مواصفات المنتج

النقل والطاقة

ملحقات ™ EthernetConnectواأللياف التناظريةIP/

مصادر إمداد بالطاقة ،هيكل حامل مع مصدر إمداد بالطاقة داخلي
عروض المنتج
• USRACK/EURACKالحامل األمريكي /الحامل األوروبي :هيكل حامل مع
مصدر إمداد بالطاقة داخلي  9فولت تيار مستمر 6.5 ،أمبير 14 ،فتحة
• :FXTPSمصدر إمداد بالطاقة  9فولت تيار مستمر 2 ،أمبير ،يوفر الطاقة
للوحدات المنفصلة
• :ECPS-12VDC-0.5Aمصدر إمداد بالطاقة  12فولت تيار مستمر0.5 ،
أمبير ،يوفر الطاقة للوحدات المنفصلة
• :ECPS-12VDC-3Aمصدر إمداد بالطاقة  12فولت تيار مستمر 3 ،أمبير،
يوفر الطاقة للوحدات المنفصلة

USRACK/EURACK

• :FXTPS-48Vمصدر إمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر 1.36 ،أمبير،
يوفر الطاقة عبر اإليثرنت ( )PoEللوحدات المنفصلة
• :ECPS-48VDC-5Aمصدر إمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر 5 ،أمبير،
تركيب قضيب  ،DINمناسب بشكل مثالي لتطبيقات PoE
• :ECPS-48VDC-10Aمصدر إمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر10 ،
أمبير ،تركيب قضيب  ،DINمناسب بشكل مثالي لتطبيقات PoE

الهيكل الحامل مع مصدر طاقة داخليPower Supply Products ،
(منتجات اإلمداد بالطاقة)  9فولت تيار مستمر 12 ،فولت تيار مستمر،
و 48فولت تيار مستمر هي ملحقات تدعم منتجات األلياف التناظرية IP/و
™ .EthernetConnectتوفر هذه الملحقات مجموعة من الخيارات للتزويد
بالطاقة إلى تطبيقات األلياف البصرية ،وتطبيقات التزويد بالطاقة عبر األسالك
النحاسية ( ،)PoCوتطبيقات .PoE

ECPS-12VDC-0.5A

يتيح ( Rack Chassisالهيكل الحامل) ذو  14فتحة تركيب الوحدة في الهيكل
الذي هو حامل يمكن تثبيته .يحتوي الهيكل على مصدر إمداد بالطاقة داخلي
 9فولت تيار مستمر 6.5 ،أمبير والذي يوفر الطاقة مباشرة إلى جميع الوحدات
التي تم تركيبها في الهيكل ،وال يلزم مصدر طاقة خارجي .يوفر مصدراإلمداد
يالطاقة تحديد التيار في كل فتحة للحماية من دائرة التقاصر.
توفر ( Power Supply Productsمنتجات اإلمداد بالطاقة) ذات  9فولت
تيار مستمر 12 ،فولت تيار مستمر ،و 48فولت تيار مستمر بدائل جهد كهربي
وتيار ممتازة إلمداد وحدات األلياف التناظرية IP/واإليثرنت المنفصلة بالطاقة.
تناسب مصادر اإلمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر 5 ،أمبير 10 ،أمبير تطبيقات
 PoEبشكل مثالي.

FEXTPS/ECPS-12VDC-3A

FEXTPS-48V

ECPS-48VDC-10A

ربما يكون قد تم تحديث هذا المستند منذ آخر ترجمة .يرجى
الرجوع إلى المستند باللغة اإلنجليزية بوصفه المصدر الوحيد
ألحدث المعلومات.

ECPS-48VDC-5A

المعايير الدولية
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛
نظام جودة ISO 9001
 / C3983ARجديد 14-03-10

المواصفات الفنية
مصادر إمداد بالطاقة وأجهزة موصى بها
ميزات منتج اإلمداد بالطاقة  9فولت تيار مستمر

ميزات منتج اإلمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر

الهيكل الحامل الحامل األمريكي /الحامل األوروبي
•جهد الخرج 9 :فولت تيار مستمر
•تيار الخرج 6.5 :أمبير
•جهد الدخل 90 :إلى  264فولت تيار متردد
•توفر أربع عشرة فتحة  1بوصة
•تركيب على حامل وطاقة لـ  14وحدة
•تحديد تلقائي للتيار عند كل فتحة وحدة (ليس عند خرج مصدر اإلمداد بالطاقة)
•تقدم الحماية العابرة للجهد الكهربي على جميع خطوط دخل/خرج الطاقة واإلشارة
حماية غير مشروطة
•تدعم جميع الوحدات المركبة على الهيكل إمكانية االستبدال دون إطفاء الجهاز
•ارتفاع  3وحدات حامل
•يشمل سلك  :IECأمريكا أو المملكة المتحدة أو أوروبا أو أستراليا
•تغطي لوحة الملء الفارغة أحادية العرض  RACK1Bاالختيارية الجهة األمامية
لفتحة الهيكل الفارغة

FEXTPS-48V
•جهد الخرج 48 :فولت تيار مستمر
•تيار الخرج 1.36 :أمبير
•جهد الدخل 100 :إلى  240فولت تيار متردد
•نطاق واسع لجهد الدخل لتطبيقات أوروبا وأمريكا
•نطاق التردد من  50هرتز إلى  60هرتز لتطبيقات أمريكا وأوروبا
•لالستخدام على طرز  PoEالمنفصلة
•يشمل سلك  :IECأمريكا أو المملكة المتحدة أو أوروبا أو أستراليا

FEXTPS
•جهد الخرج 9 :فولت تيار مستمر
•تيار الخرج 2 :أمبير
•جهد الدخل 100 :إلى  240فولت تيار متردد
•نطاق واسع لجهد الدخل لتطبيقات أوروبا وأمريكا
•نطاق التردد من  50هرتز إلى  60هرتز لتطبيقات أوروبا وأمريكا
•رأس سن جهد الدخل قابل للتغير ،رأس سن أمريكي قياسي
•يشمل أيضًا رأس سن ألوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة

ميزات منتج مصدر اإلمداد بالطاقة  12فولت تيار مستمر
ECPS-12VDC-0.5A
•جهد الخرج 12 :فولت تيار مستمر
•تيار الخرج 0.5 :أمبير
•جهد الدخل 100 :إلى  240فولت تيار متردد
•نطاق واسع لجهد الدخل لتطبيقات أوروبا وأمريكا
•نطاق التردد من  50هرتز إلى  60هرتز لتطبيقات أوروبا وأمريكا
•رأس سن جهد الدخل قابل للتغير ،رأس سن أمريكي قياسي
•يشمل أيضًا رأس سن ألوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة
ECPS-12VDC-3A
•جهد الخرج 12 :فولت تيار مستمر
•تيار الخرج 3 :أمبير
•جهد الدخل 100 :إلى  240فولت تيار متردد
•نطاق واسع لجهد الدخل لتطبيقات أوروبا وأمريكا
•نطاق التردد من  50هرتز إلى  60هرتز لتطبيقات أوروبا وأمريكا
•رأس سن جهد الدخل قابل للتغير ،رأس سن أمريكي قياسي
•يشمل أيضًا رأس سن ألوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة

ECPS-48VDC-5A
•جهد الخرج 48 :فولت تيار مستمر
•تيار الخرج 5 :أمبير
•جهد الدخل تيار متردد 85 :إلى  264فولت متردد 47 ،إلى  63هرتز
•جهد الدخل تيار مستمر 120 :إلى  375فولت تيار مستمر
حماية جهد الخرج الزائد 57< :فولت تيار مستمر
حماية تيار الخرج الزائد %150> :من تيار الحمل المُقدّر
•الحماية من دائرة تقاصر الخرج :وضع  ،Hiccupعدم غلق
(استعادة‑تلقائية عند إزالة العطل)
•عامل القدرة 0.96> :عند  115فولت تيار متردد 90> ،عند  230فولت تيار متردد
كفاءة تشغيل عالية%90> :عند  115فولت تيار متردد%92> ،
عند  230فولت تيار متردد
•عبوات صغيرة لعمليات التركيب في المساحة المحدودة
•التركيب على قضيب  DIN 35مم ( 1.4بوصة) وف ًقا لـ EN60715
•تبريد بالحمل الطبيعي :ال حاجة للمراوح
ECPS-48VDC-10A
•جهد الخرج 48 :فولت تيار مستمر
•تيار الخرج 10 :أمبير
•جهد دخل تيار متردد 85 :إلى  264جهد تيار متردد 47 ،إلى  63هرتز
•جهد دخل تيار مستمر 120 :إلى  375فولت تيار مستمر
حماية جهد الخرج الزائد 57< :فولت تيار مستمر
حماية تيار الخرج الزائد %150> :من تيار الحمل المُقدّر
•الحماية من دائرة تقاصر الخرج :وضع  ،Hiccupعدم غلق (استعادة‑تلقائية عند إزالة
العطل)
•عامل القدرة 0.96> :عند  115فولت تيار متردد 90> ،عند  230فولت تيار متردد
كفاءة تشغيل عالية%91> :عند  115فولت تيار متردد %93> ،عند  230فولت تيار
متردد
•عبوات صغيرة لعمليات التركيب في المساحة المحدودة
•التركيب على قضيب  DIN 35مم ( 1.4بوصة) وف ًقا لـ EN60715
•تبريد الحمل الطبيعي :ال حاجة للمراوح

المواصفات الفنية
منتجات اإلمداد بالطاقة  9فولت تيار مستمر بحامل

منتج اإلمداد بالطاقة  9فولت تيار مستمر

ال ُطرز

الطراز

( USRACKالحامل األمريكي) مصدر طاقة داخلي  9فولت تيار مستمر ،هيكل 14
فتحة ،مع سلك طاقة تيار متردد أمريكي  19بوصة،
التركيب على حامل  3وحدات
( EURACKالحامل األوروبي) مصدر طاقة داخلي  9فولت تيار مستمر ،هيكل
 14فتحة ،مع سلك طاقة تيار متردد للملكة المتحدة،
أوروبا ،أو أستراليا 19 ،بوصة ،التركيب على حامل
 3وحدات

FEXTPS

المواصفات الكهربائية
جهد الدخل 	
جهد الخرج 	
الدقة
تيار الخرج
المنصهر 	

نطاق الجهد الكهربي
نطاق تردد الدخل
استهالك طاقة الدخل
تيار الدخل
جهد الخرج
نطاق حمل الخرج

األبعاد	 	

 17.5 × 19 × 48.2سم ( 19.0بوصة للعمق ×
 7.5بوصة للعرض ×  6.9بوصة لالرتفاع)
 14فتحة متاحة ،الفتحات  1بوصة
 2.27كجم ( 5رطل)
< 3كجم ( 6.61رطل)

فتحات الحامل
وزن الوحدة
وزن الشحن

درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية

الشهادات/التصنيفات

المواصفات العامة
درجة حرارة التشغيل

– 40إلى  75درجة مئوية (– 40إلى  167درجة
فهرنهايت)
– 40إلى  85درجة مئوية (– 40إلى  185درجة
فهرنهايت)
20 %إلى 80 ،%غير متكاثف
 240وحدة حرارية بريطانية

درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية
التوليد الحراري

 100إلى  240فولت تيار متردد
 50إلى  60هرتز
< 0.5وات (عند عدم وجود حمل)
حد أقصى  600مللي أمبير RMS
 9فولت تيار مستمر
حد أقصى  2أمبير

تشمل رؤوس سنون جهد الدخل لـ أمريكا/أمريكا
الشمالية ،أوروبا ،أستراليا ،والمملكة المتحدة
مالحظة :ارجع إلى قسم ميزات المنتج للوصف
التصويري.
 3.5 × 4.4 × 7.4سم ( 2.9بوصة للعمق × 1.7
بوصة للعرض ×  1.4بوصة لالرتفاع)
 0.25كجم ( 0.55رطل)
< 0.45كجم ( 1رطل)

المواصفات العامة

المواصفات الميكانيكية

الشهادات/التصنيفات

• ،CEالفئة أ
• ،FCCالفئة أ
•مدرج ضمن UL/cUL
•C-Tick
•مصممة للوفاء بمعايير  NEMA TS-1/TS-2ومواصفات إدارة كاليفورنيا للنقل
( )Caltransالخاصة بمعدات التحكم في إشارات المرور

ملحقات موصى بها
RACK1B

المواصفات الكهربائية

 90إلى  264فولت تيار متردد عند  70وات حد أقصى
 9فولت تيار مستمر
المواصفات الميكانيكية
 %5 ±عند  6.5أمبير عند  75درجة مئوية
سنون الدخل
 6.5أمبير
وحدات إضافية  1.25أمبير تنصهر ببطء (مصدر
إمداد بالطاقة بحامل) تنصهر إلكترونيًا بشكل فردي،
كل وحدة مصدر إمداد بالطاقة تنصهر بشكل فردي.
		
األبعاد
> 100000ساعة
مؤشر  LEDأحمر
وزن الوحدة
أسالك طاقة قابلة للفصل ،توصيل IEC-متوفرة
وزن الشحن
للملكة المتحدة ،أوروبا ،أو أستراليا

MTBF
مؤشر الطاقة 	
سلك طاقة تيار متردد 	

مصدر إمداد بالطاقة تبديلي  9فولت تيار مستمر

تغطي لوحة الملء الفارغة أحادية العرض الجهة
األمامية لفتحة الهيكل الفارغة

لوحة ملء الفراغات

• ،CEالفئة أ
• ،FCCالفئة أ
•مدرج ضمن UL/cUL
•C-Tick

 0إلى  40درجة مئوية ( 32إلى  104درجة
فهرنهايت)
– 10إلى  70درجة مئوية ( 14إلى  158درجة
فهرنهايت)
20 %إلى 80 ،%غير متكاثف

المواصفات الفنية
منتجات اإلمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر

منتجات اإلمداد بالطاقة  12فولت تيار مستمر
الطرز
ECPS-12VDC-0.5A
ECPS-12VDC-3A

الطراز
مصدر إمداد بالطاقة تبديلي  12فولت تيار مستمر،
 0.5أمبير
مصدر إمداد بالطاقة تبديلي  12فولت تيار مستمر،
 3أمبير

المواصفات الكهربائية
نطاق الجهد الكهربي
نطاق تردد الدخل
استهالك طاقة الدخل
تيار الدخل
ECPS-12VDC-0.5A
ECPS-12VDC-3A
جهد الخرج
نطاق حمل الخرج
ECPS-12VDC-0.5A
ECPS-12VDC-3A

 100إلى  240فولت تيار متردد
 50إلى  60هرتز
< 0.3وات (عند عدم وجود حمل)
حد أقصى  0.3أمبير RMS
حد أقصى  1أمبير RMS
 12فولت تيار مستمر

األبعاد
ECPS-12VDC-0.5A
ECPS-12VDC-3A
وزن الوحدة
ECPS-12VDC-0.5A
ECPS-12VDC-3A
وزن الشحن
ECPS-12VDC-0.5A
ECPS-12VDC-3A

درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية

الشهادات/التصنيفات

• ،CEالفئة أ
• ،FCCالفئة أ
•مدرج ضمن UL/cUL
•C-Tick

نطاق جهد الدخل
نطاق تردد الدخل
استهالك طاقة الدخل
تيار الدخل
جهد الخرج
نطاق حمل الخرج

		
األبعاد

حد أقصى  0.5أمبير
حد أقصى  3أمبير

تشمل رؤوس سنون الخرج لـ أمريكا/أمريكا الشمالية،
أوروبا ،أستراليا ،والمملكة المتحدة
مالحظة :ارجع إلى قسم ميزات المنتج للوصف
التصويري.
 3.0 × 4.1 × 6.4سم ( 2.5بوصة للعمق × 1.6
بوصة للعرض ×  1.2بوصة لالرتفاع)
 3.5 × 4.4 × 7.4سم ( 2.9بوصة للعمق × 1.7
بوصة للعرض ×  1.4بوصة لالرتفاع)
 0.25كجم ( 0.55رطل)
 0.25كجم ( 0.55رطل)
< 0.45كجم ( 1رطل)
< 0.45كجم ( 1رطل)

المواصفات العامة
درجة حرارة التشغيل

المواصفات الكهربائية
 100إلى  240فولت تيار متردد
 50إلى  60هرتز
< 0.5وات (عند عدم وجود حمل)
حد أقصى  1.4أمبير RMS
 48فولت تيار مستمر
حد أقصى  1.36أمبير

المواصفات الميكانيكية

المواصفات المكيانيكية
سنون الدخل

FEXTPS-48V

مصدر إمداد بالطاقة تبديلي  48فولت تيار مستمر

 0إلى  40درجة مئوية ( 32إلى  104درجة
فهرنهايت)
– 10إلى  70درجة مئوية (– 4إلى  158درجة
فهرنهايت)
20 %إلى 80 ،%غير متكاثف

وزن الوحدة
وزن الشحن

 3.8 × 5.3 × 11.5سم ( 4.5بوصة للعمق × 2.1
بوصة للعرض ×  1.5بوصة لالرتفاع)
 0.32كجم ( 0.70رطل)
< 0.68كجم ( 1.50رطل)

المواصفات العامة
درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية

الشهادات/التصنيفات

• ،CEالفئة أ
• ،FCCالفئة أ
•مدرج ضمن UL/cUL
•C-Tick

 0إلى  40درجة مئوية ( 32إلى  104درجة
فهرنهايت)
– 20إلى  80درجة مئوية (– 4إلى  176درجة
فهرنهايت)
20 %إلى 80 ،%غير متكاثف

المواصفات الفنية
منتجات اإلمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر  5أمبير

المواصفات الميكانيكة
التبريد	 	

الطراز
ECPS-48VDC-5A

مصدر إمداد بالطاقة تبديلي  48فولت تيار مستمر،
 240وات

تركيب الكابل
طرف صندوقي ملولب
		
األبعاد

المواصفات الكهربائية
الخرج
نطاق قيم تعديل جهد الخرج
	حد أدنى فولت تيار
مستمر نموذجي
	حد أقصى فولت تيار
مستمر نموذجي
تيار نموذجي
الكفاءة

 48فولت تيار مستمر

 56فولت تيار مستمر
 5أمبير
>%90عند  115فولت تيار متردد%92> ،عند 230
فولت تيار متردد
< %0.5نموذجي
تنظيم الخط
< %1نموذجي
تنظيم الحمل
( %1±التفاوت االبتدائي المسموح به لنقطة الضبط
تفاوت جهد الخرج المسموح به
من المصنع)
> 20مللي ثانية عند  115فولت تيار متردد و230
فترة االنتظار
فولت تيار متردد (حمل )%100
< 57فولت تيار مستمر
حماية جهد الخرج الزائد
وضع  Hiccupللحماية من دائرة تقاصر الخرج ،عدم غلق
(استعادة‑تلقائية عند إزالة العطل)
> %150من تيار الحمل المُقدّر ،وضع ،hiccup
الحماية من الحمل الزائد المُقدّر
عدم الغلق (استعادة تلقائية)
الدخل
نطاق جهد الدخل المُقدّر
تيار متردد
تيار مستمر
تيار الدخل المُقدّر عند Vinput
نطاق التردد
الحد األقصى للتيار المتدفق

 85إلى  264فولت تيار متردد
 120إلى  375فولت تيار مستمر
 230فولت تيار متردد
 115فولت تيار متردد
 1.3أمبير
 2.5أمبير
 47إلى  63هرتز
 230فولت تيار متردد
 115فولت تيار متردد
< 35أمبير
< 35أمبير 	

وزن الوحدة
وزن الشحن

يتطلب الحمل الطبيعي  5.0سم  ( 2.0بوصة)
مساحة خالية أعلى وأسفل المسافة الجانبية  2.0سم
( 0.79بوصة) من الوحدات األخرى لضمان التبريد
الكافي
 12إلى  20متوسط معيار السلك كابل مرن أو صلب
 12.4 × 8.5 × 12.1سم ( 4.8بوصة للعمق ×
 3.4بوصة للعرض ×  4.9بوصة لالرتفاع)
 0.96كجم ( 2.12رطل)
< 1.75كجم ( 3.86رطل)

المواصفات العامة
درجة حرارة التشغيل
خفض القدرة
		 التركيب الرأسي
		

التركيب األفقي

درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية

الشهادات/التصنيفات

– 25إلى  80درجة مئوية (– 13إلى  176درجة
فهرنهايت)
> 50درجة مئوية ،خفض القدرة بمقدار
 /%2.5درجة مئوية
> 40درجة مئوية ،خفض القدرة بمقدار
 /%2.5درجة مئوية
– 25إلى  85درجة مئوية (– 13إلى  185درجة
فهرنهايت)
< ،%95دون متكاثف

• ،CEفئة ب
•لجنة االتصاالت الفيدرالية ( ،)FCCالفئة ب
•مدرج ضمن UL/cUL

المواصفات الفنية
منتجات اإلمداد بالطاقة  48فولت تيار مستمر
 10أمبير
الطراز
ECPS-48VDC-10A

المواصفات الكهربائية
الخرج
نطاق قيم تعديل جهد الخرج
	حد أدنى فولت تيار
مستمر نموذجي
	حد أقصى فولت
تيار مستمر نموذجي
تيار نموذجي
الكفاءة

المواصفات الميكانيكية
الحمل الطبيعي يتطلب  5.0سم ( 2.0بوصة)
مساحة خالية أعلى وأسفل المسافة الجانبية
 2.0سم ( 0.79بوصة) من الوحدات األخرى
لضمان التبريد الكافي

التبريد	 	

تركيب الكابل
مصدر إمداد بالطاقة تبديلي  48فولت تيار مستمر،
طرف صندوقي ملولب
 480وات
		
األبعاد
وزن الوحدة
وزن الشحن
 48فولت تيار مستمر

 56فولت تيار مستمر
 10أمبير
>%91عند  115فولت تيار متردد%93> ،عند 230
فولت تيار متردد
< %0.5نموذجي
تنظيم الخط
تنظيم الحمل
< %1نموذجي
( %1±التفاوت االبتدائي المسموح به لنقطة الضبط
تفاوت جهد الخرج المسموح به
من المصنع)
> 20مللي ثانية عند  115فولت تيار متردد و230
فترة االنتظار
فولت تيار متردد (حمل )%100
< 57فولت تيار مستمر
حماية جهد الخرج الزائد
الحماية من دائرة تقاصر الخرج وضع  ،Hiccupعدم غلق
(استعادة‑تلقائية عند إزالة العطل)
> %150من تيار الحمل المُقدّر ،وضع ،hiccup
الحماية من الحمل الزائد المُقدّر
عدم الغلق (استعادة تلقائية)
الدخل
نطاق جهد الخرج المُقدّر
 85إلى  264فولت تيار متردد
تيار متردد
 120إلى  375فولت تيار مستمر
تيار مستمر
 230فولت تيار متردد
 115فولت تيار متردد
تيار الدخل المُقدّر عند Vinput
 3.0أمبير
 5أمبير
 47إلى  63هرتز
نطاق التردد
 230فولت تيار متردد
 115فولت تيار متردد
الحد األقصى للتيار المتدفق
< 35أمبير
< 35أمبير 	
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 12إلى  20متوسط معيار السلك كابل مرن أو صلب
 11.9 × 14.4 × 12.1سم ( 4.8بوصة للعمق ×
 5.7بوصة للعرض ×  4.7بوصة لالرتفاع)
 1.37كجم ( 3.02رطل)
< 2.20كجم ( 4.85رطل)

المواصفات العامة
درجة حرارة التشغيل
خفض القدرة
تركيب رأسي فقط

درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية

– 25إلى  75درجة مئوية (– 13إلى  167درجة
فهرنهايت)
> 50درجة مئوية ،خفض القدرة بمقدار
 /%2.5درجة مئوية
> 70درجة مئوية ،خفض القدرة بمقدار
 /%5درجة مئوية
 25إلى  85درجة مئوية (– 13إلى  185درجةفهرنهايت)
< ،%95دون متكاثف

الشهادات/التصنيفات

• ،CEفئة ب
•لجنة االتصاالت الفيدرالية ( ،)FCCالفئة ب
•مدرج ضمن UL/cUL

 Pelcoوشعار  Pelcoوغيرها من العالمات التجارية التابعة لمنتجات  Pelcoالمشار إليها في هذا
المستند هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة  Pelcoوشركاتها التابعة.
 ONVIFوشعار  ONVIFهي عالمات تجارية لشركة  .ONVIF Incجميع أسماء المنتج األخرى
والخدمات تابعة لملكية الشركات التابعة لها.
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