
حلول الكاميراتمواصفات المنتج
Esprit® Enhanced IP نظام تحديد مواضع سلسلة
رز القياسية والمضغوطةفي الُط SUREVISION 3.0 كاميرات

 ميزات المنتج
، بما في ذلك:Surevision 3.0 تقنية•

  ديسيبل130  (WDR) نطاق حيوي واسع حقيقي–

 لوكس، وتقنية مقاومة السطوع، 0,03إضاءة منخفضة متقدمة حتى –
Tone Mapping بعاد، وخاصيةثي األوترشيح الضجيج ثال

 بكسل مع إمكانية تكبير تنتج ما يصل 1080تصل إلى  Full HD تعمل بتقنية•
 صورة في الثانية.60إلى 

 AutoTracker مجموعة متكاملة من أدوات التحليل المدمجة، بما في ذلك أداة•
وميزة اكتشاف الحركة القابلة للتهيئة وميزة كشف الكائنات المتواجدة وغير 

المزيدذلك

ثة مستويات من إزالة الضباب داخل الصورة وضع إزالة الضباب يوفر ثال•
ل ظروف الطقس السيئةلتحسين جودة الصورة خال

لوان يمكن تشغيل/إيقاف تشغيل الوضع فائق الحيوية لتحسين درجة تشبع األ•
 كبيروتباينها في الصور إلى حٍد

)EIS( لكتروني للصورةالتثبيت اإل•

) أو خرطوشة IOPوحدة دوران/وإمالة وحاوية بمجموعة بصريات متكاملة (•
)IOCبصريات متكاملة مضغوطة (

ثنائية مع خاصية الضغط الذكي H.264 IP إخراج إشارة فيديو•

 متر200شعة تحت الحمراء بنطاق بتقنية األ Vari-Zoom خيار مضيء•

 إطار نافذة فارغ، 32 عملية إعادة ضبط، و256 جولة إعادة ضبط، و16•
 عمليات مسح8 أنماط، و8و

)ES6230-1x رزماسحة نوافذ متكاملة مع تأخير قابل للتهيئة وإيقاف (ُط•

 Q، وملف التعريف G، وملف التعريف ONVIF S التوافق مع ملف التعريف•

في الثانية °140 درجة من الدوران المستمر عند 360•

SFP منفذا•

IP أفضل أداء
أفضل جودة Pelco’s التابعة لـ  ® Esprit يوفر نظام تحديد المواضع الخاص بسلسلة

 مجموعة كاملة من جودة الصورةEsprit Enhancedمالة. يقدم نظام وأداء للدوران/اإل
مالة الذي أثبت فعاليته بمرورمة، وأداء الدوران/اإلالرائعة، وميزات البرمجيات القيّ

ي بيئة تركيب.الوقت والمناسب أل

بتقنية عالية الوضوح SureVision 3.0 كاميرات
Full HD بتقنية 30x كاميرا بإمكانية تكبير بصري Esprit Enhanced رتطالما وفّ

SureVision 3.0، صارت هناك كاميرا Pelco بكسل ولكن مع أحدث منتج من 1080
 ديسيبل وأداء رائع في130ن تضم نطاق حيوي واسع حقيقي جديدة قوية متاحة اآل

السابقة. تتوفر Esprit ضاءة المنخفضة يصل إلى عشرين مرة أفضل من طرزاإل
قياسية أو مضغوطة  30x  الجديدة إما في وحدة تكبير بصري SureVision 3.0 كاميرا

قتران معصعب البيئات الخارجية. وباالتوفر جودة صور رائدة في السوق حتى أل
، تضمن الكاميرا جودة الصورة على أعلى مستوى، حتى في أحلكPelco تعديل إضاءة

الليالي.

ميزات تحسين الصورة
جمالية للنظام، ومعالعديد من الميزات التي تعزز القيمة اإل Esprit Enhanced تضم

الجديدة، تمت إضافة المزيد من القيمة. منذ إنشائها، كانت SureVision 3.0 كاميرات
Esprit Enhanced منطقة32تعزز مجموعة أدوات تحليل الفيديو المدمجة، و 

 خصوصية لحجب النوافذ، وتثبيت إلكتروني للصور.

إيثرنت قياسي وخيارات بث متكاملة IP اتصال
عن طريق جهازي إرسال واستقبال صغيرين يمكن توصيلهما، شكل عامل استقبال

يثرنت عبرلياف، أو اإل). قد يشمل ذلك األSFP قابلة للتوصيل بعامل الشكل (منفذا
ضافة إلى). باإلUTPجدولة غير المعزولة (ت المزدوجة الَمالكابل المحوري، أو الكابال

ضاءة المنخفضة وأداء النطاق الديناميكي الواسع، توفر كاميراتالتحسين الكبير في اإل
SureVision 3.0ن إمكانية إزالة الضباب من الصور وخمسة أوضاع جديدة الجديدة اآل

ثة مستويات منن ثالبيض ووضع التصوير الزاهي. تتوفر اآللنطاق توازن اللون األ
يام الضبابية أوإزالة الضباب من الصور مما يساعد على تعزيز الصور في األ

بيض الجديدة للمستخدم بالتغلب علىالممطرة. تسمح أوضاع نطاق توازن اللون األ
ضاءة الصعبة الناجمة عن مصادر خارجية مثل مصابيح بخار الصوديومظروف اإل

ا عند تفعيله.ا لزيادة تشبع اللون وحدته تلقائيًووضع التصوير الزاهي يوفر خياًر

داء والموثوقيةإثبات األ
 بين أفضل المستويات في تصميم الحاوية، وميكانيكاEsprit Enhancedيجمع نظام 

PTZنتاج نظام الكاميرا عالي السرعة الرائد في الصناعة.ستقبال إل، وتقنيات جهاز اال
ا، ويتم عاًم16كثر من  في جميع أنحاء العالم ألEsprit Enhancedيتم تركيب نظام 

مالة. يسهل تركيبتحديثه باستمرار لتوفير أحدث أداء للتصوير ونظام للدوران/اإل
الكاميرا، كما يسهل استخدامها، كما تتميز بموثوقية عالية.

VMS تكامل
 وأنظمة الفيديو المختلطة مثلPelco IPتصال بنظام  االEsprit Enhancedيسهل نظام 

VideoXpertو ,Endura 2.0(أو أحدث), و Digital Sentry 7.3.(أو أحدث) 
، وهو برنامج إدارة الفيديوDigital Sentry NVS (DS NVS)تتوافق الكاميرا مع كما

. يتضمنwww.pelco.comكامل المواصفات، والذي يتوفر كتنزيل مجاني في 
DS NVS أربعة تراخيص مجانية من Pelco IPويسمح بإدارة الفيديو من ما يصل إلى 
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ESPRIT ENHANCED نظام تحديد مواضع

وحدة دوران وإمالة, Pelco التابع لـ Esprit® Enhanced يضم نظام تحديد مواضع
خرطوشة بصريات متكاملة) أو IOPوحاوية, وإما مجموعة بصريات متكاملة (

) في نظام واحد سهل التركيب. تضم الخيارات مجموعة بصرياتIOCمضغوطة (
 بماسحة. IOCمتكاملة بماسحة أو بدون ماسحة ووحدات 

Esprit لومنيوم المغطى بطبقة مسحوق يجعل سلسلةإن الهيكل المصنوع من األ
Enhanced مثالية للتطبيقات الداخلية أو الخارجية. تتراوح درجة حرارة التشغيل

مرور فهرنهايت). بعد°140 إلى °50مئوية (–  °60و °45المطلقة للنظام بين –
ا منساعتين من التشغيل يمكن للوحدة أن تفك التجميد ويكون قابلة للتشغيل بدًء

  فهرنهايت).13 درجة مئوية (– °25درجة حرارة –

 إلى0,1بين  Esprit Enhanced مالة المتنوعة لسلسلةتتراوح سرعات الدوران واإل
 درجة في الثانية40 إلى 0,1 درجة في الثانية في وضع الدوران اليدوي, وبين 80

 درجة في140مالة اليدوي. سرعات التربو وإعادة ضبط الدوران في وضع اإل
 درجة في الثانية.140مالة الثانية. سرعة إعادة ضبط اإل

 على النيتروجينEsprit Enhanced الخاصة بنظام سلسلة IOCتحتوي خرطوشة 
 رطل لكل بوصة مربعة، والذي يحمي البيئة داخل10الجاف المضغوط إلى 

الخرطوشة مما يقضي على التكثيف الداخلي والتآكل. يتم وضع المستشعرات
بشكل استراتيجي في خرطوشة لمراقبة الضغط، والتي يتم عرضها بعد ذلك على

 في المصنع وتركيبها في أنظمةIOCواجهة مستخدم الويب. يتم تجميع خرطوشة 
جراءات المكثفة الخاصة. يتم التخلص من جميع اإلEsprit Enhancedسلسلة 

بإعداد الكاميرا، والعدسة، وشحن الوحدة بالنيتروجين الجاف. إن حجم الخرطوشة
الصغير يقلل الحاجة المستقبلية للصيانة ويزيد من الموثوقية الشاملة

المضغوطة.للوحدة

بشكل كامل متوفر مع ماسحة نوافذ. ويتم دمج الماسحة Esprit Enhancedإن نظام 
 تتداخل مع نطاق عرض النظام. يمكن تهيئة الماسحة بحيث تكونفي الحاوية وال

ا تصميما بعد فترة محددة. يسمح أيًضهناك فترة بين عمليات المسح وتتوقف تلقائيً
المدمجة ومذيب-عد وحدة التسخين الماسحة بسهولة استبدال شفرة الماسحة. وتُ

Espritالجليد من على النوافذ، وحاجب الشمس الميزات القياسية لوحدات 
Enhancedا وحدة جمع مفتوحة مساعدة للسيطرة على، والتي تتضمن أيًض

جهزة الخارجية. األ

نظمة مع مصدر إمداد بالطاقة الرئيسية العالمية. كما تحتوي سلسلةتتوفر األ
Esprit Enhancedعلى وضع استرداد الطاقة الذي يسمح للمستخدم بتحديد العملية 

التي سيستأنفها النظام كلما تم فصل الطاقة وإعادة تشغيلها.

)EISلكتروني للصورة (التثبيت اإل
) سمة من سمات الكاميرا التي يمكن أنEISلكتروني للصورة (إن التثبيت اإل

ت، ينبغي توخيهتزاز. في جميع الحاالتساعد في تعويض بعض ترددات اال
الحذر لضمان تركيب أي نظام لتحديد المواضع في موقع ثابت.

). ولكن يمكنOFFق (غاللكتروني للصورة هو اإلفتراضي للتثبيت اإلوالوضع اال
هتزاز يؤثر على جودة الصورة. على الرغم من أنللمستخدم تشغيله إذا كان اال

EISيمكن تصحيحهتزاز على جودة الصورة، فإنه ال يمكن أن تقلل من تأثير اال 
هتزاز. وينبغي اتخاذ تدابير أخرى لعزل الكاميرا عن مصدرجميع مستويات اال

هتزاز أو للحصول على موقع تركيب ثابتة.اال

PELCO جراءات التحليلية مناإل
 تسعة إجراءات يمكن للمستخدم تهيئتها. يمكنEsprit Enhancedتتضمن سلسلة 

ثة إجراءات في وقت واحد؛ يقتصر عددللكاميرا تشغيل ما يصل إلى ثال
جراءات على قوة المعالجة المتاحة للكاميرا ونوع أداة التحليل المستخدمة.اإل

 يكتشف الكائنات الموجودة في منطقة محددة ويطلق الكشف عن الكائنات المتواجدة:•
بل  به الوقت المحدد من قِ-ا في حالة بقاء الكائن في المنطقة لفترة أطول مما يسمحإنذاًر

جراء كذلك اكتشاف كائنات جراء. يمكن لهذا اإلا لهذا اإلعد المطار نموذًجالمستخدم. يُ
 كالبطاقات المنزلقة.ATMخلف ماكينات 

يكتشف ويتعقب الكائنات التي تدخل مشهد معين ومن اكتشاف الحركة القابلة للتهيئة: •
ستخدم هذا بل المستخدم. يُا عند دخول الكائنات المنطقة المحددة من قِطلق إنذاًرثم يُ
ساس في المحيطات الداخلية التي تخف فيها حركة المرور لتقليل عدد جراء في األاإل
نذارات الخاطئة الناتجة عن تغيرات المحيط.اإل

•AutoTracker: يكتشف ويتعقب الحركة في مجال الرؤية. عند تهيئة إجراء المتتبع 
مالة لتتبع حركة الكائن حتى يتوقف الكائن أو ا بالتدوير واإلالتلقائي، يقوم النظام تلقائيً

يختفي من منطقة المراقبة.
نذار في حالة ق اإليكتشف تغييرات التباين في مجال الرؤية. يتم إطالتعطيل الكاميرا: •

ا ينطلق إنذار إعاقة العدسة بفعل رشاشات دهان أو قطعة قماش أو غطاء العدسة. وأيًض
عند تغيير موضع الكاميرا بصورة غير مصرح بها.

ا في المناطق المزدحمة عند تحرك شخص أو كائن يصدر إنذاًرتجاه: الحركة محددة اال•
جراء بوابة مطار أو نفق حيث يمكن في اتجاه محدد. تشمل التركيبات النموذجية لهذا اإل

للكاميرات اكتشاف كائنات تتحرك في اتجاه التدفق العادي للمرور أو فرد يدخل عبر 
باب الخروج.

شخاص أو المركبات في منطقة محددة لفترة  يكتشف بقاء األميزة اكتشاف التسكع:•
 فيما جراء فعاالًعد هذا اإلبل المستخدم. يُأطول مما يسمح به الوقت المحدد من قِ

لي، وبئر السلم، خطار بوجود سلوك مريب حول أجهزة الصراف اآلباإليتعلق
المدرسة.وساحة

 يقوم بعد عدد الكائنات التي تدخل منطقة محددة. يمكن استخدام هذا عد الكائنات:•
شخاص في مدخل/مخرج متجر أو داخل متجر به ازدحام قليل. جراء لحساب عدد األاإل

شخاص وليس عدهم في بيئة مزدحمة.جراء على تعقب األيعتمد هذا اإل
بل المستخدم.  محددة من قِ-ا في حالة إزالة كائن من منطقة يطلق إنذاًرإزالة الكائنات:•

ا لمن يرغبون في اكتشاف إزالة الكائنات عالية القيمة، مثل جراء مثاليًيعتبر هذا اإل
إزالة لوحة فنية من على الحائط أو تمثال من على قاعدته.

 يكتشف المركبات التي وقفت على مقربة من منطقة حساسة لفترة المركبة المتوقفة:•
جراء مثالي لمراقبة عمليات بل المستخدم. هذا اإلأطول مما يسمح به الوقت المحدد من قِ

نتظار المريب، وتعطل نتظار، واالنزال عند حافة رصيف المطار، وفرض االاإل
ممرات المرور، وانتظار العربات عند البوابات.



المواصفات الفنية
الكاميرا/جزء البصريات

ميزات البرنامج
 إعداد ضبط مسبق256•
 جولة16•
سبقة الضبط دقة ُم° ±0,1 •
 عمليات مسح قابلة للتهيئة)8طارات ( مسح اإل•
 دقائق لكل منها)5 أنماط قابلة للتسجيل، 8أنماط ( •
لمانية والفرنسية يطالية واألسبانية والبرتغالية واإلنجليزية واإلالقوائم متعددة اللغات (اإل•

والروسية والتركية والعربية والصينية والكورية)
محمية بكلمة مرور•
 عمليات إضافة ضباب للنوافذ5 إطار نافذة فارغ، بحجم قابل للتهيئة، و32•
إيقاف قابل للتكوين بإجراءات•
مالة/التدوير بشكل مستمر بما يتناسب مع عمق التكبيرخفض سرعات اإل•
 التحليلية تسعة إجراءات قابلة للتكوين بواسطة المستخدمPelcoتتضمن أدوات •
أوضاع إزالة الضباب من الصور•

الفيديو
 المرتفع H.264ساسي أو الرئيسي أو الوضع األتشفير الفيديو

MJPEGو
شارة الثانية متغيرة حتى إشارتين متزامنتين، واإلإشارات الفيديو

شارة الرئيسيةحسب إعداد اإل
، 10، 12,5، 15، 25، 30، 50، 60يصل إلى طاراتمعدل اإل

8,333 ،7,5 ،6 ،5 ،3 ،2,5 ،2 ،1 
شارة)(حسب التشفير، والدقة، وتهيئة اإل

مستويات الدقة المتوفرة

الشبكة
)100Base-TXيثرنت (اإلالواجهة

MDI/MDI-Xتلقائي 
تفاوض تلقائي

 أو أفضلCat5eت إيثرنتنوع كابال
SFPستقبال رسال واالتدعم أجهزة اإلSFPواجهة 

حادي، البث المتعدد  (البث األUDP/IP, وTCP/IPت المدعومةالبروتوكوال
IGMPو ,(UPnPو ,DNSو ,DHCPو ,RTPو ،RTSP ,

SNMP*, وIPv6, وIPv4, وNTPو v2c/v3و ,QoS ,
, FTP, وSMTP, وSSL, وSSH, وHTTPS, وHTTPو
802.1xو (EAP)و ,NTCIP 1205

مستخدمون
عدادات الدقة ا إلا تبعًا متزامنً مستخدًم20حتى حادي رسال األاإل

(إشارتين مضمونتين)
 H.264عدد غير محدود من المستخدمين في وضع عرض متعدد

802.1x, HTTPSمحمية بكلمة مرور، مانالوصول المتعلق باأل
عرض متصفح الويب وإعدادهواجهة البرامج

 VideoXpert 2.0 وPelcoVideoXpert Enterpriseتكامل نظام 
أو أحدث

Endura 2.0 (أو أحدث) 
Digital Sentry 7.3أو أحدث) (

 أو ملف التعريف Pelcoواجهة برمجة تطبيقات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة
ONVIF S وملف التعريف ،G وملف التعريف ،Q

Pelcoمدمج مع تطبيق المحمول من تطبيق المحمول
اكتشاف الحركة البسيطة وتعطل الكاميرااكتشاف حركة الفيديو
 عند تعطل الكاميرا  ثواٍن10–5–1التقاط مقاطع فيديو سعة التخزين الداخلية

نذار، وتسجيل الفيديو واكتشاف الحركة أو مدخل اإل
بشكل متواصل في حالة تعطل الشبكة مع خيار الكتابة 

FTPفوق البيانات، والوصول للفيديو عبر بروتوكول 
 تيرا بايت2قابلة للعنونة بمساحة SDXCبطاقة 

ES6230المواصفات

Exmor CMOS بوصة من نوع 1/2,8مستشعر نوع المستشعر

30Xالتكبير البصري

12Xزووم رقمي

x  1080 1920قصى للدقةالحد األ

العدسة
f/1,6  ~ f/4,7 مم (عرض) 4,3، الطول البؤري ~

عد) مم (عن ب129,0ُ

 (عن بعد)°2,3  ~ (عرض) ° 63,7فقيةزاوية العرض األ

16:9رتفاع إلى العرضنسبة اال

حساسية 
الضوء

 مللي 33ألوان (
ثانية)

 لوكس0,03

 مللي 250ألوان (
ثانية)

 لوكس0,008

 مللي 33أحادي (
ثانية)

 لوكس0,004

أحادي 
 مللي ثانية)250( 

 لوكس0,001

 f/1.6 ٪ , والبعد البؤري 90نعكاس بنسبة الحساسية في لوكس لالحظة: مال
٪ من مستوى 30 (بنسبة IRE وحدة 30 ديسيبل في 50عريضة),  (زاوية

 (إيقاف تشغيل)، وتحسين بنسبة OFFشارة); مع تحسين الحساسية في الوضع اإل
4X للحساسية بتحسين الحساسية في الوضعON.(تشغيل) 

نعممكانات النهارية/الليليةاإل

 ثانية1/10000 ~ 1/1نطاق الغطاء

 ديسيبل50 <شارة إلى التشويشنسبة اإل

شعة مرشح قطع ميكانيكي لأل
تحت الحمراء

نعم

 ديسيبل130نطاق ديناميكي واسع

ل اليدويحالالتحكم التلقائي في الحدقة مع اإلالتحكم في الحدقة

نعمضاءة الخلفيةتعويض اإل

نعمالتحكم التلقائي في الكسب

بعادثي األترشيح الضجيج ثالمرشحات الضجيج النشطة

لكتروني التثبيت اإل
)EISللصورة (

نعم

850nmطول موجي بأشعة تحت الحمراء

دقة الوضوح
 H.264 الوضع عالي الجودة

)IP GOP (بنية

ميجا 
بكسل

رتفاعاالالعرض

نسبة 
رتفاع اال

إلى 
العرض

قصىالحد األ
للصور في 

الثانية

معدل نقل البيانات 
(ميجابت)

 الموصى به

2,071920108016:9608,00

2,071920108016:9306,05

0,92128072016:9303,00

0,3680044816:9302,00

0,2364035216:9301,80

1,2312809604:3303,80

0,498006084:3302,00

0,316404804:3301,45

0,083202404:3300,50



المواصفات الفنية
دنى من متطلبات النظامالحد األ
 جيجا هرتز2,4، بسرعة Intel® Core™ i3معالج المعالج 

 بت) مزود 64 بت وWindows® 7 ) 32نظام التشغيل 
®DirectXبـ  Windows XP Service Pack 3، أو 11

DirectXمزود بـ  9.0c أو Mac® OS X 10.4 
(أو أحدث)

)RAM جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (4الذاكرة 
 ميجابت (أو أكثر)100بطاقة واجهة الشبكة 

، 768 × 1024دنى من مستوى دقة الشاشة الحد األجهاز المراقبة 
 بت بكسل32 أو - بت بكسل16بدقة وضوح ألوان تبلغ 

 Internet Explorer 10.0وصى باستخدام يُمستعرض الويب 
 Internet (أو أحدث); Firefox 3.5(أو أحدث) أو 
Explorer 8.0(أو أحدث) لتهيئة أدوات التحليل 

 فقط.IPv6 المختلطة, وليس عمليات نشر IPv6 وIPv4*يدعم عمليات تثبيت 

جراءات التحليليةاإل
 Pelcoجراءات التحليلية من نظمة المطلوبة لإلاأل

 VideoXpert Pro 2.0 وPelco VideoXpert Enterpriseواجهة مستخدم 
أو أحدث

 المتقدم على نظام WS5200برنامج إدارة نظام 
Endura 2.0(أو أحدث) 

المواصفات العامة
ذلومنيوم والفوالجهاز معدن من ألواح األالهيكل

طبقة مسحوق البوليستر الرماديالشكل النهائي
 درجة 140 إلى 50 درجة مئوية (–60 إلى 45–درجة حرارة التشغيل

فهرنهايت) المحيطة لتشغيل النظام المستدام أو 
 درجة فهرنهايت) الحد 165,2درجة مئوية ( 74
في ; NEMA TS-2قصى المطلق المحيط لكل األ

غضون ساعتين بعد زيادة الطاقة، يمكن للوحدة 
بأكملها إزالة الجليد وتشغيلها من درجة حرارة 

 درجة فهرنهايت). بدء 13درجة مئوية (- 25–
 درجة مئوية.40جواء الباردة من –التشغيل في األ

الرياح
 في الساعة/ ميال75ً درجة (65 إلى 0من تحكم كامل في الحركة

ا في الساعة) كيلومتًر120
 في الساعة/ ميال90ً درجة (78 إلى 65من تحكم محدود في السرعة

ا في الساعة) كيلومتًر145
 في الساعة/ ميال150ً درجة (130 إلى 78من *نجاة

ا في الساعة) كيلومتًر240
* دون حاجب للشمس
 فهرنهايت)140 إلى °4 مئوية ( -°60 إلى ° 20-درجة حرارة التخزين

رطوبة التشغيل
: رطوبة نسبية (غير متكاثفة) IOPقياسي مع الوحدة

٪90إلى 10من 
 10: رطوبة نسبية (متكاثفة) من IOCقياسي مع 

٪100إلى 
 الوزن

بأشعة تحت حمراءدون أشعة تحت حمراءالمنطقة العرض الفعّ
2 بوصة^2243 بوصة^193

) IOCخرطوشة بصريات متكاملة مضغوطة (
ا (مستوى البحر,  رطل لكل بوصة مربعة, اسمي10ًمضغوطة حتى •

 فهرنهايت])°70 مئوية [ ° 21
مستشعر داخلي لقراءة الضغط•
IP66مصمم لمعايير •
D472,260مريكي ختراع األبراءة اال•

المواصفات الميكانيكية
°140 إلى °0,1من سرعة متباينة 

° 0,1± سبقة الضبطدقة ُم
 درجة من الدوران المستمر360حركة التدوير 

 درجة90 إلى -40غير معاقة بمقدار +مالة الرأسية اإل
مالة اليدويةسرعات الدوران/اإل

/ثانية°80 إلى °0,1من الدوران 
/ثانية°40 إلى °0,1من مالةاإل

 درجة/ث140سرعات الضبط المسبق

المواصفات الكهربائية
 فولت 48 فولت للتيار المتردد, HPoE،  24دخل الجهد الكهربي

للتيار المستمر
 فولت للتيار المتردد240 إلى 100طاقة رئيسية من 

 ٪10± نطاق جهد الدخل
ك للطاقةأقصى استهال

يتم التحكم فيها بالمنظم الحراري وحدة التسخين وإذابة الجليد
ت الكهربيةالتوصيال

  فولت للتيار المتردد24
 100 فولت تيار مستمر, 48

طرف برغي للطاقة  فولت للتيار المتردد240إلى 
نذار المفتوح أو المغلقأربعة؛ يكتشف حالة اإلإنذار

 فولت من التيار المستمر بحد أقصى، 3,5دخالاإل
 مللي أمبير بحد أقصى3,5

نذار المفتوح أو المغلقيكتشف حالة اإلغير مراقب
نذار المفتوح والقصير مع مقاوم لكشف حالة اإلمراقب

 كيلو أوم1خارجي بقوة 
 فولت من التيار المستمر بحد أقصى، 30اثنين، تالمنافذ إخراج المرّحِ

 أمبير بحد أقصى1

الصوت
مستوى الخط /إدخال الميكروفون الخارجي؛ الفارق خراجدخال/اإلاإل

 أقصى مستوى إشارة1Vp-p أوم، 600
الصوت المضمنالبث

واجهة برمجة التطبيقات 
المفتوحة

 بث بيانات تنبيه السلوك Pelco APIيمكن لواجهة 
لتطبيقات صادرة عن جهات أخرى، وهي متوفرة على 

pdn.pelco.com . دعم الخدمة التحليليةONVIF 
حداث التحليلية.لأل

بأشعة تحت حمراءدون أشعة تحت حمراءوزن الوحدة

غير منطبق رطل)28 كجم ( IOP12,83قياسي مع 

 رطل)35 كجم ( 15,86 رطل)29 كجم ( IOP13,06بماسحة و

 رطل)36 كجم ( 16,36 رطل)30 كجم ( IOC13,56بماسحة و

بأشعة تحت حمراءدون أشعة تحت حمراءوزن الشحن

غير منطبق رطل)37 كجم ( IOP16,7قياسي مع 

 رطل)48 كجم ( 21,93 رطل)37 كجم ( IOP16,94بماسحة و

 رطل)49 كجم ( 22,43 رطل)38 كجم ( IOC17,44بماسحة و

شعة تحت الحمراء مع رز األُطمع وحدات التسخين
وحدات التسخين

 فولت 24
للتيار 
المتردد

— فولت أمبير72

HPoE
 فولت أمبير72

)HPoE 802.3bt 8 متوافق مع الفئة(
—

 فولت 48
تيار مستمر

 فولت أمبير110 فولت أمبير72

الطاقة 
الرئيسية

 فولت أمبير110 فولت أمبير72

http://pdn.pelco.com


المواصفات الفنية
الشهادات/التصنيفات
•CE(أ) الفئة ,
•FCC(الفئة أ) 
•KCC
UL/cULمدرجة بـ •
•C-Tick
•NEMA TS-2 (Temp.) para 2.2.7.3 - 2.2.7.7
IP66 وNEMA 4Xيلبي معايير نوع •
•ONVIF Profile S
•ONVIF Profile G
•ONVIF Profile Q
IEC 60068-2-27 Eaاختبار الصدمات لكل •
Cisco® Medianet Media Services Proxy 2.0متوافقة مع •
IEC60068-2-6 Fcهتزاز لكل اال•
IEC 60068-2-27 Eaاختبار الصدمات لكل •

ختياريةالملحقات اال
ES-BLADE-2 شفرات بديلة لماسحة النوافذ2مجموعة من 

ES-BLADE-10 شفرات بديلة لماسحة النوافذ10مجموعة من 

????? ??????? ??? ??????? ????????? ??? ???? ????? ?????? ??? 
????????????.
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( )
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( )

( )

( )
( )

( )

ESPRIT ENHANCED

ESPRIT ENHANCED شعة تحت الحمراء القابلة للتهيئةمع األ
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 الطرز

حوامل تثبيت ومهايئات اختيارية
EPP2 مهايئEspritستخدام مع حامل تثبيت  ذي قاعدة; لال

PM20/PM2010ذي قاعدة 
EWM حامل التثبيت في الحائطEsprit
EPMستخدام مع حامل تثبيت في مهايئ التثبيت في العمود لال

EWMالحائط 
ECM100ستخدام مع حامل تثبيت مهايئ التثبيت في الزاوية لال

EWMفي الحائط 
PM2000/PM2010ستخدام مع حامل تثبيت ذي قاعدة مع كابل للتغذية. لال

. EPP مع لوحة مهايئ تثبيت ذي قاعدة Espritأنظمة 

مصادر الطاقة الموصى بها
 فولت للتيار المتردد 24مصدر طاقة متعدد MCSسلسلة 

للكاميرا، داخلي 
 فولت للتيار المتردد 24مصدر طاقة فردي/متعدد WCSسلسلة 

للكاميرا، خارجي
ECPS-48VDC-5A فولت للتيار المستمر48مصدر طاقة داخلية 

POE9OU1BT-EUK يشمل سلك طاقةEUو UK لمحقن منفذ واحد 
 90 W HPOE 802.3BT

POE9OU1BT-US يشمل سلك طاقةUS لمحقن منفذ واحد 
 90 W HPOE 802.3BT

POE9OU1BTيشمل سلك طاقة محقن منفذ واحد ال 
 90 W HPOE 802.3BT

نوع الحاوية

 متر أشعة تحت حمراء200بدون أشعة تحت حمراء

HPoE , 24 فولت 
 فولت 48للتيار المتردد, 

للتيار المستمر
 فولت 240 إلى 100

 فولت تيار مستمر48للتيار المتردد
 فولت 240 إلى 100

للتيار المتردد

——ES6230-02ES6230-05قياسي 

ES6230-12ES6230-15ES6230-12-R2ES6230-15-R2بماسحة 

ES6230-12PES6230-15PES6230-12P-R2ES6230-15P-R2مضغوطة وماسحة

 Pelco وشعار Pelco مات التجارية التابعة لمنتجاتوغيرها من العال Pelco المشار إليها
وشركاتها التابعة. Pelco مات تجارية مسجلة لصالح شركةفي هذا المستند هي عال

ONVIF وشعار ONVIF متان تجاريتان لشركة عال ONVIF Inc.  كما أن كافة
خرى هي ملك لشركاتها المعنية.أسماء المنتجات والخدمات األ

ن للتغيير دون إشعار.إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابال
. كافة الحقوق محفوظة.Pelco لصالح شركة 2017لعام  ©حقوق الطبع والنشر 




