مواصفات المنتج

حلول الكاميرات

سلسلة  Spectra® Pro 4Kمن كاميرات  IP PTZالمخصصة
لألماكن الخارجية
ً
طرازا ،ودقة وضوح تصل إلى  ٨ميجا بكسل )(4K
سرعة عالية في التكبير/التصغير والتحرك في أي اتجاه ،و٢٠
ميزات المنتج
• دقة وضوح تصل إلى  ٢١٦٠) 4Kبكسل(
• تلتقط حتى  ٣٠صورة في الثانية )صورة/ث( بدقة  ٨ميجا بكسل
• إضاءة باألشعة تحت الحمراء بقوة  ٨٥٠نانوميتر تغطي حتى  ١٥٠مترً ا
• تشفير الفيديو  ،H.265و ،H.264وMJPEG
• نطاق اإلمالة من  ١٥+درجة إلى – ٩٠درجة
• إضاءة باألشعة تحت الحمراء مع سطوع متناسب حسب التكبير
• وضع النطاق الديناميكي العالي ) ٧٢ ،(HDRديسيبل
• اكتشاف تعطل الكاميرا والحركة البسيطة
• تقنية الضغط الذكي من Pelco
• تزويد الطاقة عبر  ٢٤ ،(802.3bt) Ethernetفولت للتيار المتردد للكاميرا،
 ٤٨فولت للتيار المباشر
• التثبيت اإللكتروني للصورة )(EIS
• مساحة التخزين في الحاالت الحرجة تصل إلى  ٢تيرا بايت مع بطاقة
 SDHC/SDXCبالغة الصغر
• وضع التكبير فائق الدقة
• ضمان لمدة  ٣سنوات مع الدعم

كاميرا كاملة علو الوضوح

الميزات المدمجة

تقدم سلسلة كاميرات  ٢١٦٠) Spectra® Pro 4Kبكسل( من  Pelcoدقة وضوح
تصل إلى  ٨ميجا بكسل ،وھي أربعة أضعاف دقة وضوح تقنية  ١٠٨٠بكسل.
يمكن لكاميرا واحدة تغطية مساحة كبيرة بمعلومات مفصلة واضحة تمامًا مثل
لوحة الترخيص ،أو الوجه ،أو ما إلى ذلك بفضل تزويدھا بالتكبير البصري .20x
وتبعًا لمشھد التصوير ،يجعل وضع النطاق الديناميكي العالي الجزء المعتم من
صورة الكاميرا أكثر سطوعًا ،مع تصحيح السطوع والتباين تلقائيًا لعرض
األجزاء الساطعة بوضوح.

تشتمل كل ُ
الطرز على أدوات تحليل الفيديو المدمجة )مثل اكتشاف تعطل الكاميرا
ض ا بما يصل إلى
والحركة البسيطة( .تسمح كاميرات  Spectra Pro 4Kأي ً
 ٨مناطق خصوصية قابلة للتھيئة .تتوفر أوضاع توازن اللون األبيض بما فيھا
اآللي واليدوي من أجل التغلب على ظروف اإلضاءة القاتمة نھارً ا وليالً .تدعم
كاميرا  Spectra Pro 4Kحتى  ٢تيرا بايت من سعة التخزين المحلي الذاتي
)غير مرفق( يمكن الوصول إليه بسھولة عبر بروتوكول  ONVIFالخاص بملف
تعريف  Gأو .FTP

تقدم سلسلة  Spectra Pro 4Kثال ث وسائل لتشفير الفيديو :الوضع الرئيسي
 ،H.265وأوضاع  H.264العالي/الرئيسي/األساسي ،و.MJPEG

تصميم بسيط

تشفير الفيديو

دقة تكبير عالية الوضوح
تقدم كاميرا  Spectra Pro 4Kصورً ا رائعة مع الحفاظ في الوقت نفسه على دقة
الوضوح بدون التدني بجودة الصورة ،حتى عند تكبيرھا .يصل التكبير إلى 30x
في كاميرا  4Kو 40xفي الكاميرا كاملة علو الوضوح بفضل تزويدھا بالتكبير
البصري .20x

إضاءة باألشعة تحت الحمراء مع التحقق
يمكن لسلسلة كاميرات  Spectra Pro 4Kالرؤية في الظلمة الحالكة .تتمتع
اإلضاءة باألشعة تحت الحمراء ) (IRبسطوع متناسب حسب التكبير ،مع إنشاء
الصور المرئية بدون أي إضاءة على بعد  ١٥٠م من الكاميرا .يبلغ الطول
الموجي لأل شعة تحت الحمراء  ٨٥٠نانوميتر والذي يمنح مصدر ضوء يكاد
يكون ال يمكن اكتشافه في المواقع التي يكون فيھا الضوء غير مرغوب أو المواقع
التي ُتقنن التلوث الضوئي.
تقدم سلسلة كاميرات  Pro 4Kنطا ًقا أوسع من اإلمالة مما يمنح الكاميرا القدرة على
التوجه أعلى األفق بزاوية  ١٥درجة )مركز مجال الرؤية(.

تتميز سلسلة كاميرات  Spectra Pro 4Kبنفس سھولة التركيب والصيانة المتوقعة
من كاميرات  .Spectraباإلضافة إلى ذلك ،تم تزويد الغطاء العلوي بمفصالت
بحيث يمكن بعد التركيب على حامل ،القيام بتوصيالت األسالك بينما يكون ثقل
ً
مرتكزا على الحامل.
الكاميرا

تكامل VMS
يتصل نظام  Spectra Pro 4Kبنظام  Pelco IPوأنظمة الفيديو المختلطة مثل
 ،VideoXpertو) Endura 2.0أو أحدث( ،و) Digital Sentry 7.3أو أحدث(
بسھولة .كما تتوافق الكاميرا مع ) ،Digital Sentry NVS (DS NVSوھو برنامج
إلدارة الفيديو مليء بالميزات ،يتوفر للتنزيل المجاني على موقع .www.pelco.com
يتضمن  DS NVSأربعة تراخيص مجانية من  Pelco IPويسمح بإدارة الفيديو مما
يصل إلى  ٦٤كاميرا.
تسعى  Pelcoلتكون أكثر مزودي الكاميرات انفتاحً ا وتكامالً في ھذه الصناعة
ويعتبر تزويد كاميرات  Spectra Pro 4Kبقائمة طويلة ومتنامية من برامج
الطرف الثالث وأنظمة إدارة الفيديو ).(VMS

 / C4070تمت المراجعة في ١٨-٢٣-١

ميزات الصندوق الخلفي
مالحظة :القيم الموجودة داخل األقواس بالبوصات؛ بينما القيم كافة خالفھا بالسنتيمترات.
Ø ۳٫۸۰
)(۱٫٥۰

٤٫۸۰
)(۱٫۸۹

طراز متدلي صديق للبيئة
• يتوفر الطراز المتدلي صديق البيئة بلمسات نھائية من اللون الرمادي
الفاتحRAL7047 ،

۲٥٫۱۰
)(۹٫۸۸

• ھيكل تركيبي من األلومنيوم
۳۱٫٤۰
)(۱۲٫۳٦

• النوع  4XوIP66
• يستخدم سن  NPTبطول بوصة واحدة ونصف البوصة
• يشتمل على حاجب ألشعة الشمس ووحدة تسخين ومنظف بالھواء

۱٦٫۱۹
)(٦٫۳۷

• درجة الحرارة التشغيلية المستدامة تتراوح بين – ٤٠درجة مئوية
و ٦٠درجة مئوية )من – ٤٠درجة فھرنھايت إلى  ١٤٠درجة
فھرنھايت(

۱٥٫٥۳
)(٦٫۱۱

۲۰٫۹۱
)(۸٫۲۳

الكاميرا/جزء البصريات
المواصفات

Spectra Pro 4K

نوع المستشعر

 ١/٢٫٥بوصة تقنية Exmor R CMOS

التكبير البصري

20X

التكبير الرقمي

12X

الحد األقصى للدقة
العدسة

 ،f/3.8 ~ f/2.0الطول البؤري  ٤٫٤مم )عرض( ~  ٨٨٫٤مم )عن بعد(

زاوية العرض األفقية
نسبة االرتفاع إلى العرض

حساسية الضوء

٢١٦٠ × ٣٨٤٠
 ٧٠٫٢درجة )عرض( ~  ٤٫١درجة )عن بعد(
١٦:٩

ألوان ) ٣٣مللي ثانية(

 ١٫٠لوكس

ألوان ) ١٢٥مللي ثانية(

 ٠٫٣لوكس

أحادي ) ٣٣مللي ثانية(

 ٠٫٥لوكس

أحادي ) ١٢٥مللي ثانية(

 ٠٫٢لوكس

أحادي مع األشعة تحت
الحمراء

 ٠٫٠لوكس
مالحظة :الحساسية في لوكس لـ  ٪٩٠من االنعكاس ،البؤرة) ١٫٦/زاوية
عريضة( ٤٥ ،ديسيبل كسب في  ٣٠وحدة  ٪٣٠) IREمن مستوى اإلشارة(

اإلمكانات النھارية/الليلية
نطاق الغطاء
نسبة اإلشارة إلى التشويش
مرشح قطع ميكانيكي لألشعة تحت الحمراء
نطاق ديناميكي إلكتروني
التحكم في الحدقة

نعم
 ١/١٠٠٠٠ ~ ٤/١ثانية
<  ٤٥ديسيبل
نعم
 ٧٢ديسيبل
التحكم التلقائي في الحدقة مع اإلحالل اليدوي

تعويض اإلضاءة الخلفية

نعم

التحكم التلقائي في الكسب

نعم

مرشحات الضجيج النشطة
التثبيت اإللكتروني للصورة )(EIS

ترشيح الضجيج ثالثي األبعاد
نعم

المواصفات الفنية
ميزات البرنامج
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشبكة

 ٢٥٦إعداد ضبط مسبق
 ١٦جولة
 ٤أنماط
مسح مجال الرؤية
 °٠٫١±دقة مُسبقة الضبط
القوائم متعددة اللغات )باإلنجليزية واإلسبانية والبرتغالية واإليطالية والفرنسية
واأللمانية والروسية والتركية والعربية والصينية والكورية(
محمية بكلمة مرور
 ١٦إطار نافذة فارغ ،قابل للتكوين في الحجم
تعمل ميزة "القلب التلقائي" على تدوير الكاميرا بمقدار  ١٨٠درجة عند أسفل
المسار المائل
إيقاف قابل للتكوين بإجراءات
خفض سرعات اإلمالة/التدوير بشكل مستمر بما يتناسب مع عمق التكبير

البروتوكوالت المدعومة

المستخدمون
اإلرسال األحادي
اإلرسال المتعدد
الوصول المتعلق باألمان
واجھة البرامج
تكامل نظام Pelco

السلوكيات التحليلية
• تعطيل الكاميرا :يكتشف تغييرات التباين في مجال الرؤية .يتم إطالق اإلنذار في حالة
إعاقة العدسة بفعل رشاشات دھان أو قطعة قماش أو غطاء العدسة .وأيضًا ينطلق
إنذار عند تغيير موضع الكاميرا بصورة غير مصرح بھا.
• الحركة :يصدر إنذارً ا في المناطق المزدحمة عند تحرك شخص أو كائن.

الفيديو
 H.264عالي ،رئيسي ،أو  H.265رئيسيMJPEG ،
حتى  ٣إشارات متزامنة؛ واإلشارة الثانية والثالثة
متغيرتان حسب إعداد اإلشارة الرئيسية
يصل إلى ،١٥ ،١٦٫٦٧ ،٢٠ ،٢٥ ،٣٠ ،٥٠ ،٦٠
) ١ ،٢ ،٣ ،٥ ،٧٫٥ ،١٠ ،١٢٫٥حسب التشفير،
والدقة ،وتھيئة اإلشارة(

تشفير الفيديو
إشارات الفيديو
معدل اإلطارات

اتصال معلومات إشارات
تحليالت  Pelcoالمفتوحة
عبر واجھة API
تطبيق المحمول
تحليل الفيديو
تخزين محلي

مستويات الدقة المتوفرة
 H.264عالي ،أوضاع رئيسية،
 H.265الوضع الرئيسي
)بنية (IP GOP

دقة الوضوح

ميجابكسل

العرض

االرتفاع

نسبة
االرتفاع
إلى
العرض

الحد األقصى
للصور في
الثانية

معدل نقل البيانات
)كيلو بايت/ثانية(
الموصى به

٨

٣٨٤٠

٢١٦٠

٩:١٦

٣٠

٩٥٠٠

٦

٣٢٦٤

١٨٤٠

٩:١٦

٣٠

٩٥٠٠

٤

٢٦٨٨
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٩:١٦

٣٠

٩٠٠٠
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١٩٢٠
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٦٠

١٠٠٠٠
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١٩٢٠

١٠٨٠

٩:١٦

٣٠

٧٠٠٠

٠٫٩٢

١٢٨٠

٧٢٠

٩:١٦

٦٠

٨١٠٠

٠٫٩٢

١٢٨٠

٧٢٠

٩:١٦

٣٠

٥١٠٠

٠٫٥٩

١٠٢٤

٥٧٦

٩:١٦

٦٠

٨٠٠٠

٠٫٥٩

١٠٢٤

٥٧٦

٩:١٦

٣٠

٥٠٠٠

٠٫٥٢

٩٦٠

٥٤٠

٩:١٦

٦٠

٧٤٠٠

٠٫٥٢

٩٦٠

٥٤٠

٩:١٦

٣٠

٤٩٠٠

٠٫٢٣

٦٤٠

٣٦٠

٩:١٦

٦٠

٤٧٥٠

٠٫٢٣

٦٤٠

٣٦٠

٩:١٦

٣٠

٢٣٥٠

٠٫٠٦

٣٢٠

١٨٠

٩:١٦

٦٠

٢٦٠٠

٠٫٠٦

٣٢٠

١٨٠

٩:١٦

٣٠

١٤٠٠

 TCP/IPو) UDP/IPالبث األحادي ،البث المتعدد
 (IGMPو UPnPو DNSو DHCPو RTPوRTSP
و NTPو IPv4و IPv6و SNMP v2c/v3وQoS
و HTTPو HTTPSو SSHو SSLو SMTPوFTP
و(EAP) 802,1x
حتى  ٥مستخدمين متزامنين تبعًا إلعدادات الدقة
)إشارتان مضمونتان(
عدد غير محدود من المستخدمين  H.264أو H.265
محمي بكلمة مرور
عرض متصفح الويب وإعداده
،VideoXpert
) Endura 2.0أو أحدث(،
) Digital Sentry 7.3أو أحدث(
 Pelco APIأو  ONVIFالخاص بملف تعريف ،G
ملف التعريف  ،Sوملف التعريف  ،Qوملف
التعريف T
مدمج مع تطبيق المحمول من Pelco
اكتشاف الحركة البسيطة وتعطل الكاميرا
فتحة بطاقة  SDHC/SDXCبالغة الصغر )ال تشمل
البطاقة( ،بمساحة تصل إلى  ٢تيرا بايت؛
تصلح اللتقاط مقاطع فيديو تتراوح مدتھا بين ثانية
واحدة و ٥و ١٠ثوان في وضع تعطيل الكاميرا أو
اكتشاف الحركة أو إطالق اإلنذار؛ وإمكانية تسجيل
الفيديو باستمرار في حالة انقطاع االتصال بالشبكة مع
خاصية استبدال المقاطع؛ والوصول إلى ملفات الفيديو
عبر البروتوكولين  FTPوONVIF Profile G

الحد األدنى من متطلبات النظام
متصفح الويب

) Google Chrome 61.0أو أحدث( ،أو Internet
) Explorer® 8.0أو أحدث( أو Firefox 3.5
)أو أحدث(

التحليالت
األنظمة المطلوبة لإلجراءات التحليلية من Pelco
 VideoXpertو ،Digital Sentryبرنامج إدارة النظام
واجھة مستخدم Pelco
المتقدم  WS5200على نظام ) Endura 2.0أو أحدث(
يمكن لواجھة  Pelco APIبث بيانات تنبيه السلوك
اتصال معلومات إشارات
لتطبيقات صادرة عن جھات أخرى ،وھي متوفرة
تحليالت  Pelcoالمفتوحة
على pdn.pelco.com
عبر واجھة API

تقنية الضغط الذكي من PELCO
تعمل تقنية الضغط الذكي من  Pelcoعلى تقليل متطلبات سعة التخزين وعرض النطاق
الترددى بنسبة تصل إلى  .٪٧٠تسمح تقنيتنا للمستخدم باتخاذ قرارات ذكية بشأن توفير
السعة التخزينية وجودة الصورة.
تعمل تقنية الضغط الذكي من  Pelcoعلى تحليل الحركة بطريقة تجري ضمن الفيديو
المباشر في الوقت الفعلي ،لتضغط المعلومات التي ال تحتاج إليھا بأسلوب ذكي ،وللمحافظة
على تفاصيل األماكن المھمة في المشھد بجودة واضحة في نفس الوقت .من خالل تمكين
مجموعة الصور الديناميكية ) ،(Dynamic GOPوھي ميزة مُضافة من الضغط الذكي،
ينخفض عدد  I-framesتلقائيًا في المشاھد ذات الحركة المنخفضة .تعتمد على تعقيد وحركة
المشاھد الجارية ،مثل غرفة تخزين ذات مداخل ومخارج محدودة ،يمكن توفير ما يصل
إلى  ٪٧٠من النطاق الترددي.

المواصفات الفنية
المواصفات الميكانيكية

المواصفات العامة
ألومنيوم

الھيكل
إدخال الكابل )الصندوق الخلفي(
متدلي

متدل بسن  NPTطوله بوصة واحدة
عبر حامل
ٍ
ونصف البوصة
الشحن
الوحدة
الوزن )التقريبي(
 ٦٫٢كجم
 ٥٫٢كجم
طراز متدلي صديق للبيئة
) ١٣٫٧رطل(
) ١١٫٥رطل(
 ٦٣٫٥بوصة مربعة )دون الحامل(،
منطقة العرض الفعّال )*(EPA
و ١٠٩٫٨بوصة مربعة )مع الحامل من
سلسلة (IWM
*معامل السحب المفترض  ٠٫٨تؤثر درجة حرارة الھواء وسرعة الرياح على
معامل السحب لذا عند الحاجة إلى منطقة عرض فعال أكثر دقة ،يجب تحديد
معامل السحب بصورة تجريبية تبعًا لذلك.
ساعة الوقت الفعلي
الساعة
طول موجي بأشعة تحت الحمراء  ٨٥٠نانوميتر
 ١٥٠م
نطاق األشعة تحت الحمراء

سرعة متباينة
دقة مُسبقة الضبط
حركة الدوران
اإلمالة الرأسية
سرعة التدوير القصوى
سرعة اإلمالة القصوى
سرعة الدوران/اإلمالة اليدوية
الدوران
اإلمالة
سرعات الضبط المسبق
الدوران
اإلمالة

تكتشف حالة اإلنذار المفتوح أو المغلق
اثنان من اإلنذارات ٣٫٥ ،فولت تيار مباشر بحد
أقصى ٣٫٥ ،مل أمبير بحد أقصى
اثنان من منافذ اإلخراج ٣٢± ،فولت تيار مباشر بحد
أقصى ١٥٠ ،مل أمبير بحد أقصى

غير مراقبة
إدخال
منافذ إخراج المرحِّ الت

نوع شبكة الكابالت
دخل الجھد الكھربي

طاقة اإلدخال
 ٢٤فولت للتيار المتردد

الصوت
اإلدخال/اإلخراج

مستوى الخط/إدخال الميكروفون الخارجي؛ 1Vp-p
أقصى مستوى إشارة
الصوت المضمن

اإلشارات

 ٤٨فولت تيار مستمر

درجة حرارة التشغيل*
درجة الحرارة
الحد األقصى
الحد األدنى

طراز متدلي صديق للبيئة
– ٤٠درجة مئوية )– ٤٠درجة فھرنھايت(

١

بدء التشغيل في األجواء الباردة
درجة حرارة التخزين

٢

 ٣٠٠درجة/ث
 ١٤٥درجة/ث

موصل  RJ-45للمعيار 100Base-TX
واجھات  MDI/MDI-Xتلقائية
تقنية تحديد سرعة الوصالت تلقائيًا/إمكانية
الضبط اليدوي
 Cat5أو أفضل لشبكة 100Base-TX
من  ٢١إلى  ٣٢فولت للتيار المتردد؛  ٢٤فولت
من التيار المستمر بجھد اسمي من  ٣٨إلى  ٥٧فولت
من التيار المستمر؛  ٤٨فولت من التيار المستمر
بجھد اسمي
 ١٫٣٥أمبير ) ٣٢فولت أمبير( بحد أقصى )بدون
األشعة تحت الحمراء ،و ،PTZوالجزء الحراري(؛
 ٣٫٣أمبير ) ٧٢فولت أمبير( بحد أقصى )مع األشعة
تحت الحمراء ،و ،PTZوالجزء الحراري(
 ٠٫٥٣أمبير ) ٢٦وات( بحد أقصى )بدون األشعة
تحت الحمراء ،و ،PTZوالجزء الحراري(؛
 ١٫٢أمبير ) ٦٢وات( بحد أقصى )مع األشعة تحت
الحمراء ،و ،PTZوالجزء الحراري(
 ٠٫٤٦أمبير ) ٢٦وات( بحد أقصى )بدون األشعة
تحت الحمراء ،و ،PTZوالجزء الحراري(؛
 ١٫٢أمبير ) ٦٧وات( بحد أقصى )مع األشعة تحت
الحمراء ،و ،PTZوالجزء الحراري(

– ٤٠درجة مئوية )– ٤٠درجة فھرنھايت(
من – ٤٠إلى  ٦٠درجة مئوية )من – ٤٠إلى
 ١٤٠درجة فھرنھايت(

* ال يوجد عامل تبريد بفعل الرياح.
 ١للتطبيقات الخارجية.
 ٢يبدأ تشغيل الكاميرا في األجواء الباردة في غضون  ٢٠دقيقة في درجات
حرارة محددة.

رطوبة التشغيل
طراز متدلي صديق للبيئة

 ٥٦) 802.3btفولت(

 ٦٠درجة مئوية ) ١٤٠درجة فھرنھايت(

١

بالتشغيل اليدوي :من  ٠٫١درجة إلى
 ١٠٠درجة/ثانية
بالتشغيل اليدوي :من  ٠٫١درجة إلى  ٥٠درجة/ثانية

كھرباء
المنافذ

اإلنذار

من  ٠٫١درجة حتى  ١٠٠درجة/ث
)سرعة تدوير يدوية(
°٠٫١±
 ٣٦٠درجة من الدوران المستمر
من  ١٥+درجة إلى – ٩٠درجة
ما يصل إلى  ٣٠٠درجة في الثانية
ما يصل إلى  ١٤٥درجة في الثانية

نسبة الرطوبة النسبية من  ٪٠إلى ) ٪٩٠متكاثف(

الشھادات/التصنيفات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ،CEالفئة )أ(
لجنة االتصاالت الفيدرالية ) ،(FCCالفئة أ
 ،ICES-003الفئة )أ(
مدرجة بـ UL/cUL
RCM
KC
ONVIF Profile S
ONVIF Profile G
ONVIF Profile Q
 ONVIFملف التعريف T
 IEC 62676الجزء ٥
تستوفي الطرز صديقة البيئة نوع  4Xو IP66المعايير عند تركيبھا بصورة صحيحة

المواصفات الفنية
أرقام طرز النظام
رقم الطراز

دقة الوضوح

التكبير البصري

اللون

الوصف

P2820-ESR

4K

20x

رمادي فاتح

الطراز المتدلي صديق للبيئة Spectra Pro 4K

الحوامل الموصى بھا
IWM24-SR ،IWM-SR
WMVE-SR
PP350/PP351

مصادر اإلمداد بالطاقة
حامل جداري ،مع أو بدون محول متكامل بجھد  ٢٤فولت
للتيار المتردد و ١٠٠فولت أمبير ،ويمكن تعديله للتركيب في
األركان أو األسوار المنخفضة أو األعمدة
التركيب على حائط خارجي؛ يمكن التركيب باستخدام عمود
تصوينة كاميرا  Spectraالقبوية؛ التركيب على الحائط/أعلى
السقف

مالحظة :لسھولة التركيب ،يتوفر في سلسلة كاميرات  Spectra Pro 4Kغطاء
علوي يوجد به مفصالت .وبھذه الطريقة ،وبعد التركيب على حامل ،في الوقت
الذي يكون فيه ثقل الكاميرا معل ًقا على الحامل ،يمكن القيام بتوصيالت األسالك.

سلسلة MCS
سلسلة WCS
ECPS-48VDC-5A
POE90U1BT-EUK
POE90U1BT-US
POE90U1BT

مصدر طاقة متعدد  ٢٤فولت للتيار المتردد للكاميرا،
داخلي
مصدر طاقة فردي/متعدد  ٢٤فولت للتيار المتردد
للكاميرا ،داخلي
مصدر طاقة داخلية  ٤٨فولت للتيار المستمر
يشمل سلك طاقة  EUو UKلمحقن منفذ واحد
90 W HPOE 802.3BT
يشمل سلك طاقة  USلمحقن منفذ واحد
90 W HPOE 802.3BT
ال يشمل سلك طاقة محقن منفذ واحد
90 W HPOE 802.3BT

سلسلة كاميرات  SPECTRA PRO 4Kمع غطاء علوي مزود بمفصالت

Inc., Pelco
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States
الواليات المتحدة وكندا ھاتف  (٨٠٠) ٢٨٩-٩١٠٠فاكس (٨٠٠) ٢٨٩-٩١٥٠
ھاتف دوليًا  +١ (٥٥٩) ٢٩٢-١٩٨١فاكس +١ (٥٥٩) ٣٤٨-١١٢٠
www.pelco.com www.pelco.com/community
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