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مالحظات هامة

إشعار قانوني
ضك إساءة استخدامك لها لعقوبات مدنية أو جنائية. وتتفاوت  تحتوي بعض األجهزة التي توفرها PELCO، وتتيح البرامج، اإلمكانات الصوتية/المرئية والتسجيل، وقد تعرِّ

القوانين المعمول بها المنظمة الستخدام تلك اإلمكانات بين دوائر االختصاص القضائي وقد يتطلب استخدامها، ضمن أشياء أخرى، الحصول على موافقة خطية من 
األشخاص الذين يتم التسجيل لهم. وتتحمل وحدك التأكد من االلتزام بتلك القوانين واالمتثال التام ألي/كل حقوق الخصوصية والحقوق الشخصية. إن استخدام هذا الجهاز 
و/أو البرامج ألغراض الرصد أو المراقبة غير القانونية يعتبر استخداًما غير مصرح به وينتهك اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي األمر الذي قد ينتج عنه اإلنهاء الفوري 

لحقوق الترخيص الممنوحة بموجبها.

إشعارات تنظيمية
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: )1( ال يجوز أن يتسبب الجهاز في التشويش 

الضار و)2( يجب أن يتقبل الجهاز أي تشويش يستقبله بما يشمل التشويش الذي قد يسبب التشغيل غير المرغوب فيه.

تشويش الراديو والتليفزيون
تم اختبار هذا الجهاز وقد َثُبت توافقه مع حدود الفئة أ لألجهزة الرقمية بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(. تم تعيين هذه الحدود لضمان توفير 
درجة الحماية المقبولة ضد التشويش الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة نشاط تجاري. يعمل هذا الجهاز على توليد واستخدام طاقة التردد الالسلكي التي يمكن أن تصدر عنه 

بما يجعل عدم تركيبه واستخدامه حسب دليل اإلرشادات يسبب التشويش الضار باالتصاالت الالسلكية. قد يؤدي تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية إلى حدوث التشويش 
الضار؛ حيث يتعين على المستخدم في هذه الحالة أن يتخلص من هذا التشويش على نفقته الخاصة.

ل هذا الجهاز إلى إبطال صالحيتك في تشغيل هذا الجهاز بموجب قواعد لجنة االتصاالت  قد تؤدي التغييرات والتعديالت غير المعتمدة صراحًة بواسطة ُمصنع أو ُمسجِّ
الفيدرالية.

لضمان االلتزام بقواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(، يجب استخدام الكابالت المغطاة مع هذا الجهاز. من المحتمل أن يؤدي التشغيل مع األجهزة غير المعتمدة أو 
باستخدام الكابالت غير المغطاة إلى التشويش على استقبال الراديو والتليفزيون.

تتوافق الفئة أ من األجهزة الرقمية مع ICES-003 الكندية.

بيان الضمان
.www.pelco.com/warranty والمعلومات ذات الصلة، ارجع إلى Pelco للمعلومات حول ضمان منتجات

تحذير يتعلق بجودة الفيديو
إخطار معدل اإلطارات المتعلق بالخيارات المحددة من قبل المستخدم

تستطيع أنظمة Pelco توفير جودة فيديو عالية لكلٍّ من طريقة العرض الحي والتشغيل. إال أنه يمكن استخدام األنظمة في أوضاع جودة أقل مما يتسبب في خفض جودة 
الصورة بما يتيح معدل نقل بيانات أبطأ وتقليل حجم بيانات الفيديو المحفوظة. يمكن خفض جودة الصورة إما عن طريق خفض الدقة أو تقليل معدل الصور أو كليهما. وقد 
ينتج عن سوء جودة الصورة نتيجة لخفض الدقة عدم نقائها أو حتى عدم تمييزها. أما تحديد تقليل جودة الصورة عن طريق تقليل معدل الصور لعدد إطارات أقل في الثانية 

فقد يتسبب في الحصول على صور تظهر وكأنها تقفز أو تتحرك بسرعة أكبر من السرعة العادية أثناء التشغيل. قد يتسبب خفض معدل اإلطارات في عدم تسجيل النظام 
لحدث هام.

فإن الحكم بمالءمة استخدام المنتجات وفًقا ألغراض المستخدمين هو مسؤولية المستخدمين وحدهم. كما على المستخدمين تحديد مالءمة استخدام المنتجات وفًقا لالستعمال 
المقصود لديهم، ومعدل الصور وجودتها. وفي حالة عزم المستخدمين على استخدام الفيديو ألغراض تقديم األدلة للمالحقة القضائية أو ما شابه ذلك، فعلى المستخدمين استشارة 

الوكيل القانوني للتعرف على أي مطالب معينة مرتبطة بهذا الغرض.

إشعار برامج المصدر المفتوح
 (GPL العام )والمعروف اختصاًرا بـ GNU يحتوي هذا المنتج على بعض برامج ذات كود مصدر مفتوح أو برامج أخرى تابعة ألطراف أخرى وخاضعة لترخيص
وترخيص GNU العام الستخدام المكتبات/العناصر األقل أهمية )والمعروف اختصاًرا بـ LGPL( وتراخيص حقوق طبع ونشر وبيانات إخالء المسؤولية وإشعارات 

مختلفة و/أو إضافية.
يتم تزويدك بالشروط الفعلية لتراخيص GPL وLGPL والتراخيص األخرى مع هذا المنتج. ُيرجى الرجوع للشروط الفعلية لكلٍّ من تراخيص GPL  وLGPL. على 

الموقع http://www.fsf.org )مؤسسة البرامج المجانية( أو الموقع http://www.opensource.org )مبادرة كود المصدر المفتوح( فيما يتعلق بالحقوق الخاصة 
بك بموجب التراخيص سابقة الذكر يمكنك الحصول على نسخة كاملة قابلة للقراءة على الجهاز لكود المصدر لهذه البرامج بموجب تراخيص GPL  أو LGPL  بإرسال 
طلب إلى digitalsupport@pelco.com  مع مراعاة كتابة ما يلي في خانة الموضوع Source Code Request. وبعدها سيرسل لك بريد إلكتروني به رابط 

يمكنك منه تنزيل الكود المصدر.
هذا العرض صالح لفترة زمنية قدرها ثالثة )3( أعوام من تاريخ توزيع شركة Pelco لهذا المنتج.

www.pelco.com/warranty
http://www.opensource.org
http://www.fsf.org
digitalsupport@pelco.com
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الوصف
ميزات نظام ضبط المواضع المدمج فئة Esprit® HD Series، وعارض مستند إلى الويب إلشارات الفيديو الحي لمتصفح ويب قياسي )على سبيل المثال، 

 .(Mozilla® Firefox® أو Microsoft® Internet Explorer®

يتسم النظام باحتوائه على إمكانية توصيل ذات تصميم مفتوح الستخدام التطبيقات المنتجة من جهة أخرى تشرف Pelco بتقديم واجهة برمجة التطبيقات )API( ومجموعة 
أدوات تطوير البرامج )SDK( التي تمكن من توصيل أنظمة من جهات أخرى بكاميرات IP من Pelco. عالوة على توافق الفئة Esprit HD Series مع الفئة 

Endura® ،DX Series، وأنظمة ®Digital Sentry لتسجيل شتى اإلشارات الحية وإدارتها وتهيئتها وعرضها.

أرقام طرز النظام 

نوع الحاوية
حامل تركيب على الحائطتركيب القاعدة

تيار متردد 230/120 24 فولت تيار متردد
تيار متردد 230/120 24 فولت تيار مترددفولت

فولت
(IOP( حاوية لحزمة البصريات المدمجة*ES5230-02N*ES5230-05N †ES5230-02W †ES5230-05W

IOP بأداة المسح وحزمة*ES5230-12N*ES523015-N †ES5230-12W †ES5230-15W
ES5230-12NP*ES5230-15NP †ES5230-12WP †ES5230-15WP*بأداة المسح وخرطوشة IOC المضغوطة

*تضم طرز حوامل القواعد لوح مهايئ قاعدة Esprit EPP. استخدمها مع حامل PM2000/PM2010 )غير مرفق( عند استخدام القاعدة.
† طرز الحوامل الجدارية تضم Esprit EWM. تتوفر مهايئات حوامل اختيارية للجوانب والعواميد وتركيبات الحواجز السقفية.

قائمة األجزاء المرفقة بالجهاز
الوصفالكمية

1Loctite® أنبوب مجمع السنون
مسامير ذات رأس مسطح مقاس 10-32 × 2/1 بوصة3
وصالت متشابكة )طراز 230/120 فولت تيار متردد فقط(2
صواميل وحلقات 20-4/1 3

أدوات وأجزاء التركيب غير مرفقة مع الجهاز
الوصفالكمية

كبل الشبكة1
مفك من نوع فيليبس1
مفك ذو رأس مسطح قياسي1

 1 Esprit HD تركيب
مسامير ومستلزمات التثبيت1
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التركيب

مواصفات ماسحة سقف الوحدة
 عند تركيب نظام Esprit HD، اسمح لماسحة النظام بمسح ما بين أعالها والعوائق فوقها. يمنع هذا اإلجراء أي تشوش عند ارتفاع الحاوية ألعلى درجاتها وهي

 36 درجة.

مسح العوائق العالقة في سقف الوحدةكش1 كل 

بأداة مسحبال أداة مسح

A
 42.5 سم

(16.6 بوصات(
 42.9 سم

(16.9 بوصات(

B
 23.9 سم

(9.4 بوصات(
 24.6 سم

(9.7 بوصات(

C
 18.1 سم

(7.1 بوصة(
 19.2 سم

(7.6 بوصات(

D
 10.7 سم

(4.2 بوصة(
 11.7 سم

(4.6 بوصات(

A ۳٦٫۰

B

CD
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تركيب وحدة طاقة 24 فولت تيار متردد
قم بتركيب حامل Esprit HD، راجع دليل التركيب المرفق مع الحامل التباع التعليمات.. 1

قم بإزالة مجموعة وحدة الطاقة من قاعدة الجهاز بواسطة 4 مسامير فيليبس ورفع الوحدة.. 2

إزالة مجموعة وحدة طاقة 24 فولت تيار مترددكش2 كل 

مجموعة وحدة الطاقة1

القاعدة2

3 .:Esprit HD قم بتركيب قاعدة النظام بحامل
قم بتركيب مجمع السنون ®Loctite )المرفق( بكل فتحة من الثالث فتحات في الحامل والمسامير ذات الرأس المسطح مقاس 10-32 × 2/1 بوصة )مرفقة(.أ. 

إ عار: قد يؤدي اإلخفاق في تركيب Loctite بفتحات الحامل إلى تعرض الوحدة للتلف.  
قم بمحاذاة فتحات التركيب الموجودة على القاعدة مع التي على الحامل.ب. 
قم بتركيب قاعدة النظام بالحامل باستخدام الثالث مسامير ذات الرأس المسطح والحلقات )مرفقة(.	. 

تركيب القاعدة بالحاملكش3 كل 

۱

۲

حامل

فتحات تركيب

قاعدة

براغي تركيب
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4 ..Esprit HD قم بتوجيه األسالك وكابل الشبكة عبر مركز تركيب

5 ..10 on page ».)2 )اختياري AUX واإليثرنت وأسالك الطاقة 24 فولت تيار متردد. ارجع إلى »توصيل AUX قم بتوصيل

توصيالت األسالك: 24 فولت تيار مترددكش4 كل 

يقوم بتوصيل مرحل واحد ُيستخدم للتحكم في دائرة خارجية. يجب أن يكون طول السلك 1
بين Esprit HD والمرحل 3 م )9.8 قدم( للتوافق مع تشريعات التوافق للوكالة المحددة

2IP يوصل الكاميرا بنظام يعمل ببروتوكول

يوصل النظام بالطاقة3

أعد تركيب مجموعة وحدة الطاقة بالقاعدة. ال يمكن وضع مجموعة وحدة الطاقة في قاعدة الحامل إال في اتجاه واحد فقط.. 6

إعادة تركيب وحدة الطاقةكشش كل 

۳۲۱
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تركيب وحدة المحول 230/120 فولت تيار متردد
قم بإزالة وحدة المحول من قاعدة الجهاز بواسطة 4 مسامير فيليبس ورفع الوحدة.. 1

إخرا	 وحدة المحولكشش كل 

2 .:(EPP أو EWM) Esprit قم بتركيب قاعدة النظام بحامل
قم بتركيب مجمع السنون ®Loctite )المرفق( بكل فتحة من الثالث فتحات في الحامل والمسامير ذات الرأس المسطح مقاس 10-32 × 2/1 بوصة )مرفقة(.أ. 

إ عار: استخدام مجمع السنون المرفق Loctite هو خطوة هامة في عملية التركيب. قد يؤدي اإلخفاق في تركيب Loctite بفتحات الحامل إلى تعرض الوحدة للتلف. قم 
بربط قاعدة الجهاز بالحامل باستخدام الثالثة مسامير.

تركيب القاعدة بالحاملكشش كل 

قاعدة

قم بإرخاء
مسامير 
فيليبس 

وحدة المحول

حامل

فتحات تركيب

قاعد

براغي تركيب
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 قم بتوجيه األسالك والكابالت عبر مركز تركيب Esprit HD. أعد تركيب وحدة المحول بالقاعدة. ال يمكن وضع وحدة المحول في قاعدة الحامل . 3
إال في اتجاه واحد فقط.

إعادة تركيب وحدة المحولكشش كل 

اضبط مفتاح محدد الجهد الكهربي 230/120 الموجود على المحول على الجهد المناسب.. 4

قم بتوصيل األسالك والكابالت.. 5
قم بتوصيل الطاقة. استخدم الوصلتين المتشابكتين المدعومتين لتوصيل خط التيار المتردد والمتعادل.أ. 

تيار متردد 230/120 فولت
خط التيار المترددسلك أسود
تيار متردد متعادلسلك أبيض
أرضيسلك أخضر

قم بتوصيل كابل Cat5 بموصل RJ-45.ب. 
 .	.10 on page ".)اختياري( AUX 2 ارجع إلى "توصيل .)اختياري) AUX 2 توصيل

قم بتركيب حامل، راجع دليل التركيب المرفق مع الحامل التباع التعليمات.. 6

قم بإدارة مفتاح التشغيل. إذا تحول لون الضوء إلى اللون األحمر، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتابع التركيب.. 7

 مفتاح اختيار
الجهد الكهربي

 120/230
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توصيل AUX 2 )اختياري(ك
توصيل AUX 2 )اختياري(. ارجع إلى شكل 9.. 1

افتح مدخل المجمع بالتفعيل لثانيتين.أ. 
يتطلب المرحل الُموصل ليس أكثر من 32 فولت تيار مستمر و40 ملي أمبير لتشغيل ملف الطبقة. ب. 
يجب أن يكون طول السلك بين Esprit والمرحل 3 م )9.8 قدم(.	. 

AUX 2سلك أحمر
AUX 2 عامسلك أسود

سلكان AUX 2كشش كل 

قم بإدارة مفتاح التشغيل. إذا تحول لون الضوء إلى اللون األحمر، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتابع التركيب.. 2

AUX 2

AUX 2 COM

AUX 2

AUX 2 COM

ESPRIT

مالحظة: یجب أال یتعدى التیار الكھربي ٤۰ مللي أمبیر

السلك األحمر

السلك األسود

 الملحقات
الخاصة بالمستخدم

D1 
1N4005

K1 
OMRON G5V-1-DC12

V1 
32 
 فولت
 تیار
مستمر
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تركيب وحدة الدوران واإلمالة
قم بتوصيل موصل النظام البارز، الموجود أسفل وحدة الدوران/اإلمالة بالموصل الغائر، الموجود على وحدة الطاقة.. 1

قم بمحاذاة الفتحة الملولبة للدوران/اإلمالة مع الفتحة الملولبة للمحول ووحدة الطاقة.. 2

قم بتركيب وحدة الدوران/اإلمالة بالقاعدة باستخدام الثالث صواميل والحلقات 4/1-20 )مرفقة(.. 3
إ عار: عند تركيب الدوران/اإلمالة، تجنب تلف حشية القاعدة أثناء التركيب. تلف الحاشية قد يؤدي إلى نقطة التصادم بالماء/ والتي قد تتسبب في تسرب الحشية.

 

تركيب وحدة الدوران/اإلمالةكش10 كل 

موصل النظام الذكري1

موصل النظام األنثوي2

حشية القاعدة3

۱

۲ ۳

سجل المراجعة
التعليقات التاريخ  دليل المستخدم رقم 

النسخة األصلية.  14/7  C1328M
تمت إزالة قسم المواصفات حيث انه لم يعد مطلوًبا.  14/9  C1328M-A

جعل أقسام األسالك محددة بدرجة كبيرة لـ Aux2 إذا لزم األمر.  14/10  C1328M-B-AR

Pelco وشعار Pelco وغيرها من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelco المشار إليها في هذا المستند هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة Pelco وشركاتها التابعة. كافة المنتجات واألسماء 
 .ONVIF Inc هما العالمتين التجاريتين لشركة ONVIFو ONVIF والخدمات األخرى هي ملك لشركاتها المعنية. شعارا

توفر المنتج ومواصفاته قابلة للتغيير دون إشعار.

حقوق الطبع والنشر© لعام 2014 لصالح شركة 
Pelco. كافة الحقوق محفوظة.
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