
camera solutionsمواصفات المنتج
 لألماكن المغلقة واألماكن المفتوحةSarix® IMEكاميرات 
، IK10، وH.264) وأداء اإلضاءة المنخفضة، وWDR ميجا بكسل، نطاق حيوي واسع حقيقي (٣حتى 

IP66و

ميزات المنتج 
 وھي تشمل:SureVision 3.0تقنية •

 ديسيبل١٣٠ )  WDR نطاق حيوي واسع حقيقي (–

 لوكس٠٫٠٥أداء متقدم مع اإلضاءة المنخفضة، –

تقنية مضادة للتوھج–

ترشيح الضجيج ثالثي األبعاد–

تمثيل محسن لألصوات–

 ميجا بكسل٣دقة تصل إلى •

)fps إطار لكل ثانية (٦٠حتى •

 مم بغطاء نصف كروي شفاف تتميز بتركيز ٢٢ ~ ٩ مم أو ٩ ~ ٣عدسات •
تلقائي

 فولت للتيار المتردد، ٢٤، ومدخل طاقة   )Ethernet)  PoEتزويد الطاقة عبر •
 فولت تيار مباشر١٢و

مجموعة تحليالت مدمجة من•

 متر (خيار)٣٠مصباح األشعة تحت الحمراء قابل للتھيئة يصل إلى •

.SD جيجا بايت مع بطاقة ١٢٨مساحة التخزين في الحاالت الحرجة تصل إلى •

إدارة الفيديو التابعة للجھات الخارجية- وأنظمةPelcoمتوافق مع •

Q، وملف التعريف G، وملف التعريف ONVIF Sالتوافق مع ملف التعريف •

 سنوات كاملة٣الضمان وخدمات الدعم لمدة •

SureVision3.0 مع Sarixنطاق متقدم من 
 تصوير عاليSureVision) بميزة تقنية Sarix® Enhanced)  Eتوفر كاميرات 

ضاءةا مع اإل متقدًملوان وسرعة المعالجة وأداًء) وتناسق األHDالوضوح (
وتقنية مضادة للتوھج. تشكل-) WDRالمنخفضة متزامًنا مع نطاق حيوي واسع (

التطويرات الجديدة مرشح ضجيج ثالثي األبعاد واستجابة سلسلة لتقليل التغييرات
وتعيين محسن لدرجة اللون للحفاظ على دقة اللون وتباين الصورة ككل.

مصممة للتركيب بسرعة، وتحتوي كذلك على التركيز التلقائي وتقنية التكبير
اآللية وتحليل مدمج وغيرھا من الميزات المتقدمة الضرورية لتطبيقات الحماية. 

الكاميرا
 عدسات ميجا بكسل بتركيز تلقائي وغطاءعلى IMEتحتوي سلسلة كاميرات 

 مم). وتشمل عوامل الشكل٢٢~  ٩ مم أو ٩~  ٣نصف كروي شفاف متكامل ( 
للتلف-القباب الداخلية والخارجية. تتميز جميع الطرز بتصميم قوي وھو مقاوم 

مصمم لالستخدام دون قلق- بأنه الصديق للبيئةومقاوم للعبث به. يتميز الطراز -
في نطاق واسع من بيئات العمل المختلفة.

 أربع خيارات فريدة ومتقدمةSarix Enhancedتتضمن سلسة كاميرات 
 درجات٩ درجات مئوية / ٥للتركيز التلقائي: تغير درجة الحرارة (لكل 

فھرنھايت)، االنتقال بين الوضع النھاري/ الليلي، الروتين اليومي للتركيز التلقائي
والتركيز التلقائي اليدوي. تضمن ھذه الميزات الحصول على صور واضحة
ونقية بغض النظر عن المكان أو المحيط الخارجي. تتوافر كافة خيارات التركيز

.web UIالتلقائي من خالل 

 بشكل اختياري فييتوفر مصباح األشعة تحت الحمراء القابل للتھيئة والمتكامل
جميع الطرز الخارجية.

الفيديو
اثنين من إشارات الفيديو القابلة للتھيئة المستقلة باإلضافة إلى  IME سلسلةتدعم 

 عبر H.264 وMJPEG يمكن ضغط اإلشارات بُنسق إشارة الفيديو لإلرسال.
 الفيديو في الوقت IME Seriesتكوينات بدرجات دقة وضوح مختلفة. تقدم فئة 

 ميجا بكسل) باستخدام ٣بدقة عالية كاملة (حتى - إطار في الثانية) ٦٠الفعلي ( 
 للنطاق الترددي المحسن وكفاءة التخزين.H.264ضغط 

ت بت مختلفة، ومجموعةت إطارات، ومعدالشارات في معداليمكن تھيئة اإل
 عن ذلك، يمكن تشفيردارة إضافية للنطاق الترددي. فضالً) إلGOPالصور (

).CBR) أو كمعدل بت ثابت (CVBRاإلشارات كمعدل بت متغير مقيد (

مفتوح ومتكامل
 بشكل متواصل بأنظمة إدارة الفيديوSarix Enhancedتصل نطاق كاميرات 

 (أو أحدث)،٢٫٠صدار اإل  ®Endura، و ™VideoXpert مثل Pelcoمن 
Sarix (أو أحدث). تتكامل سلسلة كاميرات ٧٫٣صدار  اإل ®Digital Sentryو

Enhanced مع أنظمة إدارة الفيديو الرئيسية المنتجة من الغير عبر Pelco API،
ONVIFواألنظمة والبرامج األخرى التابعة للغير من خالل معايير ملف التعريف 

S وملف التعريف ،G وملف التعريف ،Q.

تحليل مدمج
Sarix  لمجموعة كاميراتداءدوات التحليلية من المرونة واألتعزز األ

Enhancedتم تحميل ثمانية إجراءات من وتضمينھا كميزات قياسية. يمكن تھيئة .
جراءات وتمكينھا باستخدام متصفح ويب قياسي وھي متوافقة معھذه اإل

VideoXpert أو ،Enduraنذاراتجزاء يدعم التنبيھات واإلثي األ أو نظام ثال
.Pelco) من APIباستخدام واجھة برمجة التطبيقات (
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شركة مسجلة لدى
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛

ISO 9001 نظام جودة 



المواصفات الفنية
طاقة مناسبة
)PoE بتقنية تزويد الطاقة عبر اإليثرنت (Sarix Enhancedصممت كاميرات 

 فولت تيار مباشر لتقليل التكاليف وسھولة١٢ فولت تيار متردد و٢٤بطاقة 
PoE بمفاتيح الشبكة الممّكنة بفعل PoEالتخطيط والتوصيل والتثبيت. تعمل وظيفة 

أو إمدادات الطاقة، والتي تحد من الحاجة إلمدادات طاقة وكابالت منفصلة وتزيد
).UPSمن سالمة الكاميرا من التعطل عبر مصدر إمداد بالطاقة غير منقطع (

التحليالت
 ثمانية إجراءات قابلة للتھيئة من قبلSarix Enhancedتتضمن كاميرات 

المستخدم. تتميز الكاميرا بإمكانية إجراء تشغيل ما يصل إلى إجراءين في الوقت
نفسه.

يمكنك إنشاء ملفات تعريف متعددة مخصصة تحتوي على إعدادات كاميرا مختلفة
لكل إجراء. وباستخدام ملفات التعريف تلك يمكنك ضبط المخططات المختلفة

لإلجراءات التي تكشف وتطلق اإلنذارات تلقائًيا عند اكتشاف نشاط معين. 

يمكن تكوين تحليل وتمكينه باستخدام مستعرض ويب قياسي، وإجراءات متوافقة
 لتحليلAPI آخر من إنتاج جھات أخرى يدعم نظام - أو نظامVideoXpertمع 

Pelco.

يمكن تخطيط إجراءات تحليلية للعمل أثناء أوقات أو ظروف معينة. على سبيل
المثال، نھاًرا، يمكن تكوين الكاميرا باستخدام كائن لحساب عدد األشخاص الذين

، يمكن للمشغل تغيير ملف تعريف منع تعطيليدخلون من باب الردھة. ليالً
الكاميرا إلصدار إنذار إذا تم نقل الكاميرا أو إعاقتھا. تشمل إجراءات المتوفرة

على:

 يكتشف الكائنات الموجودة في منطقة محددة ويطلق إنذاًرا كشف الكائنات المتواجدة:•
في حالة بقاء الكائن في المنطقة بدون مراقب. ُيعد المطار نموذًجا لھذا اإلجراء. يمكن 

 كالبطاقات المنزلقة.ATMلھذا اإلجراء كذلك اكتشاف كائنات خلف ماكينات 
يكتشف ويتعقب الكائنات التي تدخل مشھد معين ومن ثم ُيطلق إنذاًرا اكتشاف التطفل: •

عند دخول الكائنات المنطقة المحددة من قِبل المستخدم. ُيستخدم ھذا اإلجراء في 
األساس في المحيطات الداخلية التي تخف فيھا حركة المرور لتقليل عدد اإلنذارات 

الخاطئة الناتجة عن تغيرات المحيط.
يكتشف تغييرات التباين في مجال الرؤية. يتم إطالق اإلنذار في حالة تعطيل الكاميرا: •

إعاقة العدسة بفعل رشاشات دھان أو قطعة قماش أو غطاء العدسة. وأيًضا ينطلق 
إنذار عند تغيير موضع الكاميرا بصورة غير مصرح بھا.

يصدر إنذاًرا في المناطق المزدحمة عند تحرك شخص أو كائن في االتجاه الخاطئ: •
اتجاه محدد. تشمل التركيبات النموذجية لھذا اإلجراء بوابة مطار أو نفق حيث يمكن 
للكاميرات اكتشاف كائنات تتحرك في اتجاه التدفق العادي للمرور أو فرد يدخل عبر 

باب الخروج.
 يكتشف بقاء األشخاص أو المركبات في منطقة محددة لفترة طويلة اكتشاف التسكع:•

للغاية. يمكن االستفادة من ھذا اإلجراء في إطالق إخطار فعلي بسلوك مشتبه فيه حول 
ماكينات الصرف اآللي ومالعب المدرسة وجزء البناية الذي يضم الساللم.

 يقوم بعد عدد الكائنات التي تدخل مدخل محدد. يمكن استخدام ھذا عد الكائنات:•
اإلجراء لعد األشخاص في مدخل/مخرج متجر أو داخل متجر به ازدحام قليل. يعتمد 

ھذا اإلجراء على تعقب األشخاص وليس عدھم في بيئة مزدحمة.
 محددة من قِبل المستخدم. - يطلق إنذاًرا في حالة إزالة كائن من منطقةإزالة الكائنات:•

يعتبر ھذا اإلجراء مثالًيا لمن يرغبون في اكتشاف إزالة الكائنات عالية القيمة، لوحة 
فنية من على الحائط أو تمثال من على قاعدته على سبيل المثال.

 يكتشف المركبات التي وقفت على مقربة من منطقة حساسة لفترة المركبة المتوقفة:•
أطول مما يسمح به الوقت المحدد من قِبل المستخدم. ھذا اإلجراء مثالي للتوجيھات 

التلقائية لحافة رصيف المطار، وفرض االنتظار، واالنتظار المريب، وتعطل ممرات 
المرور، وانتظار العربات عند البوابات.



المواصفات الفنية
مميزات المكون

الكاميرا
بوصة-١/٢٫٨جھاز التصوير

CMOSنوع عارض الصور
مسح متقدمقراءات عارض الصور

أعلى دقة
١٥٣٦  x   ٢٠٤٨ ميجا بكسل ٣
١٠٨٠  x  ١٩٢٠ ميجا بكسل ٢

٩٦٠  x  ١٢٨٠ ميجا بكسل ١٫٣
 ديسيبل٦٠>التشويش-إلى-نسبة اإلشارة

 ثانية (أو أسرع) حتى ثانيتين١/٢٠٠٠٠نطاق الغالق اإللكتروني
 ديسيبل١٣٠نطاق حيوي واسع

 درجة كلفن١٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠نطاق توازن اللون األبيض
 درجة كلفن، نسبة اإلشارة إلى ٢٨٥٠، ١٫٣البؤرة  مم٩ ~ ٣الحساسية 

 ديسيبل٢٠التشويش أكبر من 
 لوكس٠٫٠٥٠ مللي ثانية)٣٣ألوان ( 
 لوكس٠٫٠٠٥ مللي ثانية)٥٠٠ألوان ( 

 لوكس٠٫٠١٠ مللي ثانية)٣٣أحادي ( 
 لوكس٠٫٠٠١ مللي ثانية)٥٠٠أحادي ( 

أحادي (تشغيل األشعة 
 لوكس٠٫٠٠٠تحت الحمراء)

 درجة كلفن، نسبة اإلشارة إلى ٢٨٥٠، ١٫٦البؤرة  مم٢٢ ~ ٩الحساسية 
 ديسيبل٢٠التشويش أكبر من 

 لوكس٠٫٢٠٠ مللي ثانية)٣٣ألوان ( 
 لوكس٠٫٠١٠ مللي ثانية)٥٠٠ألوان ( 

 لوكس٠٫١٠٠ مللي ثانية)٣٣أحادي ( 
 لوكس٠٫٠٠٢٥ مللي ثانية)٥٠٠أحادي ( 

أحادي (تشغيل األشعة 
 لوكس٠٫٠٠٠تحت الحمراء)

نعماإلمكانات النھارية/الليلية
مرشح قطع ميكانيكي 
نعم، (قابل للتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل/تلقائي)، مع لألشعة تحت الحمراء

نقاط ضبط مختلفة على لوكس
مصباح األشعة تحت الحمراء 

 متًرا ٣٠ نانومتر، أقصى مسافة ٨٥٠الطول الموجي قابل للتھيئة
 لوكس٠ قدم) لمصباح األشعة تحت الحمراء بمعدل ١٠٠ (

 جيجا بايت١٢٨تصل إلى SDدعم بطاقة 
نعم مدعومةSDHC/SDXCبطاقات 

العدسة
التحليالت المدمجةنوع العدسات
 مم٢٢ ~ ٩ ، f/1.6 مم، ٩ ~ ٣ ، f/1.3 الطول البؤري
تركيز تلقائي، آليضبط البؤرة

بعيدالزووم
 لقيادة التيار المستمرPضبط حدقة الكاميرا نوع عدسة ذات حدقة تلقائية

مجال الرؤية بالدرجات

القيم المدرجة بين األقواس بالبوصات، أما كافة القيم األخرى فھي بالسنتيمترات.

تثبيت السطح داخلًيا/مقاوم للتلف
4Sيتم التوصيل بمحول صندوق كھربائي من النوع •
IP66يتوافق مع •
)IK10)  20Jتتوافق مع •
قاعدة مصنوعة من األلومنيوم وحلقة أنيقة من البالستيك•
•SE ٣ باللون األبيض ،RAL 9003
صندوق خلفي مصنف كمجمع ھواء•

تثبيت السطح صديق للبيئة/مقاوم للتلف
 باستخدام 4Sيتم التوصيل بصندوق كھربائي من النوع •

المحول
IP66يتوافق مع •
 IMEEBAP (مزودة بملحق لوحة محول 4Xيتوافق مع النوع •

)IMEPM-Eوملحق التركيب على الطراز المتدلي 
)IK10)  20Jتتوافق مع •
ھيكل تركيبي من األلومنيوم•
• Telegray 4 ، RAL 7047
وحدة تسخين•
مصباح األشعة تحت الحمراء االختياري•
صندوق خلفي مصنف كمجمع ھواء•

( ) Ø 

( ) 

( )

NPT -" /

NPT -" /

( )

( ) 

( ) Ø

( )

NPT -" /

( )

( ) 

( ) 

NPT -" /

الطولالعدسة
البؤري

 ميجا بكسل٢ و١٫٣ ميجا بكسل٣
رأسيأفقيرأسيأفقي

 مم٩ ~ ٣
° ٥٢° ٩٣° ٧٤° ١٠٠واسع

° ٢١° ٣٧° ٢٩° ٣٩عن بعد

 مم٢٢ ~ ٩
° ١٤° ٣٠° ٢٤° ٣٣واسع

° ٧° ١٣° ١٠° ١٤عن بعد



المواصفات الفنية
الصوت
ثنائية االتجاه كاملة أو أحاديةاإلشارات

دخل ميكروفون خارجي/مستوى الخط؛ اإلدخال/اإلخراج
 فولت ذروة إلى ذروة كحد ١طرف واحد، استريو، 
أقصى لمستوى اإلشارة

 كيلو ھرتز أحادية عند ٨ بت، ٨  G.711 PCMالضغط الضغط
 كيلوبت/ثانية٦٤

ميكانيكي
توھين القبة
f/0.0فقدان الضوء صافية

يدويضبط الدوران/اإلمالة
° ٣٥٥الدوران
° ٧٥اإلمالة
° ٣٤٠تدوير

المواصفات المادية
 الشحنالوزن

 رطل)٢٫٢٥ جم ( ١٠٢٠تثبيت سقف داخلي
 رطل)٢٫٢٥ جم ( ١٠٢٠تثبيت السطح

 بوصة.٦٫٧٥  x   ٦٫٧٥    x ٦٫٧٥أبعاد مربع المنتج (تقريبي)

المواصفات البيئية
درجة حرارة التشغيل
† فھرنھايت)١٣١ إلى ١٤ درجة مئوية ( ٥٥ إلى ١٠–داخلي/مقاوم للتلف

†° فھرنھايت)١٣١° إلى ٤٠°مئوية (– ٥٥ ° إلى ٤٠–متوافق مع البيئة

درجة حرارة التشغيل
 درجة فھرنھايت)١٤ درجة مئوية ( ١٠-داخلي

 درجة مئوية ٤٠مزودة بوحدة تسخين، -متوافق مع البيئة
 درجة فھرنھايت)٤٠(- 

درجة حرارة التخزين
 درجة فھرنھايت)١٤٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (- ٦٠ إلى ٤٠-الداخلية والخارجية 

رطوبة التشغيل
 غير متكاثفRH ٪، ٩٠ ٪ إلى ١٠داخلي/مقاوم للتلف
 غير متكاثفRH ٪، ٩٥ ٪ إلى ٥متوافق مع البيئة

 غير متكاثفRH ٪، ٨٠ ٪ إلى ٢٠رطوبة التخزين
IEC 62262) جميع األسطح لكل IK10)  20Jمقاومة الصدمات

المواصفات الكھربائية
 100Base-TX لشبكة RJ-45موصل منفذ الشبكة

MDI/MDI-Xتلقائي 
100Base-TX أو أفضل لشبكة Cat5نوع الكابل

 فولت تيار مباشر١٢ فولت تيار متردد، ٢٤ ، PoEطاقة اإلدخال
 وات بجھد ضئيل١٢حتى استھالك الطاقة
 فولت ٢٤ @ أمبير ٠٫٥؛ POE  @  مللي أمبير ٣٣٠استھالك التيار

تيار متردد؛
 فولت تيار باشر١٢ @ أمبير ١

SDXC، وSDHC، وSDتخزين محلي
تكتشف حالة اإلنذار المفتوح أو المغلقاإلنذار

 مللي ٠٫٥ فولت من التيار المستمر بحد أقصى، ٥إدخال
أمبير بحد أقصى

الت  فولت من التيار المستمر بحد أقصى، ±٣٥٠منافذ إخراج المرحِّ
 مللي أمبير بحد أقصى١٣٠

الشبكة
 Multicast، وUDP/IP)  Unicast، وTCP/IPالبروتوكوالت المدعومة

IGMP ،( UPnPو ،DNSو ،DHCPو ،RTPو ،RTSP ،
، QoS، وSNMP v2c/v3، وIPv6، وIPv4، وNTPو
، FTP، وSMTP، وSSL، وSSH، وHTTPS، وHTTPو
)802.1x)  EAP، وICMP، وARPو

المستخدمون
 مستخدم متزامن حسب إعدادات الدقة٢٠حتى اإلرسال األحادي
H.264عدد غير محدود من المستخدمين اإلرسال المتعدد

محمي بكلمة مرورالوصول المتعلق باألمان
عرض متصفح الويب وإعدادهواجھة البرامج

الفيديو
إشارات أولية وثانوية قابلة للتكوين بشكل مستقل إشارات الفيديو

باإلضافة إلى إشارة الخدمة
إشارتان قابلتان للتكوين كما يلي:مستويات الدقة المتوفرة

 إطار لكل ثانية مع نطاق ٣٠ إطار لكل ثانية، ٦٠حتى أقصى معدل إطارات
)WDRحيوي واسع حقيقي (

 H.264وضع الخط األساسي أو الرئيسي أو المرتفع تشفير الفيديو
MJPEGو

)، ومعد بت CVBRمعدل بت متغير مقيد (التحكم في معدل نقل البيانات
)CBRثابت (

 ° ٩٠ °، ١٨٠قلب وعكس الصورة اإللكترونية: وضع الممر
 فقط)H.264 ° (٢٧٠و

، ٣٦٠  x ٦٤٠ أو ٤٨٠  x ٦٤٠ ، JPEGتدفق إشارة الخدمة
 إطار لكل ثانية١٥حتى 

 طراز الكاميرا

نسبة 
االرتفاع 

إلى 
العرض

ميجا 
االرتفاعالعرضبكسل

 ميجا بكسل٣

٤:٣

٣٫٠٢٠٤٨١٥٣٦

٢٫٩٥١٩٨٤١٤٨٨

١٫٨١٦٠٠١٢٠٠
 ميجا بكسل و ٢
٩٦٠ ١٢٨٠ ١٫٢ ميجا بكسل١

٠٫٥ 
ميجا 
بكسل

٠٫٥٨٠٠٦٠٠
٤٨٠ ٠٫٣٧٠٤
٠٫٣ 

)٤٨٠ 
بكسل)

٦٤٠٤٨٠

٢٤٠ ٠٫٠٧٣٢٠
ميجا بكسل٢ ميجا بكسل و٣

١٦:٩

٢٫٠ 
)١٠٨٠ 

بكسل)
١٩٢٠١٠٨٠

 ٠٫٩ ميجا بكسل١
)٧٢٠ 

بكسل)
٧٢٠ ١٢٨٠

٠٫٦١٠٢٤٥٧٦
٠٫٥٩٦٠٥٤٤

٠٫٥ 
ميجا 
بكسل

٠٫٣٨٠٠٤٤٨
٠٫٢٦٤٠٣٦٠
٠٫٠٦٣٢٠١٩٢



المواصفات الفنية
الحد األدنى من متطلبات النظام
 جيجا ھرتز٢٫٤، بسرعة Intel® Core™ i3معالج  المعالج

  Microsoft® Windows® 7نظام التشغيل  نظام التشغيل
 Windows XP، وDirectX®11بت)، أو -٦٤ و-٣٢( 

Service Pack 3 مع DirectX 9.0c ؛ or 
Mac® OS X 10.4(أو أحدث) 

)RAM جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (٤ الذاكرة
 ميجا بت (أو أكثر)١٠٠ واجھة الشبكة

 بحد أدنى، بدقة ألوان تبلغ ٧٦٨  x ١٠٢٤دقة الشاشة شاشة
بت بكسل-٣٢ أو -١٦

 Internetيوصى عند تھيئة التحليالت باستخدام متصفح الويب
Explorer® 8.0 (أو أحدث)، أو Google Chrome™  

 (أو Mozilla® Firefox® 3.5 أو أحدث)، أو ٥١( 
 (أو أحدث)Internet Explorer 8.0أحدث)، أو 

، Windows 7 ، XP لـPelco Media Playerمشغل الوسائط
 من أجل QuickTime 7.6.4؛ أو Vistaأو 

Mac OS X 10.4(أو أحدث) 

التحليالت
األنظمة المطلوبة لإلجراءات التحليلية من 

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

اتصال معلومات إشارات 
 المفتوحة Pelcoتحليالت 

 تحويل بيانات تنبيه السلوك لجھة Pelco APIيمكن لـ APIعبر واجھة 
pdn.pelco.com، متوفرة على -أخرى 

التكامل
؛PelcoVideoXpertتكامل نظام 

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

اتصال معلومات إشارات 
 المفتوحة Pelcoتحليالت 

 أو ملف التعريف Pelcoواجھة برمجة تطبيقات APIعبر واجھة 
ONVIF S وملف التعريف ،G وملف التعريف ،Q

Pelcoمدمج مع تطبيق المحمول من تطبيق المحمول

ميزات البرنامج
القوائم المتعددة في واجھة المستخدم: العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، اإليطالية، •

األلمانية، الكورية، اإلسبانية، البرتغالية، الصينية المبسطة، التركية
 إطار نافذة فارغ، قابل للتكوين في الحجم١٦•
محمية بكلمة مرور•
 بالدقة نفسھا مثل أعلى إشارة تم تكوينھاJPEGالتقاط صورة من خالل تصوير •
طبقات النص السم الكاميرا والوقت والتاريخ، أو نص مخصص•
طبقات الصورة•

الشھادات/التصنيفات*
•CE(الفئة أ) 
)، (الفئة أ)FCCلجنة االتصاالت الفيدرالية (•
•ICES-003(الفئة أ) ،
UL/cULمدرجة بـ •
•UL/IEC 60950-22
•KC
•RCM
•RoHS
 (الطرز الخارجية)4X، والنوع IK10 وIP66يتوافق مع تصنيف •
Q، وملف التعريف G، وملف التعريف ONVIF Sالتوافق مع ملف التعريف •

*عند مثول ھذه الوثيقة للنشر، ال تزال ھذه الشھادات معلقة. يمكنك الرجوع إلى  
 لمعرفة حالة الشھادات في الوقت الحالي.www.pelco.comالمصنع أو 

الحوامل الموصى باستخدامھا
WMVE-SR ،بوصة، ١٫٥التركيب على الحائط NPT ،خارجي ،

RAL 7047
WMVE-SW ،بوصة، ١٫٥التركيب على الحائط NPT ،داخلي ،

RAL 9003
IMEICM-E ،التركيب داخل السقف الصديق للبيئةRAL 7047
IMEICM-I ،التركيب داخل السقف في األماكن المغلقةRAL 9003
IMEPMB-I ،مسند للتركيب على الحائط، لالستخدام البسيط

داخلي، 
RAL 9003

IMEPM-I ،التركيب على الطراز المتدلي في األماكن المغلقة
RAL 9003

IMEPM-E ،تركيب الطراز المتدلي الصديق للبيئةRAL 7047
IMEEBAP-Iمحول صندوق كھربائي داخلي

IMEEBAP-E 4صندوق كھربائي بيئي ومحول من نوعX

الملحقات االختيارية
PA101 محول للحامل لالستخدام عند التركيب على الطراز

WMVE-SRالمتدلي 
IMELD2-0I(داخلًيا) القبة السفلية الدخانية

IMELD2-0E(خارجًيا) القبة السفلية الدخانية
IMELD2-1E(خارجًيا) القبة السفلية المسحية

Ø 
( )

IN-CEILING
HOLE SIZE

Ø
( )

Ø
( )

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

IMEICM-E وIMEICM-I التركيب داخل السقف

NPT ( ) 

( )

( )

( ) Ø

( )

( ) 

( )

IMEICM-E وIMEICM-Iالتركيب على الطراز المتدلي 

Ø
( )

Ø
( )

Ø
( )

( )

( )

Ø
( )

Ø
( )

IMEEBAP-E 4S وIMEEBAP-I محول صندوق كھربائي



المواصفات الفنية
Pelco بواسطة 
٣٥٠٠ طریق بیلكو، كلوفي،س كلايفورنيا ٥٦٩٩-٩٣٦١٢ الولايات المتحدة الأمریكیة 

لاولاياال تمتحدة وكندا ھاتف ٨٠٠) ٢٨٩-٩١٠٠( فاكس ٨٠٠) ٢٨٩-٩١٥٠(
+١) ٥٥٩ (٣٤٨-١١٢٠+ فاكس ١) ٥٥٩ (٢٩٢-١٩٨١دولًيا ھاتف 

www.pelco.com www.pelco.com/community

الطرازات*

تتضمن خيارات النظام تثبيت الصندوق الخلفي، الكاميرا، وتنظيف القبة.*

 Pelco وشعار Pelco وغيرھا من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelcoالمشار إليھا في ھذا 
ONVIF وشعار ONVIF وشركاتھا التابعة. Pelcoالمستند ھي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة 

. كما أن كافة أسماء المنتجاتONVIF Incعالمتان تجاريتان لشركة 
والخدمات األخرى ھي ملك لشركاتھا المعنية.
إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابالن للتغيير دون إشعار.

. كافة الحقوق محفوظة.Pelco لصالح شركة ٢٠١٧ لعام ©حقوق الطبع والنشر 

الوصفالعدسةرقم الطراز دقة الوضوحالصندوق الخلفي

السطح

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME129-1ES٣ ميجا بكسل١٫٣
الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME129-1IS٣ ميجا بكسل١٫٣
المغلقة

 التي Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME129-1RS٣ ميجا بكسل١٫٣
تعمل باألشعة تحت الحمراء لألماكن الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٢٢~  IME122-1ES٩ ميجا بكسل١٫٣
الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME229-1ES٣ ميجا بكسل٢
الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME229-1IS٣ ميجا بكسل٢
المغلقة

 التي Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME229-1RS٣ ميجا بكسل٢
تعمل باألشعة تحت الحمراء لألماكن الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٢٢~  IME222-1ES٩ ميجا بكسل٢
الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٢٢~  IME222-1IS٩ ميجا بكسل٢
المغلقة

 التي Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٢٢~  IME222-1RS٩ ميجا بكسل٢
تعمل باألشعة تحت الحمراء لألماكن الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME329-1ES٣ ميجا بكسل٣
الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME329-1IS٣ ميجا بكسل٣
المغلقة

 التي Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٩~  IME329-1RS٣ ميجا بكسل٣
تعمل باألشعة تحت الحمراء لألماكن الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٢٢~  IME322-1ES٩ ميجا بكسل٣
الخارجية

 لألماكن Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٢٢~  IME322-1IS٩ ميجا بكسل٣
المغلقة

 التي Sarix Enhancedكاميرا األمن المقببة  مم٢٢~  IME322-1RS٩ ميجا بكسل٣
تعمل باألشعة تحت الحمراء لألماكن الخارجية

( ) 

( )

( )

( ) Ø  x

( )

( )

( )

( ) ( ) 

(
) 

 (داخلي)WMVE-SW (خارجي) وWMVE-SR التركيب على الحائط

IMEPMB-I التركيب على حائط داخلي




