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خيارات الرتكيب 

تسجيل عنوان MAC مرحباً

إعداد السطح للرتكيب

استخدام القالب املرفق 
وصل قالب الثقب املرفق مبوقع الرتكيب وحدد عالمات الثقب. وإذا كان 

ممكناً، قم بإزالة اللوح الزائف، ثم اقطع الثقب بحرص باستخدام منشار 

يدوي.

استخدام أداة قطع الثقوب 
باستخدام أداة لقطع الثقوب، اقطع ثقباً بقطر 64 مم )2.5 بوصة(.

أدخالإلطار املخفي من خالل الثقب من الجزء األمامي للقطع )جانب العدسة( بيد 

واحدة وباستخدام اليد األخرى قم برتكيب صامولة القفل الزرقاء يف الخلف لتثبيت 

اإلطار يف مكانه. 

تأكد من توجيه صامولة القفل بشكل صحيح 

بحيث يكون جانب الخانق مقابل سطح 

مواد السقف / الجدار، وتكون مسكة األصابع 

مكشوفة. ال تربط صامولة القفل أكرث منالالزم. 

تركيب وحدة الكامرياتركيب اإلطار املخفي

ركب وحدة الكامريا مبؤخرة اإلطار. تأكد من تركيب وحدة الكامريا بإحكام بالحافة عن 

طريق ربط املسامر اإلبهامي الخاص بالوحدة يف وحدة الكامريا بحيث يستقر املسامر 

بإحكام يف الفتحة املوجودة بحلقة اإلطار. 

كن حذراً وال تربط هذا املسامر اإلبهامي أكرث من 

الالزم.    

دّون موقع الكامريا وعنوان MAC الفريد،والذي ميكن العثور عليه مطبوعاً عىل ملصقي 

الكامريا. قد تحتاج إىل هذه املعلومات أثناء تكوين الكامريا.

ُصممت كامريا Evolution املخفية الداخلية للرتكيب يف األسقف املعلقة التي تستخدم ألواح السقف القابلة لإلزالة ذات سمك مواد يرتاوح بني 6 مم )4/1 بوصة( و25 مم )1 بوصة(. 
ومن املهم التأكد من وجود خلوص كاف للكامريا عند تركيبها.

 مالحظة: هذا املنتج غري مناسب للرتكيب يف فجوة سقف تُستخدم يف نفس الوقت كمساحة 
ملعالجة الهواء.

إذا كان ممكناً، قم بإزالة اللوحة واقطع ثقباً بقطر 64 مم )2.5 بوصة( يف منتصف اللوحة باستخدام أداة قطع للثقوب أو القالب املرفق مع الكامريا.

 Oncam املخفية الداخلية 360 درجة من Evolution ُصممت كامريا بروتوكول اإلنرتنت

Grandeye لتوصيلها بشبكة تستخدم بروتوكول اإلنرتنت )IP(، وميكن تهيئتها وتشغيلها 

باستخدام برنامج متصفح إنرتنت قيايس. ويصف دليل البدء الرسيع الحايل إجراءات 

الرتكيب والتكوين الستعامل كامريا قياسية يتم تركيبها عىل السطح. 

 Oncam من Evolution الدعم الفني دليل تركيب وتشغيل كامريا بروتوكول اإلنرتنت
Grandeye (http://www.oncamgrandeye.com/security-systems/concealed-

(/surveillance-camera

 الهاتف: 1981-292 )559( +1 )دويل( 

 techsupport@pelco.com :الربيد اإللكرتوين

AR_C3971M New 1-10-14 

كامريا Evolution املخفية الداخلية

دليل البدء الرسيع

دليل البدء الرسيع: هام 
·  اقرأ هذه اإلرشادات بعناية قبل تركيب املنتج أو تشغيله.  

 ·  يجب تركيب هذا املنتج بواسطة فني خدمة مؤهل ويجب أن يتوافق الرتكيب مع 
    الترشيعات املحلية والوطنية. 

 ·  هذا املنتج غري مناسب للرتكيب يف فجوة سقف تُستخدم يف نفس الوقت كمساحة 
    ملعالجة الهواء.

 ·  للحصول عىل آخر التحديثات لجميع كتيبات وأدلة املستخدم وللحصول عىل أحدث 
     إصدارات الربامج الثابتة للكامريا، يُرجى البحث عىل 

 www.oncamgrandeye.com/security-systems/    

RJ45 / مقبس تيار مستمر 2.1 / صوت 2.5 املنافذمستشعر 5 ميغا بكسل املستشعر

 الفئة 5 أو أفضل ملعيار 100baseنوع كبل الشبكة3600 مجال الرؤية

رقم 1 )ال ينطبق(؛ رقم NTSC 2 )تشغيل( / PAL )إيقاف(خيارات املفتاح ثنايئ الجوانب1800 زاوية الرؤية 

12 فولت تيار مستمر )بحد أدىن 1 أمبري( / POEالطاقة0.2 لكس الحد األدىن لإلضاءة

 معدل اإلطارات
10 إطارات يف الثانية مبعدل 4 ميغا بكسل / 15 إطاراً يف الثانية مبعدل 

≥ 2 ميغا بكسل
8 وات بحد أقىصاستهالك الطاقة

40- إىل 55 درجة مئوية )من 40- إىل 135 درجة فهرنهايت(   درجة حرارة التشغيليدعم MJPEG / H.264 برنامج ترميز الفيديو

 درجة حرارة التخزينمدخل تالمس واحد / مخرج تالمس واحد املدخل/املخرج الخارجي
من 40- إىل 70 درجة مئوية )من 40- إىل 158 درجة 

فهرنهايت(    

لالستخدام الداخيل فقطالحامية ضد دخول املياهوصول متعدد املستويات باستخدام كلامت مرور األمان

 0.45 كغم )0.95 رطل( الوزن مستخدمون متعددون، 20 يف وقت واحد املستخدمون

  UL60950 ؛ICES-003 لجنة االتصاالت الفيدرالية؛ اللجنة األوروبية؛ ،A الفئة 2، التوافق الكهرومغناطييس: اللجنة الدولية الخاصة املعنية بالتداخل الالسليك الفئة IEEE802.3af :التصديقات

2.5 بوصة
/ 1 بوصة 
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EVO-05NCD )إطار أبيض وأسود

/ 0.25 بوصة 



PoE/التوصيل بالشبكة
ينبغي توصيل الكامريا بالشبكة باستخدام كبل من الفئة الخامسة )CAT5( أو أفضل مزود مبوصل 

.RJ45

إجراء التوصيالت

RESETGND IN

1 2 3 4 5 6

(Optional)

LOAD

OUTGND

3.3V @15mA max
(Sourcing)

1 2 3 4 5 6

0V

مخرج الفيديو التناظري: يتم استخدام وصلة BNC مع PAL )520 خط( ملراقبة موضع "عني السمكة" / اختبار الكامريا املحلية. لتفعيل 
توصيل BNC؛ قم بضبط املفتاح ثنايئ الجوانب 2 عىل: 

مدخل الصوت: مقبس صوت 3.5 مم.

تكوين إعدادات الشبكةضبط البؤرة

استخدام أداة تكوين الكامريا

عرض الصور ألول مرة

خيارات مصدر الطاقة
تتطلب وحدة الكامريا طاقة من مصدر خارجي ليك تعمل. وميكن توفري هذه الطاقة بواحدة من الطريقتني التاليتني:

الطاقة عرب اإليرثنت )PoE(: وصل كبل اإليرثنت مبنفذ اإليرثنت. ميكن تزويد الكامريا بالطاقة  . 1
عن طريق IEEE802.3af عرب كبل اإليرثنت.

 مدخل التيار املستمر )DC(: عند عدم توافر PoE، استخدم مصدر طاقة 12 فولت تيار مستمر . 2
ووصل األسالك

مخرج الفيديو التناظري

)DC( مدخل التيار املستمر

مدخل الصوت

توصيالت اإلنذار

يتم تعيني البؤرة مسبقاً يف املصنع، ولذا ضبطها ليس 

رضورة.

الستخدام الكامريا، سوف تحتاج إىل معرفة عنوان بروتوكول اإلنرتنت )IP( الخاص بها. ويوجد نوعان للرتكيب القيايس. 

يستخدم النوع األول خادم DHCP أو جهاز توجيه )راوتر( لتعيني عناوين IP صالحة فريدة تلقائياً لكل كامريا. أما النوع 

البديل فهو شبكة تم تكوينها يدوياً باستخدام عناوين بروتوكول إنرتنت )IP( ثابتة. ويف حالة وجود خادم DHCP لدى 

شبكتك، انتقل إىل الخطوة 10.

مالحظة: يوجد رشح أكرث تفصيالً لكيفية تعديل إعدادات بروتوكول اإلنرتنت )IP( يف دليل تركيب وتشغيل كامريا 

Evolution ودليل أداة تكوين الكامريا.

تثبيت عنوان بروتوكول إنرتنت )IP( ثابت

يف حالة عدم توافر خادم DHCP عىل الشبكة، سوف تستخدم الكامريا عنوان بروتوكول اإلنرتنت )IP( االفرتايض الخاص 

بها وهو 192.168.0.200. وسوف تحتاج إىل تعيني عنوان بروتوكول إنرتنت )IP( جديد وفريد لكل كامريا.

يحتوي موقع ويب Oncam Grandeye،  http://www.oncamgrandeye.com/56-oncam-grandeye-configuration-tool.html عىل أحدث إصدار من أداة تكوين الكامريا 
ودليل املستخدم املتاحني للتنزيل.

تعرث هذه األداة برسعة عىل عناوين IP وMAC لكل كامريات بروتوكول اإلنرتنت من Oncam Grandeye املوصلة بالشبكة. وسوف تسمح لك هذه األداة الربمجية أيضاً بتغيري إعدادات 
الشبكة وتكوين النظام وإجراء تحديثات الربامج لعدة كامريات.

لعرض صور حية من أي كامريا عىل الشبكة:

 للعثور عىل الكامريات املوصلة اتبع تعليامت الرتكيب املقدمة.

ابدأ تشغيل التطبيق بالنقر فوق األيقونة املوجودة عىل سطح 

 .)Oncam Grandeye املكتب أو يف قامئة الربامج )تحت

سيقوم الربنامج مبسح الشبكة وتوفري قامئة بكل كامريات 

بروتوكول اإلنرتنت Oncam املوصلة.

ميكن بدء مسح جديد عن طريق النقر فوق الزر 

."Discover"

انظر "دليل املستخدم ألداة تكوين الكامريا" لالطالع عىل 

التفاصيل الكاملة ملزايا التطبيق.

مالحظة: تتطلب بعض وظائف هذه األداة إدخال اسم 

مستخدم وكلمة مرور : استخدم "admin" لكليهام. 

1. أدخل عنوان بروتوكول اإلنرتنت )IP( الخاص بالكامريا 

يف رشيط عنوان املتصفح الذي يعمل عىل حاسب شخيص 

متصل بنفس الشبكة. للوصول إىل واجهة الويب، افتح نافذة 

متصفح )Internet Explorer أو Firefox( وأدخل عنوان 

بروتوكول اإلنرتنت )IP( الخاص بالكامريا. )عىل سبيل املثال  

)http://192.168.0.200

2. أدخل اسم املستخدم وكلمة املرور )االفرتايض لكليهام هو 

.)"admin"
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