
حلول الكاميراتمواصفات المنتج
EH20 حاوية لمنتجات الفئة
IP مدمجة، ومناسبة لألماكن الداخلية/الخارجية، وُممّكن بھا ميزة

     ميزات المنتج
فتحة جانبية لسھولة الوصول من أجل الصيانة والتركيب•

ھيكل جھاز معدني ذو موثوقية عالية•

بصريات متقدمة لدعم كاميرات ميجا بيكسل•

 درجة مئوية ٥٠ إلى ٣٠نطاق درجة الحرارة من –•
 درجة فھرنھايت)١٢٢ إلى ٢٢(من –

4X والنوع IP66 مطابقة لمعايير•

IK10 مقاومة للصدمات الميكانيكية، ولعمليات التخريب•

سدادات دخول الكابل وفتحات تركيب على الجزء السفلي من الحاوية•

 فولت للتيار المتردد، ويتم تشغيلھا عبر اإليثرنت ٢٤تتوفر ُطرز خاصة بـ •
)PoEوتعمل عبر التيار الكھربي الرئيسي ،(

)EH20-M وEH20جميع الُطرز تتضمن وحدة تسخين ومنظف بالھواء (ما عدا •

)EH20 ما عدا (جميع الُطرز تتضمن غطاء واٍق من الشمس وحامل تثبيت•

ھي حاوية كاميرات تتمتع بالصالبة والموثوقية تحتوي على غطاء EH20 الفئة
ذي ِمفصالت جانبية وغطاء واٍق من الشمس قابل للضبط مصمم ليوفر سھولة

من األلومنيوم المسبوك لتكون EH20 الفئةفي التركيب. وقد تم تصنيع حاوية 
، لذا إنھا تناسب التشغيل في نطاق واسع منIP66 وIK10 متوافقة مع تصنيف

البيئات وتقوم كذلك بحماية المكونات اإللكترونية في درجات الحرارة من 
 فھرنھايت).١٢٢ إلى ٢٢ درجة مئوية (من –٥٠ درجة مئوية إلى ٣٠–

التي يوجد بھا IPلالستخدام مع الكاميرات التناظرية و EH20 حاويةتصميم  تم
عدسات بطول بؤري ثابت ومتغير (مع أو بدون تشغيل التحكم التلقائي في
الحدقة). يوفر الغطاء ذو الِمفصالت الجانبية سھولة الوصول إلى زالجة

) في الجزء السفلي من الحاويةPG11الكاميرا. توجد سدادتان قابلتان للضبط (
مما يسمح بسھولة تركيب كابالت الطاقة والفيديو.

متوافقة مع المعايير القياسية ومزودة بوحدة تسخين EH20الفئة  تأتي حاويات 
)، وذراع تثبيت في الحائط يوفر تنظيًماEH20-Mو EH20 ومنظف بالھواء (ماعدا

). يمكن طلب الحاوية أيًضا EH20للكابالت، وغطاء واٍق من الشمس (ماعدا 
 إلى١١٠من المصنع بجھد كھربي لمدخل الحاوية من نوع مأخذ رئيسي بقوة من 

يثرنت، فولت للتيار المتردد أو تعمل عبر اإل٢٤ فولت للتيار المتردد أو ٢٣٠
، وطاقة المنظف بالھواء ووحدة التسخين802.3afوطاقة الكاميرا المتوافقة مع 

المناسبة.

 صغيرة إلى متوسطة الحجمIP مثالية للكاميرات التناظرية وEH20الفئة عد ُت
 (حامل تثبيت للتغذية).Pelco الخاصة بـ EM20ويمكن تثبيتھا في 
C4047 ١٨-٠٣ -١ / جديد

شركة مسجلة لدى
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛

ISO 9001 نظام جودة 



المواصفات الفنية
الميكانيكية
فتحة فردية لموضع الكاميرا القابل للضبط تثبيت الكاميرا

على زالجة الكاميرا
تقبل مجموعة العدسات والكاميرا مقاس العدسات والكاميرا

) BNC (بما في ذلك موصل
 سم ٧٫٦٢ × ١٠٫١٦ × ٢٢٫٨٦حتى 

 العرض بوصة٤ × الطول بوصة٩٫٠٠(
االرتفاع) بوصة٣٫٥ ×

 بوصة)، مستوى بصري ٠٫١١٨ سم (٠٫٣السمك نافذة العرض
مرتفع، زجاج كلس الصودا (الزجاج العادي)

 بوصة العرض ٣٫٥ سم (٧٫٦٢ × ٨٫٨٩مساحة العرض
بوصة االرتفاع) ٣ ×

في الجزء السفلي PG11 سدادتان ضغطإدخال الكابل
الحد األقصى ألقطار الكابل

PG11 بوصة) ٠٫٣٩٥ سم (١٫٠٠ 
 سم ١٫٨٧يكون حجم كلتا فتحتين إدخال الكابل فتحات إدخال الكابل

 NPT 3/8  بوصة) وتقبل تجھيزات أنبوب٠٫٧٤(
أو  PG13.5 كما ھو. تقبل تجھيزات PG11 بوصة أو

NPT  بوصة إذا تم تكبير الفتحات ليصبح ١/٢ 
 بوصة).٠٫٨٨ سم (٢٫٢٢حجمھا 

مفك نجمة لبراغي التأمينتثبيت الغطاء

كھرباء
، POE+ ، HPOE فولت للتيار المتردد، ٢٤طاقة اإلدخال

 فولت للتيار المتردد٢٣٠ إلى١١٠من 
دخل الجھد الكھربي

PoE متوافقة معIEEE802.3at ،(وحدة التسخين معطلة) 
HPOE (وحدة التسخين مفعلة)، مخرجات PoE 

إلى الكاميرا
 وات (بدون كاميرا)، ٣٠، حتى ٪ ١٠ ±  فولت٢٤تيار متردد 

 وات)، ١٣ واط (مع كاميرا ٤٣حتى 
 فولت للتيار المتردد.٢٤مخرجات للكاميرا بجھد 

 واط (بدون كاميرا)، ٣٠، حتى ٪ ١٠±  فولت ٢٣٠ إلى ١١٠من 
 واط)،  ١٣ واط (مع كاميرا ٤٣حتى للتيار المتردد

 فولت للتيار المستمر.١٢مخرجات للكاميرا بجھد 
 وات١٣مخرجات للكاميرا بالطاقة القصوى

الشھادات*
•CE(الفئة أ) 
•ICES-003(الفئة أ) ،
UL/cULمدرجة بـ •
•UL/IEC 60950-22
IP66 وType 4Xمطابقة معايير •
 (الحاويات الميكانيكية فقط؛ وليست النافذة األمامية)IK10مقاومة للصدمات الميكانيكية •
•KCC
•RCM

في وقت النشر ھذا، تكون ھذه الشھادات معلقة. ُيرجى مراجعة المصنع أو موقعنا *
).www.pelco.com(اإللكتروني 

المواصفات العامة
ADC10الھيكل جھاز معدن من األلومنيوم، الھيكل

مصبوب بالكروم مع طبقة مسحوق البوليستر رمادي، الشكل النھائي
RAL7047

درجة الحرارة الداخلية/الخارجية المحيطة من البيئة
° إلى ٢٢°درجة مئوية (من –٥٠ ° إلى ٣٠–

فھرنھايت)°١٢٢
+PoEيتم التشغيل عبر 

 درجة مئوية٥٠ إلى ١٠–
 درجة فھرنھايت)١٢٢ إلى ١٤ (

طول الوحدة
 سم ١٠٫٩٠ × بوصة) العرض ٦٫٧٣ سم (١٧٫٠٩القاعدة

 سم ٤٠٫٥٧ × بوصة) االرتفاع ٤٫٢٩(
 بوصة) الطول١٥٫٩٧(

 سم٢٣٫٩٦ × بوصة) العرض ٦٫٧٣ سم (١٧٫٠٩الحاويات ذات الغطاء 
 بوصة) االرتفاع ٩٫٤٣(الواقي من الشمس 

 بوصة) الطول١٨٫٥٦ سم (٤٧٫١٤وحامل التثبيت
الشحنالوحدة الوزن

EH20رطل)٦٫٢٠ كجم (٢٫٨١ رطل)٥٫٥٠ كجم (٢٫٥٠ 
EH20-Mرطل)٧٫٣٢ كجم (٣٫٣٢ رطل)٦٫٤٠ كجم (٢٫٩١ 

EH20-2-Hرطل)٧٫٨٤ كجم (٣٫٥٦ رطل)٦٫٩٢ كجم (٣٫١٤ 
EH20-3-Hرطل)٧٫٩٨ كجم (٣٫٦٢ رطل)٧٫٥٦ كجم (٣٫٤٣ 
EH20-P-Hرطل)٧٫٨٢ كجم (٣٫٥٥ رطل)٦٫٩٠ كجم (٣٫١٣ 

(مشَتَمل)  EM20ذراع التثبيت في الحائط 
ألومنيومالھيكل

مصبوب بالكروم مع طبقة مسحوق بوليستر رماديالشكل النھائي
الشحنالوحدةالوزن

 رطل) ١٫٢٢ كجم (٠٫٥٦ رطل)٠٫٩٠ كجم (٠٫٤١

الكاميرات الموصى بھا
Sarix ®  ، Sarix Professional وفئة ،Sarix Enhanced.

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

( )

( )

( )

( )

1/4 - 20 UNC

( )

( )

EH20 أبعاد فتحة التثبيت

EM20 أبعاد فتحة التثبيت



المواصفات الفنية
( )( )

( )

EC20 حامل تثبيت في السقف اختياري

( ) ( )( )( )

( )

Ø 
( ) Ø 

( )

( )

( )

( )

Ø 
( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )Ø 
( )

EP21 حامل تثبيت في عمود صغير اختياري

EM20 ُمشَتَمل على حامل التثبيت في الحائط

 ملم ١٣٦ إلى ٥٦٫٧مناسب لألعمدة التي يتراوح قطرھا من ملحوظة: 
 بوصة).٥٫٣٥ إلى ٢٫٢٣(من 

( )

( )

( )

 
( )( )

( )

( )

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

EH20 حاوية لمنتجات الفئة



المواصفات الفنية
Pelco بواسطة Schneider Electric
 625 W. Alluvial ، Fresno ، California 93711 United States

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

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

الطرز

الملحقات االختيارية

مصادر اإلمداد بالطاقة
 فولت للتيار متردد ٢٤داخلي/خارجي 

WCS1-4 ،فولت أمبير) السعة١٠٠ أمبير (٤ مخرج، ١خارجي 
WCS4-20B ،فولت أمبير) السعة٤٨٠ أمبير (٢٠ مخارج، ٤خارجي 

MCS4-2B ،فولت أمبير) السعة٤٨ أمبير (٢ مخارج، ٤داخلي 
MCS8-5B ،فولت أمبير) السعة١٢٠ أمبير (٥ مخارج، ٨داخلي 

MCS16-10 ،فولت أمبير) السعة٢٤٠ أمبير (١٠ مخرًجا، ١٦داخلي 
MCS16-10SBنفس المواصفات أعاله باستثناء قواطع الدائرة

MCS16-20 ،فولت أمبير) السعة٤٨٠ أمبير (٢٠ مخرًجا، ١٦داخلي 
MCS16-20SBنفس المواصفات أعاله باستثناء قواطع الدائرة

PoE  داخلي
PD9601G/AC-US, -EUKمنفذ فردي وHPoE أحادي المنفذ

POE1AT-US, -EUمنفذ فردي وقناة IEEE802.3at
POE4ATN-US, -EUمنفًذا وقناة٤  IEEE802.3at
POE8ATN-US, -EUمنفًذا وقناة ٨ IEEE802.3at

POE16ATN-US, -EUمنفًذا وقناة ١٦ IEEE802.3at

 سلك الطاقة باالتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة."US" و"EU/EUK" تمثل الحقات ملحوظة:

التركيبات االختيارية
EM20ذراع تثبيت في الحائط مع ُمنظم للكابالت
EP20ذراع تثبيت في عمود، صغير
EC20ذراع التثبيت في السقف
EP21 ذراع تثبيت في عمود، كبير (خاص بحامل تثبيت

)EM20 حاوية

الملحقات
EM20JB صندوق اتصال لحامل التثبيت في الحائط خاص

EM20بحامل تثبيت حاوية 

Pelco وشعار ،Pelco والعالمات التجارية األخرى المتوافقة مع منتجات ،Pelcoوالمشار إليھا في ھذا اإلعالن 
.ONVIF Inc عالمتان تجاريتان لشركة ONVIF وشعار ONVIF أو الشركات التابعة لھا. Pelco ھي عالمات تجارية لشركة 

 والخدمات األخرى مملوكة للشركات المعنية.كما ُتعد جميع أسماء المنتجات
إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابالن للتغيير دون إشعار.

. كافة الحقوق محفوظة.Pelco لصالح شركة ٢٠١٨ لعام ©حقوق الطبع والنشر 

تيار متردد مروحةوحدة تسخينرقم الطراز
 فولت٢٤

 ٢٣٠ إلى ١١٠
ذراع التثبيت PoE+/HPOEفولت للتيار المتردد

في الحائط
EH20

EH20-M•

EH20-2-H••••

EH20-3-H••••

EH20-P-H••••

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

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )Ø 
( )

EP20 حامل تثبيت في عمود كبير

( )

( )

( )

( ) ( )( )

( )

Ø
( )

EM20JB صندوق اتصال لحامل التثبيت في الحائط

ملم ١٢٠ إلى ٧٠مناسب لألعمدة التي يتراوح قطرھا من ملحوظة: 
).٩،٠٥ إلى ٤،٧٢ ملم (من ٢٣٠ إلى ١٢٠ بوصة)، ومن ٤،٧٢ إلى ٢،٧٥(من 


