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 مالحظات مھمة

 .www.pelco.com/legalإلى والمعلومات ذات الصلة، ارجع  Pelcoللمزید من المعلومات حول المالحظات المھمة المرتبطة بمنتجات 

 إشعارات تنظیمیة

) أال یتسبب ھذا 1). یخضع تشغیل الجھاز إلى الشرطین التالیین: (FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 
 ) وأن یتلقّى أي تشویش محتمل، بما في ذلك التشویش الذي قد یتسبب في تشغیل الجھاز بشكل غیر مرغوب فیھ.2الجھاز في حدوث تشویش ضار، (

 تشویش الرادیو والتلیفزیون

). تم تعیین ھذه FCCمن قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة ( 15اختبار ھذا الجھاز وقد َثُبت توافقھ مع حدود الفئة أ لألجھزة الرقمیة بموجب الجزء تم 
د واستخدام طاقة الحدود لضمان توفیر درجة الحمایة المقبولة ضد التشویش الضار عند تشغیل الجھاز في بیئة نشاط تجاري. یعمل ھذا الجھاز على تولی

ة. قد التردد الالسلكي التي یمكن أن تصدر عنھ بما یجعل عدم تركیبھ واستخدامھ حسب دلیل اإلرشادات یسبب التشویش الضار باالتصاالت الالسلكی
تشویش على نفقتھ یؤدي تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة إلى حدوث تشویش ضار؛ ویتعین على المستخدم في ھذه الحالة أن یتخلص من ھذا ال

 الخاصة.

قواعد قد تؤدي التغییرات والتعدیالت غیر المعتمدة صراحة بواسطة جھة تصنیع أو تسجیل ھذا الجھاز إلى إبطال صالحیة تشغیل ھذا الجھاز بموجب 
 لجنة االتصاالت الفیدرالیة.

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). 

 )EMCالفئة الكوریة أ للتوافق اإللكترومغناطیسي (
 

 

 بیان الضمان

 .www.pelco.com/warrantyوالمعلومات ذات الصلة، ارجع إلى  Pelcoللمعلومات حول ضمان منتجات 

 ULمالحظات سالمة 

 فولت تیار متردد،  24" (أو "مصدر طاقة محدود") بمعدل إنتاج .L.P.Sُصمم ھذا المنتج لیتم تزویده بوحدة طاقة مدرجة محددة بعالمة "
 أمبیر كحد أدنى. 0,35فولت تیار مستمر،  48كحد أدنى أو  1,28ھرتز، و 60/  50و

 یجب تركیب ھذا المنتج بواسطة فني صیانة مؤھل ویجب أن یتوافق التركیب مع القوانین المحلیة.
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 المقدمة
والتي توفر إمكانیة تصویر متقدمة مع اإلضاءة المنخفضة،  SureVision 3.0بتقنیة  IBEللجیل التالي من سلسلة  ®Sarixمن  IPتتمیز كامیرات 

للكامیرات، مما  Pelco) من E( Enhanced) وتقنیات مضادة للتوھج تعمل في وقت واحد. وھي جزء من نطاق WDRونطاق حیوي واسع (
 یوفر جودة وأداء رائدین في مجال التصویر.

سھلة التركیب، وتوفر خیارات تركیب مرنة، وتستخدم متصفح ویب قیاسي لسھولة اإلعداد  IBEتعتبر الكامیرات األنبوبیة من الجیل التالي من سلسلة 
 واإلدارة عن بعد.

 ®Enduraو ™VideoXpertوأنظمة مختلطة مثل  Pelco IPبسھولة مع نظام  IBEتتصل الكامیرات األنبوبیة من الجیل التالي من سلسلة 
لالتصال مع  Q، وG، وSالمقطع  ONVIF(أو أحدث). تتوافق الكامیرا أیًضا مع  7.3اإلصدار  ®Digital Sentry(أو أحدث) و 2.0اإلصدار 

 .Pelcoمن  IP) للتوصیل بكامیرا SDK) ومجموعة مطور البرامج (APIواجھة برمجة التطبیقات ( Pelcoالبرامج الخارجیة. وتقدم 

المستند إجراءات التركیب واإلعداد األولي لبدء تشغیل الكامیرا. للحصول على مزید من المعلومات حول تشغیل الكامیرا، راجع دلیل یوضح ھذا 
 التشغیل الخاص بالمنتج.

وانتقل إلى  www.pelco.com/sarix: للحصول على معلومات إضافیة حول توثیق المنتج باللغة اإلنجلیزیة واللغات األخرى، اذھب إلى مالحظة
 .IBEموقع الویب الخاص بالكامیرا األنبوبیة من الجیل التالي من سلسلة 
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 الطرز
IBE129-1I   ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  9~  3داخليIR ،1 میجا بكسل، أبیض 

IBE129-1R  ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  9~  3المواصفات البیئیةIR ،1 میجا بكسل، رمادي فاتح 
IBE229-1I   ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  9~  3داخليIR ،2 میجا بكسل، أبیض 

IBE229-1R  ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  9~  3المواصفات البیئیةIR ،2 میجا بكسل، رمادي فاتح 
IBE222-1I  مم النطاق البؤري، مع إضاءة  22~  9خلي، داIR ،2 میجا بكسل، أبیض 

IBE222-1R  ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  22~  9المواصفات البیئیةIR ،2 میجا بكسل، رمادي فاتح 
IBE329-1I   ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  9~  3داخليIR ،3 میجا بكسل، رمادي فاتح، أبیض 

IBE329-1R مم النطاق البؤري، مع إضاءة  9~  3البیئیة،  المواصفاتIR ،3 میجا بكسل، رمادي فاتح 
IBE322-1I   ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  22~  9داخليIR ،3 میجا بكسل، أبیض 

IBE322-1R  ،مم النطاق البؤري، مع إضاءة  22~  9المواصفات البیئیةIR ،3 میجا بكسل، رمادي فاتح 

 باستخدامھاالحوامل الموصى 
IBEPLMT-E تثبیت على حامل، المواصفات البیئیة، رمادي فاتح 

IBEWLMT-E تثبیت على الحائط، المواصفات البیئیة، رمادي فاتح 
IBEWLMT-I تثبیت على الحائط، داخلي، أبیض 
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 الشروع في العمل
 دلیل.یجب قبل تركیب الجھاز االطالع على المعلومات الواردة في قسم التركیب بھذا ال

 :مالحظات

 ) للتعامل مع األجھزة. DHCPبتوصیل الجھاز بشبكة تستخدم خادم یعمل ببروتوكول تھیئة المضیف المتغیر ( Pelcoتوصي شركة  •

 ال تستخدم محور شبكة عند تھیئة إعدادات الشبكة للجھاز.  •

 لضمان وصول آمن، ضع الجھاز خلف جدار حمایة عند توصیلھ بشبكة ما. •
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 الكامیرات األنبوبیةطرز 

 قائمة األجزاء المرفقة بالجھاز
 الوصف  الكمیة

 كامیرا أنبوبیة 1

 حاجز طرف الطاقة 1

 حاجز طرف اإلنذار 1

 ذاتیة التخریم M4مسامیر  5

 مثبتات مسامیر بالستیكیة 5

 Torx T20لقمة أمان  1

 IBEدلیل تركیب كامیرا الجیل التالي األنبوبیة من سلسلة   1 

 إرشادات السالمة المھمةصفحة   1 

 صفحة الموارد 1

 قائمة األجزاء التي یلزم على المستخدم توفیرھا
 باإلضافة إلى األدوات القیاسیة والكابالت الالزمة لتركیب نظام الحمایة بالفیدیو، یلزمك توفیر العناصر التالیة:

 الوصف  الكمیة

 أو بدونھا) PoE؛ تأكد من فصل الكابل للتطبیق الخاص بك (بتقنیة RJ-45(أو أعلى) مع موصل  5كابل من الفئة  1

 2مفك فیلیبس #  1

 SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-Iجیجابایت  128, تصل إلى microSDبطاقة   1

 بوصة) 4/1مفك للقمة األمان المدرجة (محرك سداسي  1

 كابل إنذار (اختیاري)  1

 كابل صوت (اختیاري) 1

 ملصق بیانات المنتج

). وقد تحتاج إلى ھذه MACیشتمل ملصق بیانات المنتج على رقم الطراز وكود التاریخ والرقم التسلسلي وعنوان التحكم بالوصول للوسائط (
 المعلومات عند قیامك باإلعداد. یقع ملصق بیانات المنتج على الجزء السفلي من الكامیرا وعلى جانب علبة المنتج.
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 نظرة عامة على المنتج

 
 IBE سلسلة من األنبوبیة التالي الجیل كامیرا

 

استخدم قاعدة التركیب لتثبیت الكامیرا بالسطح أو قم بالتركیب باستخدام واحدة من ملحقات التثبیت االختیاریة (التثبیت على قاعدة التركیب:  )1(
 حامل أو التثبیت على الحائط).

 توجیھ الكامیرا. واحدة من مجموعتي مسامیر للتثبیت بعد :المسامیر مجموعة )2(

 جیجابایت. 128صغیرة مدمجة یمكنھا تخزین ما یصل إلى  SDبطاقة  :SD بطاقة إلى الوصول )3(

 IRإضاءة  IBEتتضمن الكامیرا األنبوبیة من الجیل التالي من سلسلة  :الحمراء تحت باألشعة وتعمل الكامیرا حالة عن تعبر LED مصابیح )4(
 في دائرة على طول الحافة الخارجیة للكامیرا. LEDمتًرا. ھناك مصابیح  30متوائمة تصل إلى 

یعبر عن حالة الكامیرا ویضيء باللون األحمر عند تشغیل الطاقة،  LEDمصباح  IBEكما تتضمن الكامیرا األنبوبیة من الجیل التالي من سلسلة 
 ویتحول إلى األخضر المتوھج عند إعادة التشغیل، وبعد ذلك ینطفئ عندما تكون الكامیرا في وضع التشغیل العادي.

 مم. 22-9مم أو  9-3عدسات مدمجة ذات بعد بؤري متغیر  :الكامیرا عدسات )5(

 أداة بالستیكیة للحمایة من الشمس تخفف الضوء أثناء المساعدة في التحكم في الحرارة. :الشمس أشعة ضد حمایة أداة )6(

 مسماران لتثبیت أداة الحمایة من الشمس بعد التركیب. :مسامیر )7(
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 التركیب

 وزر افتراضي MicroSDفتحة بطاقة 

 عندما تكون الكامیرا في وضع التشغیل. MicroSDفي فتحة البطاقة لتخزین مقاطع الفیدیو واللقطات. ال تقم بإزالة بطاقة  MicroSDأدخل بطاقة 

 

 استخدم مفك مسطح الرأس إلزالة الغطاء المستدیر الذي یغطي فتحة الوصول الموجودة على جانب الكامیرا. .1

 

  الداخلي.، قم بفك الغطاء Torxباستخدام مفك  .2

للحصول على معلومات بشأن  microSD، اتصل بالشركة المصنعة لبطاقة microSDللتسجیل بشكل مستمر على مدار الساعة باستخدام بطاقة  :مالحظة

 موثوقیتھا ومتوسط العمر المتوقع.
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 تعیین الكامیرا إلى إعدادات المصنع االفتراضیة.. استخدم ھذا الزر إلعادة microSDتحت الغطاء الخارجي مع فتحة بطاقة  االفتراضي الزریقع 

 
 

ثانیة على األقل إلعادة تعیین الكامیرا إلى إعدادات  20باستخدام أداة مناسبة لمدة  االفتراضي الزرمع تشغیل الكامیرا، اضغط مع االستمرار على  .3

 المصنع االفتراضیة. أعد تركیب الغطاء المعدني الداخلي والغطاء الخارجي المستدیر.
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 شامل كابل

 

 

 المالحظات التعریف السن كابل ال

   – اإلیثرنت 1

 نقل الصوت في اتجاھین الصوتمنفذ إخراج  األخضر I/Oالصوت  2

 منفذ إدخال الصوت وردي

 I/Oاإلنذار  3

 (حاجز طرف بخمسة مواضع)

 توصیل اإلنذار + 2إنذار داخلي  1

 (شائع) –إنذار داخلي  2

 + 1إنذار داخلي  3

  –إنذار خارجي  4

 إنذار خارجي + 5

فولت / تیار  12الطاقة (تیار مستمر  4

 فولت) 24متردد 

 (حاجز طرف بموضعین)

 تیار مستمر  1

 -فولت  12

 تیار متردد 

 فولت 24

 توصیل الكھرباء

 تیار مستمر  2

 فولت + 12

 تیار متردد 

 فولت 24
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 توصیل كابالت الكامیرا

 بشكل جید (مثل الصنادیق المقاومة للماء).قبل توصیل الكابالت، تأكد من أن یتم وضع جمیع الكابالت ومحول الكھرباء في أماكن جافة ومقاومة للماء 

 

 :الكھرباء توصیل

فولت بحاجز طرف بسنین من الكابل الشامل ومقبس الكھرباء. أو قم بتوصیل كابل إیثرنت بموصل  24فولت / تیار متردد  12قم بتوصیل محول تیار مستمر 

 . ال ُیوصى باستخدام مصدر طاقة مزدوج.PoEإیثرنت الخاص بالكابل الشامل، وقم بتوصیل الطرف اآلخر من الكابل في مصدر إمداد 

 

 :اإلیثرنت كابل لتوصی

 وتر.قم بتوصیل طرف من كابل إیثرنت بموصل إیثرنت الخاص بالكابل الشامل، وقم بتوصیل الطرف اآلخر من الكابل بمفتاح الشبكة أو جھاز الكمبی

 

 عند توصیل الكامیرا مباشرًة بجھاز كمبیوتر، قد تحتاج إلى استخدام كابل إیثرنت كروس أوفر.: مالحظة

 

الخاصة بمؤشر النشاط. إذا كانت المصابیح غیر مضاءة، فُیرجى التحقق من اتصال الشبكة المحلیة  LEDتحقق من حالة مؤشر الرابط ومصابیح : مالحظة

LAN.ضوء الرابط األخضر یشیر إلى وجود اتصال شبكة جید. ومیض مصباح النشاط البرتقالي یشیر إلى نشاط الشبكة .  
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 تركیب الكامیرا
 باستخدام واحدة من أسالیب التركیب التالیة: IBEیمكنك تركیب الكامیرات األنبوبیة من الجیل التالي من سلسلة  

 یمكن تركیب الكامیرا على الحائط مباشرًة.  .1

 .الحائط أو السقف: بالسطح التثبیتارجع إلى قسم  •

 التركیب باستخدام صندوق وصالت مثبت على الحائط (ملحق اختیاري).  .2

 البیئیة وبالمواصفات) I-IBEWLMT( داخلًیا الحائط على التركیب: الحائط على التركیب ملحقارجع إلى قسم  •
)E-IBEWLMT(. 

 التركیب باستخدام صندوق وصالت مثبت على الحامل (ملحق اختیاري).  .3

 .)E-IBEPLMT( البیئیة بالمواصفات الحامل على التركیب: الحامل على التركیب ملحقارجع إلى قسم  •

 

  

13 



 الحائط أو السقف :بالسطح التثبیت
 دلیل التركیب

 مباشرًة على الحائط أو السقف مع أداة تركیب مدمجة قابلة للتعدیل على محورین. IBEیمكن تثبیت كامیرا الجیل التالي األنبوبیة من السلسلة 

 

 ضع الكامیرا في مكان التثبیت. ضع عالمة على مكان فتحتي المسامیر في الكامیرا على السقف أو الحائط. .1

 
فتحات المسامیر، فقم بفك المسامیر الثالثة الموضحة في الصور أدناه، ولكن ال تخلع المسامیر. بعد ذلك قم بتدویر إذا كان جسم الكامیرا یعوق 

 جسم الكامیرا للوصول إلى فتحات المسامیر.

 
 

 
مثبت المسامیر البالستیكي مم واثقب فتحة دخول كابل. ثم اثقب فتحة للمسمار (أو  30في وسط الفتحتین المحددتین، ارسم فتحة دخول كابل بقطر  .2

 إذا لزم األمر). 

 قم بتوصیل الكابل الشامل من خالل فتحة دخول الكابل. ارجع إلى قسم توصیل كابالت الكامیرا للتعرف على توصیالت الكابل. .3
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 المرفقة. M4x31قم بتوفیق الكامیرا مع الفتحات (أو مثبتات المسامیر البالستیكیة). قم بتثبیت الكامیرا بالمسامیر ذاتیة التخریم  .4

لفك المسمارین المشار إلیھما في الصورة الموضحة أدناه. ال تخلع المسامیر. قم بتدویر الكامیرا وقم بتوجیھھا إلى االتجاه  Torxاستخدم مفك  .5

 رغوب. وأخیًرا، قم بتثبیت المسمارین لتأمین الكامیرا. الم
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) وبالمواصفات IBEWLMT-Iملحق التركیب على الحائط: التركیب على الحائط داخلًیا (

 )IBEWLMT-Eالبیئیة (
 

 قائمة األجزاء المرفقة بالجھاز
 الوصف  الكمیة

 صندوق وصالت التركیب على الحائط  1 

 بالستیكیةمثبتات مسامیر  3 

 مم M4 x 25مسامیر ذاتیة التخریم  3

 مم M4 x 12مسامیر آلیة  5

 حلقات مقاومة للماء 3

 

 قائمة األجزاء التي یلزم على المستخدم توفیرھا
 الوصف  الكمیة

 كامیرا أنبوبیة  1 

 كابل إیثرنت  1

 )PoEكابل طاقة (ضروري في حالة عدم وجود   1

 كابل إنذار (اختیاري)  2

 كابل صوت (اختیاري)  3

 (مرفق مع الكامیرا) Torx T20لقمة أمان  1

 أداة للثقب  1

 مفك فیلیبس ومسطح الرأس  1

 للقمة األمان  "1/4محرك سداسي   1
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 دلیل التركیب

  IBEWLMT-Iقم بفك المسمارین في الصورة أدناه باستخدام مفك وافصل غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحائط ( .1

 ).IBEWLMT-Eأو 

 
 

ضع صندوق توصیالت التركیب على الحائط في مكان التركیب المفضل. ضع عالمة على مكان فتحتي المسامیر المشار إلیھما في الصورة أدناه  .2

 على الحائط. اثقب فتحة في كل فتحة مسمار محددة وأدخل مثبتات المسامیر البالستیكیة (إذا لزم األمر) في الفتحات المثقوبة.

 

ت المقاومة للماء المرفقة في فتحتي المسامیر. قم بمطابقة اثنین من فتحات المسامیر على صندوق توصیالت التركیب على الحائط ضع الحلقا .3

في باستخدام مثبتات المسامیر البالستیكیة (في حال استخدامھا) في موقع التثبیت. بعد ذلك، قم بتثبیت صندوق توصیالت التركیب على الحائط 

 المرفقة. M4دام المسامیر ذاتیة التخریم الحائط باستخ
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 حائط.قم بفك مشبك الكابل قلیالً. قم بإزالة الجزء الداخلي من القفل المطاطي من فتحة إدخال الكابل في غطاء صندوق توصیالت التركیب على ال .4

 

 الكابل.قم بتوصیل موصالت الكابل الشامل للكامیرا واحدة تلو األخرى من خالل فتحة دخول  .5

 

 

وع افتح القفل الخلفي المطاطي. ضعھ فوق الكابل وأدخل القفل المطاطي في فتحة إدخال الكابل واستخدم مفك مسطح الرأس لتثبیت المشبك المصن .6

 بل.من الستانلس ستیل عن طریق تدویر المقبض في اتجاه عقارب الساعة. تأكد من عدم وجود فراغ بین الكابل الشامل وفتحة إدخال الكا

 

 

األنبوب. قم قم بتوجیھ الكابالت الخارجیة في الصندوق من الجانب أو فتحة األنبوب الخلفي. إذا لزم األمر، قم بفك القفل المعدني للوصول إلى فتحة  .7

 بنقل القفل إلى فتحة األنبوب غیر المستخدم. قم بتوصیل الكابالت. 

 قم بإغالق األنبوب على غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحائط.  .8
 قم بترتیب الكابل الشامل بدقة.  .9

  

18 



 اضبط مكان غطاء توصیالت التركیب على الحائط بشكل صحیح واربط المسمارین إلحكام الغطاء.  .10

 

عند تثبیت غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحائط، یجب محاذاة عالمتي السھم مع بعضھا البعض لضمان محاذاة الغطاء بشكل  :مالحظة

 صحیح.

 
وقم قم بمحاذاة اثنین من فتحات المسامیر الموجودة على الكامیرا مع فتحات المسامیر الموجودة في غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحائط  .11

 . یجب أن تشیر فتحة التفریغ إلى أسفل عند التثبیت أفقًیا.M4بتثبیت الكامیرا بمسامیر آلیة 

 

المكان المرغوب وتثبیت مجموعتي المسامیر كما ھو موضح أدناه. بھذا تكون قد أكملت تركیب صندوق قم بتدویر الكامیرا وتوجیھھا إلى  .12

 توصیالت التركیب على الحائط.
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 )IBEPLMT-Eالتركیب على الحامل: التركیب على الحامل بالمواصفات البیئیة (

 قائمة األجزاء المرفقة بالجھاز

 الوصف  الكمیة

 التركیب على الحاملصندوق وصالت   1 

 مم M4 x 12مسامیر آلیة  5 

 حلقات من الستانلس ستیل 2 

 مم. 180إلى 70: تنطبق حلقات الستانلس ستیل المرفقة مع حوامل قطرھا من مالحظة

 قائمة األجزاء التي یلزم على المستخدم توفیرھا
 الوصف  الكمیة

 كامیرا أنبوبیة  1

 كابل إیثرنت 1

 )PoEكابل طاقة (ضروري في حالة عدم وجود  1

 كابل إنذار (اختیاري) 1

 كابل صوت (اختیاري) 1

 مفك فیلیبس ومسطح الرأس 1 

 دلیل التركیب

 قم بفك المسمارین في الصورة أدناه وافصل غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحامل. .1
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 الكابل في غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحامل.قم بإزالة القفل المطاطي الداخلي من فتحة إدخال  .2

 

 قم بتوصیل موصالت الكابل الشامل للكامیرا واحدة تلو األخرى من خالل فتحة دخول الكابل. .3

 
 

لمقبض في أدخل القفل المطاطي في فتحة إدخال الكابل واستخدم مفك مسطح الرأس لتثبیت الحلقة المصنوعة من الستانلس ستیل عن طریق تدویر ا .4

 اتجاه عقارب الساعة. تأكد من عدم وجود فراغ بین الكابل الشامل وفتحة إدخال الكابل.

 

 

 في الصورة أدناه) بموصالت الكابل الشامل.  2و# 1قم بتوصیل الكابالت المطلوبة (مثل كابل اإلیثرنت) (# .5
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 قم بترتیب الكابل الشامل بدقة.  .6
 على الحامل بشكل صحیح واربط المسمارین إلحكام الغطاء.اضبط مكان غطاء توصیالت التركیب  .7

 
محاذاة عالمتي السھم مع بعضھا البعض لضمان تثبیت الغطاء بشكل  یجبعند تثبیت غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحامل،  :مالحظة

 صحیح.

 
قم قم بمحاذاة اثنین من فتحات المسامیر الموجودة في الكامیرا مع فتحات المسامیر الموجودة في غطاء صندوق توصیالت التركیب على الحامل و .8

 . یجب أن تشیر فتحة التفریغ إلى أسفل عند التثبیت أفقًیا.M4بتثبیت الكامیرا بمسامیر آلیة 

 
 من خالل تدویرھا في عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام مفك مسطح الرأس. قم بفك المقابض على حلقات الستانلس ستیل .9
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 أن تكون فتحة إدخال الكابل في الجزء السفلي لضمان مقاومتھا للماء. یجبعند تثبیت صندوق توصیالت التركیب على الحامل في الحامل،  :مالحظة

 

المفضل. قم بالتدویر حول الحامل باستخدام حلقات الستانلس ستیل وقم بتدویر ضع صندوق توصیالت التركیب على الحامل في مكان التركیب  .10

 المقابض في اتجاه عقارب الساعة باستخدام مفك مسطح الرأس حتى یتم إحكام حلقات الستانلس ستیل.

 

بھذا تكون قد أكملت تركیب صندوق توصیالت التركیب  وتثبیت المسامیر كما ھو موضح أدناه. وتوجیھھا إلى المكان المرغوب قم بتدویر الكامیرا .11

 على الحامل.
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 إنھاء توصیل الكابالت

 PoEكابل اإلیثرنت من أجل  توصیل متطلبات

. یحتوي المنفذ ذو الثمانیة سنون على فیدیو عبر اإلیثرنت RJ-45) (غیر مرفق) بموصل الشبكة Cat5e ،Cat6أو أعلى ( Cat5قم بتوصیل كابل 
على تزوید الكامیرا بالطاقة عبر نفس الكابالت الحاملة لبیانات الشبكة مما یغني عن الحاجة إلى مصدر  PoEللكامیرا. تعمل تقنیة  PoEو تقنیة 

 ا وتشغیلھا دون التأثیر على أداء الشبكة.منفصل لإلمداد بالطاقة، ومن ثم یساعد ھذا األمر على تسھیل تركیب الكامیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول السنون 1 تعریف
PoE النمط A PoE النمط B 

 الوظیفة السن الوظیفة السن

1 TxRx A + 1 + مستمر تیار TxRx A +  

2 TxRx A - 2 + مستمر تیار TxRX A -  

3 TxRx B + 3 - مستمر تیار TxRx B +  

4 TxRx C +  4 TxRx C + مستمر تیار + 

5 TxRx C -  5 TxRx C - مستمر تیار + 

6 TxRx B - 6 - مستمر تیار TxRx B -  

7 TxRx D +  7 TxRx D + مستمر تیار - 

8 TxRx D -  8 TxRx D - مستمر تیار - 

 

 

  



 IPإعدادات عنوان 
 IPعلى وضع التشغیل، یعمل الخادم تلقائًیا على تعیین  DHCP) وتعیین DHCPالمتغیر (في حال توصیل الكامیرا بشبكة بروتوكول تھیئة المضیف 
 على وضع إیقاف التشغیل. DHCPللكامیرا، عین  IP. لتعیین عنوان DHCPللكامیرا. اإلعداد االفتراضي الخاص بالكامیرا ھو تشغیل 

 :DHCP, ولكن ال یمكن العثور على خادم DHCPعند تشغیل : مالحظة

  x.192.168.0و x.x.169.254في الوقت نفسھ:  IPالمعززة ستدعم مخططین لعناوین  Sarixإن كامیرات الجیل التالي  •
 ).192.168.0.20(بدًءا من 

o  یتم تعیین عنوانIP  169.254تلقائًیا على ھیئة  255.255.0.0االفتراضي في قناع الشبكة الفرعیة.x.y  حیثx وy  یأخذان قیمة
نفسھ لتجنب  IPعشوائًیا. برجاءمالحظة أن الكامیرات الموجودة في الشبكة الفرعیة نفسھا لن ُیعین لھا عنوان  255إلى  0من 

 . IPعناوین  تعارضات

o  إذا كان 255.255.255.0على الشبكة الفرعیة  192.168.0.20تكون اإلعدادات االفتراضیة للجھاز على عنوان .
بزیادة عنوان تلو اآلخر حتى العثور على عنوان غیر مستخدم  Sarix، فسیقوم جھاز قید االستخدام على الشبكة 192.168.0.20
 . قید االستخدام) 192.168.0.20إذا كان  192.168.0.21(على سبیل المثال، 

 تسجیل الدخول إلى الكامیرا
 وبعد تسجیل الدخول إلى الكامیرا، یمكنك مشاھدة الفیدیو من واجھة مستخدم الویب.

 الویب. افتح متصفح .1

الخاص بالكامیرا، یمكنك العثور علیھ باستخدام  IPالخاص بالكامیرا في شریط العنوان بالمتصفح. إذا لم تكن تعرف عنوان  IPاكتب عنوان  .2
 .Pelcoمن  Device Utilityبرنامج 

 لحساب المسؤول.عند الوصول إلى جھاز خارج النطاق بشكل أولي، فسوف یتم مطالبتك بتعیین بیانات االعتماد األولیة  .3

 "اإلعدادات االفتراضیة للمصنع."إن حالة الخروج من النطاق األولیة ُتعرف أیًضا باسم  :مالحظة

 :للمصنع االفتراضیة اإلعدادات

أن تقبل الكامیرا أي أوامر دون مصادقة عندما تكون في اإلعدادات االفتراضیة للمصنع. في ھذه الحالة األولیة،  Qالمقطع  ONVIFتتطلب موصفات 
 ال یوجد تعریف مستخدمین وسیؤدي الوصول إلى الكامیرا من خالل واجھة ویب إلى طلب تعیین حساب المسؤول األولي.

میرا على الفور بیانات اعتماد تسجیل الدخول وینبغي أن تبدأ في طلب بیانات اعتماد لطلبات بمجرد إنشاء حساب المسؤول األولي، یجب أن تطلب الكا
ONVIF API. 

عند ضبط طلب حساب المسؤول األولي إلى تجاوز عملیة تسجیل الدخول األولیة بشكل مؤقت، مما یسمح لك بمواصلة  إلغاءسیؤدي النقر على زر 
عندما تصبح الجلسة غیر نشطة (على سبیل المثال انتھاء الوقت) أو بدء جلسة أخرى، فإن الكامیرا تطالبك مرة تھیئة الكامیرا دون بیانات اعتماد. 

 أخرى بإعداد حساب المسؤول األولي.

 انقر فوق "تسجیل الدخول". .4

  Pelcoمعلومات االتصال بقسم استكشاف األخطاء وإصالحھا من 

(الوالیات  1-800-289-9100باستخدام رقم الھاتف  Pelcoلة، فعلیك االتصال بقسم دعم أجھزة إذا لم تؤدي اإلرشادات المقدمة إلى حل المشك
 + (دولي) للحصول على الدعم الالزم. تأكد من وجود الرقم التسلسلي ورقم الطراز عند االتصال. 1-559-292-1981المتحدة األمریكیة وكندا) أو 

 ال تحاول إصالح الوحدة بنفسك. استعن باألفراد المؤھلین فقط إلجراء أعمال الصیانة واإلصالحات. 

 

25 



26 

Pelco, Inc.


	ملاحظات مهمة
	إشعارات تنظيمية
	تشويش الراديو والتليفزيون
	الفئة الكورية أ للتوافق الإلكترومغناطيسي (EMC)
	بيان الضمان
	ملاحظات سلامة UL

	المقدمة
	الطرز
	الحوامل الموصى باستخدامها

	الشروع في العمل
	طرز الكاميرات الأنبوبية
	قائمة الأجزاء المرفقة بالجهاز
	قائمة الأجزاء التي يلزم على المستخدم توفيرها
	ملصق بيانات المنتج


	نظرة عامة على المنتج
	التركيب
	فتحة بطاقة MicroSD وزر افتراضي
	كابل شامل
	توصيل كابلات الكاميرا
	تركيب الكاميرا
	التثبيت بالسطح: السقف أو الحائط
	دليل التركيب

	ملحق التركيب على الحائط: التركيب على الحائط داخليًا (IBEWLMT-I) وبالمواصفات البيئية (IBEWLMT-E)
	قائمة الأجزاء المرفقة بالجهاز
	قائمة الأجزاء التي يلزم على المستخدم توفيرها
	دليل التركيب

	التركيب على الحامل: التركيب على الحامل بالمواصفات البيئية (IBEPLMT-E)
	قائمة الأجزاء المرفقة بالجهاز
	قائمة الأجزاء التي يلزم على المستخدم توفيرها
	دليل التركيب


	إنهاء توصيل الكابلات
	متطلبات توصيل كابل الإيثرنت من أجل PoE

	إعدادات عنوان IP
	تسجيل الدخول إلى الكاميرا
	معلومات الاتصال بقسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها من Pelco




