGاألساسي/

OpsCenterفكوجهاز
التخزينيةالسعةالمشتركالعرضتشفير

المحسنالتشفيرفكجهاز
الملحقاتوخادم

Intelالمعالج i7مركزيةمعالجةوحدة
بت64

Intel® Xeon® E3-
1275 v3

التشفيرفكجهازاليتوفر
وخادمالمحسّن

Accessory Server
إلىارجعللبرامج.كتوزيع
Opsتطبيق Centerللحد
النظاممتطلباتمناألدنى
تشفيرفكبجهازالخاصة
المشترك.العرض

مزدوجة(قناةبايتجيجا8بايتجيجا8بايتجيجا16الذاكرة
2x 2،3بايت)جيجا4

DDR3بايتجيجا32
ECC

®Microsoftالتشغيلنظام Windows®
Server 20164أو2012

Windows 7 SP1أو
أوبت)-64(أحدث

Windows بت)-64(10

Microsoft®
Windows® Server

20164أو2012

الفيديو
النظام

Intel HD Graphics P4700واجهةأفضلأوVGA

Gigabitالواجهة Ethernet)1000Base-T(

الفيروسات.مكافحةبرامجتثبيتدونفقطالبرامجأنظمةاختبارتم1
محليةشاشاتعلىالفيديوعرضعنداألداءضعفإلىالقناةمزدوجةالذاكرةاستخدامفيالفشليؤديقد2
.VxOpsCenterكعميلالجهازنفسعلىVxToolboxتثبيتعندبايتجيجا16بإجماليذاكرةتوافريتطلب3
الخادم.تشغيلنظامفيمدعومًاليسVxOpsCenterفإنمدعوم،الخادمتشغيلنظامأنمنالرغمعلى4

VideoXpertمُشغِّل
منمباشرةًالمشغلتنزيليمكنكتشغيلها.وإعادةمنهاوالتحققVideoXpertمنالمؤمنةالتصديرملفاتتشفيرفكعلىVxPlayerيعمل

VideoXpertمنتنزيلهيمكنكأومصدّرفيديوملفإلىباإلضافةPelco.com.تتبعالالتياألجهزةمتطلباتمناألدنىالحدالتاليةاألقسامتُحدد
VideoXpertوتشغلVxPlayer.

األجهزةمتطلبات
lDual Core i5 هرتزجيجا2.67
l4العشوائيالوصولذاكرةمنبايتجيجا)RAM(
l+200الصلبةاألقراصمحركاتمنخاليةمساحةأكثرأوبايتجيجاHDD
lGPUالمفتوحةالرسوماتمكتبةتدعمOpenGL أعلىأو3.0
l1024الشاشةدقةx768أعلىأو
l1000/100إيثرنتشبكةواجهةبطاقةEthernet Network Interface Card
lصوتبطاقةSound Card

البرامجمتطلبات
lWindows 7 ProأوUltimate64،أوبتWindows 10 Pro64بت
l.NET أعلىأو4.6.1
lالمفتوحةالرسوماتمكتبةOpenGL أعلىأو3.0
lDirect3D أعلىأو9
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الحماية
التالية:الحمايةميزاتVideoXpertيشمل

lالعميلمصادقة
lفقطمشفرةبصيغةالمروركلماتتخزين
lللتهيئةالقابلةوالوظائفاألذونات
lالمستخدمإجراءاتتقارير
lبروتوكولعلىتعتمدالتيالتشفيرعملياتTLSبروتوكولخاللHTTPS
lالفيروساتمكافحةبرامجمعالتشغيليدعم
lالتصديرملفاتتشفيرعلىالقدرة
lبروتوكولباستخدامالنظامساعاتتزامنNTP
lلـصحتهامنالتحققتمالتيالنمطيةالتشفيروحداتدمجFIPS 140-2
lلتهيئةالتوجيهيةالمبادئFISMA/NIST–عمليةخاللمنالنظامبتوثيقتقومالتيالمؤسساتالدليلهذاسيساعدRMFبهاالخاصة

حول:بمعلومات

النظامتصنيفكيفية–
بهاالمعمولNISTعلىالمعتمدةاألمنيةالتحكمعناصر–
NISTإلىالمستندةاألمنيةالتحكملعناصرVXتنفيذكيفية–

lامتثالاختبارFISMA/NIST–تثبيتيتمVideoXpertلـممثلنظامعلىFISMAبوكالةالخاصةالتوجيهيةالمبادئتطبيقمع
DISA(اآلمنةالفنيالتنفيذوإرشاداتالدفاعية،المعلوماتأنظمة STIG(اآلمنةالفنيالتنفيذإرشاداتتشتملوظيفتها.جدوىواختبار
يلي:ماعلىالمطبقة

–Microsoft Windows VxToolboxوVxOpsCenterلـ10
–Microsoft Windows Server VxMediaوبوابةVxCoreلـ2016
–Microsoft .Net Framework 4
–Microsoft Internet Explorer 11
Microsoftحمايةجدار– Windowsبهالخاصالمتقدمواألمان
–Postgres Database 9.xلـVxOpsCenterوVxToolbox

المدعومةاللغات
التالية:باللغاتVxPortalوVxOpsCenterواجهاتتتوفر

lالعربيةاللغة
lالبرازيليةالبرتغاليةاللغة
lاأللمانية
lالفرنسية
lاإليطالية
lالكورية
lالروسية
lالمبسطةالصينية
lالالتينيةأمريكابلدانفياإلسبانية
lالتركية
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المعايير/المنظمات
lشركةPelcoالصناعةمنتدىأعضاءأحدهيMPEG-4
lPelcoالعالميوالتشغيلالتركيبمنتدىأعضاءأحد)UPnP،(القيادةلجنة
lشركةPelcoالعامالتسلسليالناقلمصنعيمنتدىأعضاءأحدهي)USB.(
lشركةPelcoوالكهربيةالفنيةالقياسي/اللجنةللتوحيدالدوليةالمنظمةمساهميأحدهي)ISO/IEC(1المشتركةالفنيةواللجنة)JTC1(

11العملفريقالمعلومات"،"تكنولوجيالـ29رقمالفرعيةواللجنة
l،معيارالتوافقISO/IEC )MPEG-4باسمكذلك(المعروف14496
l،لالتصاالتالدولياالتحادتوصياتالتوافق)ITU(G.711،النبضرمز"تعديل)PCM(الصوت"لترددات
l،المفتوحةالشبكةفيديوواجهةمنتدىالتوافق)ONVIF(Profile S

البرامجتراخيص
Pelcoالمجمعةالكاميراتتتطلبلتنشيطها.تراخيصالمنصةوترقياتالمعينةالبرامجومزاياالتسجيلوأجهزةالعملومحطاتالخوادمتتطلب
VideoXpertفيوالمسجلة Storageمبيعاتإلىالرجوعيمكنكقناة.لكلواحدًاترخيصًاPelcoالمعداتجميععلىالحصوللضمان

بيئتك.لدعمالالزمةوالتراخيص

خطةأيضًاالمطلوبمنفإنه،VideoXpertلبرنامجالترقياتلتمكينقناة.ترخيصVideoXpertنظامعلىتشفيركاميرا/جهازكلتتطلب
نشطة.)SUP(برنامجتحديث

VideoXpertلـالبسيطالنشرلتمكينالبرنامجتحديثخطةمنسنواتوثالثقناةترخيص300معVxStorageخوادمتجميعيتم
Enterprise.مكوناتراجعVideoXpertالتخزين.خياراتعلىللتعرف

VideoXpertيتطلبأكبر،توزيعاتلتحقيقالنظاموتصميمالشبكةلتعقيدنظرًا Enterpriseالتثبيتتنفيذيتمأنوإماتدريب،شهادةإماالمُجمع
فيذلكيشترطالبينما،Pelcoمنمعتمدينالنظامبتركيبوالقائمونالمسؤولونيكونأنبشدةيُوصى.Pelcoلدىالصيانةمحترفيأحدبواسطة
.Enterpriseتوزيعات

الوصفالعنصر

E1-1CلـواحدةكاميراترخيصVideoXpert Enterprise،واحدةسنةلمدةالبرنامجلتحديثخطةإلىباإلضافة

E1-1C-SUP1فقطواحدًاواحد.يتطلبعاملمدةترقياتعلىللحصولالحقالبرنامج)تحديث(خطةالحاليالقناةترخيصتمديديمنحك
قناة.لكل

E1-1C-SUP3واحدًاأعوام.يتطلبثالثةلمدةترقياتعلىللحصولالحقالبرنامج)تحديث(خطةالحاليالقناةترخيصتمديديمنحك
قناة.لكلفقط

U1-AGG-1CلـاختياريواحدةكاميراترخيصVideoXpert EnterpriseنظامفيللتجميعVideoXpert Enterprise.
المهنية.الخدماتباستخدامينصح

E1-NSM-1UPيمكِّنVxEnterpriseاستخداممنEndura NSM5200/NSM5300100إلىيصلبمامزودتخزينكجهاز
قناة.

E1-NSM-1UP-50يمكِّنVxEnterpriseاستخداممنEndura NSM5200/NSM5300قناة.50إلىيصلبمامزودتخزينكجهاز

E1-NSM-1UP-25يمكِّنVxEnterpriseاستخداممنEndura NSM5200/NSM5300قناة.25إلىيصلبمامزودتخزينكجهاز
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VideoXpertمكونات
الوصفالطراز

التخزينخوادم

E1-VXS-00-PVxSاالتحادالمتحدة-الوالياتطاقةأسالكمعبايت)تيرا0.00بمقدارفعال(تخزينبايتتيرا0بتخزين
المتحدةالمملكةاألوروبي-

E1-VXS-48-PVxSاالتحادالمتحدة-الوالياتطاقةأسالكمعبايت)تيرا32.70بمقدارفعال(تخزينبايتتيرا48بتخزين
المتحدةالمملكةاألوروبي-

E1-VXS-72-PVxSاالتحادالمتحدة-الوالياتطاقةأسالكمعبايت)تيرا54.50بمقدارفعال(تخزينبايتتيرا72بتخزين
المتحدةالمملكةاألوروبي-

E1-VXS-96-PVxSاالتحادالمتحدة-الوالياتطاقةأسالكمعبايت)تيرا76.40بمقدارفعال(تخزينبايتتيرا96بتخزين
المتحدةالمملكةاألوروبي-

الوسائطاألساسي/بوابةالجزء

E1-CMG-SVRPوالوسائطبوابةيضمشاملجهازVideoXpert Core،والوالياتأوروبا،فيالكهربائيةاألسالكيتضمن
المتحدةوالمملكةالمتحدة،

العملمحطات

E1-OPS-WKSPفيالكهربائيةاألسالكتتضمنشاشتين؛إلىيصلمااستخدامتمكينعلىتعملحاملعلىمثبتةعملمحطة
المتحدةوالمملكةالمتحدةوالوالياتاألوروبياالتحاد

E1-OPS-WKS6Pأجهزةباستخدامشاشاتستإلىيصلمااستخداموتتيحمُحدَثة،رسوماتبطاقةمعحاملعلىمثبتةعملمحطة
والمملكةالمتحدة،والوالياتأوروبا،فيالكهربائيةاألسالكتتضمن)،VX-A3-DEC(المحسّنةالتشفيرفك

المتحدة

VX-WKSاالتحادفيالكهربائيةاألسالكتتضمنشاشات؛أربعإلىيصلمااستخدامتمكينعلىتعملمكتبيةعملمحطة
المتحدةوالمملكةالمتحدةوالوالياتاألوروبي

Accessory Server

VX-A3-ACCخادمVideoXpert Accessory Serverوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروربا،فيالكهربائيةاألسالكمع
المتحدة

التشفيرفكأجهزة

VX-A3-DECالمتحدةوالمملكةوأوروباالمتحدةالوالياتفيالكهربائيةاألسالكمعوالتركيبالمحسّنالتشفيرفكجهاز

VX-A3-SDDالمتحدةوالمملكةالمتحدةوالوالياتأوروربافيالكهربائيةاألسالكمعالمشتركالعرضتشفيرفكجهاز

المتوفرةالملحقات
lالعمل)محطاتوطرزالوسائطاألساسي/بوابة(الجزءالمفاتيحلوحة
lالعمل)محطاتوطرزالوسائطاألساسي/بوابة(الجزءالماوس
lأقراصمحركUSBواالسترجاعالمواردعنمعلوماتعلىيحتوي
lحاملعلىالمثبتةالعملمحطاتوطرزالوسائطحامل/بوابةعلىالمثبتةللمجموعةاألساسيالجزء
lمنفذDisplayPortمحولإلىحاملعلىالمثبتةالعمللمحطاتواحدDVI
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l4منافذDisplayPortلمنفذمكتبيةعمللمحطةصغيرةDisplayPortومنفذDisplayPortإلىواحدصغيرHDMI
lمجموعةVESAمشتركة)عرضوشاشةمحسن،تشفيرفكوجهازملحقات،(خادمالمثبتة
lاألوروبي)واالتحادالمتحدةوالمملكةالمتحدة(الوالياتالطاقةسلك

االختياريةالطاقةملحقات
lPWRCRD-S-ARاألرجنتينقياسي،كهرباءسلك
lPWRCRD-S-AUأسترالياقياسي،كهرباءسلك
lPWRCRD-S-EUأوروباقياسي،كهرباءسلك
lPWRCRD-S-UKالمتحدةالمملكةقياسي،كهرباءسلك
lPWRCRD-S-USالمتحدةالوالياتقياسي،كهرباءسلك
lPWRCRD-R-ARاألرجنتينمستدير،كهرباءسلك
lPWRCRD-R-AUأستراليامستدير،كهرباءسلك
lPWRCRD-R-EUأوروبامستدير،كهرباءسلك
lPWRCRD-R-UKالمتحدةالمملكةمستدير،كهرباءسلك

العمللمحطةاالختياريةالملحقات
lVX-A3-ACCخادمAccessory Serverالمتحدةوالمملكةالمتحدة،والوالياتأوروربا،فيالكهربائيةاألسالكمع
lVX-A3-DECالمتحدةوالمملكةوأوروباالمتحدة،الوالياتفيالكهربائيةاألسالكمعالمحسّنالتشفيرفكجهاز
l3DX-600-3DMOUSEالمحسّناألبعادثالثيوالماوسالتحكمعصا
lY-U0023-G910KBDالمحسّنةالمفاتيحلوحة
lA1-KBD-3D-KIT2األبعادثالثيوالماوسالمحسّنةالمفاتيحلوحةمجموعة
lمفاتيحلوحةKBD5000للتحكموعصامفاتيحلوحةبهزة/إغالق،مزودة
lشاشةLEDبالكاملالدقةعاليةPMCL622بوصة22مقاس
lشاشةLEDبالكاملالدقةعاليةPMCL624بوصة24مقاس
lشاشةLEDبالكاملالدقةعاليةPMCL632بوصة32مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL643Kبوصة43مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL649Kبوصة49مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL655Kبوصة55مقاس
lشاشةLED4تبلغفائقةبدقةK PMCL665Kبوصة65مقاس

التخزينخادمملحقات
lVXS-HDD-6TBلطرازاتوحاملبايتتيرا6بديلصلبأقراصمحركVXS
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InternationalStandardsOrganization
Registered Firm; ISO 9001QualitySystem

Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States

(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax

+1 (559) 292-1981 International Tel
+1 (559) 348-1120 International Fax

www.pelco.com

PelcoوشعارPelcoبمُنتجاتالمُرتبطةالتُجاريّةالعالماتمنوغيرهماPelco،لشركةمُسجَّلةتجاريةعالماتهيالمنشورهذافيإليهاالمُشارPelco, Inc.لها.التابعةالشركاتأو
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