
المعايير الدولية
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛
ISO 9001 نظام جودة 

C3945AR / مراجعة 14-09-26

مواصفات	المنتج	

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

المعلومات.

ميزات المنتج 
بنية هندسية مفتوحة تعتمد على المعايير	 
MJPEG ووضع الخط األساسي أو الرئيسي H.264، أو ضغط مرتفع	 
 	)ips( 4، وبمعدل 25/30 صورة في الثانيةCIF إشارات مزدوجة بدقة 

لكل إشارة
 	 Pelco P PTZو Pelco D المتكامل وبروتوكوالت Coaxitron®

دعم الطاقة عبر اإليثرنت )PoE( في نموذج في الخط	 
نماذج القناة 1، 4، 8، 16 )هيكل تركيب الحامل(	 
في الخط قناة واحدة أو نماذج درجة الحرارة الممتدة	 
 	ONVIF Profile S متوافق مع

 NET5501-XT, NET5501-I )العلوي(
 NET5501/NET5504 )االوسط(
NET5508/NET5516 )السفلي(

NET5500 أجهزة تشفير الفيديو فئة
H.264 أجهزة تشفير فيديو الشبكة المستند إلى

حلول إدارة الفيديو

جهاز التشفير الفئة NET5500 هو جهاز مرتفع األداء وذو قناة فردية ومتعدد 
القنوات التي تتكامل مع الكاميرات التناظرية ووضع األنظمة داخل نظام مراقبة 
فيديو IP. توفر أجهزة التشفير الفئة NET5500 صوًرا شديدة الوضوح عند 
.IP خفض الشبكة ذات النطاق العريض ومتطلبات التخزين لتطبيقات مراقبة فيديو

أداء ثابت وجودة غير متفاوتة
أجهزة التشفير الفئة NET5500 هي عبارة عن أجهزة قادرة على ضغط مدخل 
فيديو فردي داخل إشارتين، كل حتى D1 )720 × 480 لـ NTSC و720 
× 576 لـ PAL( و25/30 صورة/ث. مع وجود إشارات يمكن تكوينها بشكل 
فردي، يمكن ألي قناة في جهاز التشفير الفئة NET5500 أن يتم تكوينها لتلبية 

النطاق العريض المختلف، والدقة، ومتطلبات معدل اإلطار.

يوفر خيار الضغط المرتفع H.264 جودة صورة متميزة على النطاق العريض 
المنخفض بشدة. عندما يوفر الضغط H.264 مدخرات معدل البت الواحدة عبر 
نظم ضغط JPEG ُيمكن ملف التعريف المرتفع H.264 األدوات المتطورة التي 
تخفض معدل البث بشكل مستقبلي عند تحسين جودة الصورة أيًضا ضمن ظروف 
المشهد المحدد. توفر أجهزة التشفير الفئة NET5500 الخط األساسي، والرئيسي 
وضغط ملف التعريف المرتفع H.264 لتحسين تكلفة توزيع مراقبة فيديو IP عند 

تحسين جودة الصورة.

الذكاء القوي عند الحافة
يتم تمكين أجهزة التشفير الفئة NET5500 لذكاء الفيديو عند الحافة. اإلمكانات 

التحليلية المضمنة ألجهزة التشفير هذه هي الحركة وكشف التعطل. 

التكامل ومرونة التثبيت
الفئة NET5500 متوفرة باختيار عوامل نموذج القناة 1، 4، 8، أو 16. القناة 1 
في الخط وإصدارات درجة حرارة الممتدة للقناة 1 هي متوفرة أيًضا. يدعم نموذج 
القناة 1 في الخط PoE، والتي تقلل كمية األسالك الالزمة. نماذج حامل 1، و4 
و8 قنوات، وأيًضا نموذج درجة الحرارة الممتدة قناة واحدة، وأيًضا يدعم تكرار 
مخرج فيديو للسماح لالتصاالت البسيطة للمكونات التناظرية األخرى على الحافة. 
يسمح إصدار درجة الحرارة الممتدة للقناة الواحدة بالنطاق الممتد من –20 إلى 74 
درجة مئوية )–4 إلى 165 فهرنهايت(، والتي توفر حماية مثالية في التطبيقات الفريدة.

يمكن لمداخل الصوت المتكاملة لكل مدخل فيديو التقاط الصوت من مصادر متنوعة 
واقترانه مع الفيديو. تنبيه واحد لكل مدخل فيديو ومخرج مرحل واحد لجهاز التشفير 
)درجة حرارة ممتدة للقناة 1 ونماذج الحامل للقناة 1( تسمح لالتصال I/O مع 
المكونات الخارجية. يوجد لدى جهاز التشفير 16 أربعة مرحالت، واحد لكل أربعة 

منافذ فيديو، وجهاز التشفير ذو 8 قنوات به مرحالن.



المواصفات الفنية

NET5500 الفئة

 
 1-القناة

 جهاز التشفير في الخط
NET5501-I

 1-القناة
 جهاز التشفير لدرجة الحرارة الممتدة

NET5501-XT

 1-القناة
 جهاز تشفير الحامل

NET5501
Linux®LinuxLinuxنظام التشغيل

Pelco Media Player 1.9.5.1 أو بعد ذلك، مشغل الوسائط*
QuickTime® أو

Pelco Media Player 1.9.5.1 أو فيما بعد، 
QuickTime أو

Pelco Media Player 1.9.5.1 أو فيما بعد، 
QuickTime أو

NTSC/PALNTSC/PALNTSC/PALمعايير الفيديو
MJPEG والخط األساسي H.264، والرئيسي مسجل الفيديو

أو ملفات التعريف المرتفعة
MJPEG والخط األساسي H.264، والرئيسي 

أو ملفات التعريف المرتفعة
MJPEG والخط األساسي H.264، والرئيسي 

أو ملفات التعريف المرتفعة
ONVIF Profile SONVIF Profile SONVIF Profile Sمقياس قابلية التشغيل البيني

ثالث إشارات الفيديو القابلة للتكوين المتقابل إشارات الفيديو
لكل قناة فيديو؛ حتى إشارتي اإلرسال األحادي، 

وإشارات اإلرسال غير المحدودة

ثالث إشارات الفيديو القابلة للتكوين المتقابل 
لكل قناة فيديو؛ حتى إشارتي اإلرسال األحادي، 

وإشارات اإلرسال غير المحدودة

ثالث إشارات الفيديو القابلة للتكوين المتقابل 
لكل قناة فيديو؛ حتى إشارتي اإلرسال األحادي، 

وإشارات اإلرسال غير المحدودة

 درجات الدقة المدعومة
D1      

4CIF      
2CIF      
CIF     

 
720 × 480 NTSC; 720 × 576 PAL 
704 × 480 NTSC; 704 × 576 PAL 
704 × 240 NTSC; 704 × 288 PAL 
352 × 240 NTSC; 352 × 288 PAL

 
720 × 480 NTSC; 720 × 576 PAL 
704 × 480 NTSC; 704 × 576 PAL 
704 × 240 NTSC; 704 × 288 PAL 
352 × 240 NTSC; 352 × 288 PAL

 
720 × 480 NTSC; 720 × 576 PAL 
704 × 480 NTSC; 704 × 576 PAL 
704 × 240 NTSC; 704 × 288 PAL 
352 × 240 NTSC; 352 × 288 PAL

حتى 30 إطار لكل ثانية حتى 30 إطار لكل ثانيةحتى 30 إطار لكل ثانيةمعدل اإلطارات
1Vp-p ±10% ،BNC؛ Hi-Z / 75 أوم 1Vp-p ±10% ،BNC؛ Hi-Z / 75 أوم 1Vp-p ±10% ،BNC؛ Hi-Z / 75 أوم مدخل الفيديو
نعمنعمالتكرار الفيديو

11—إدخاالت الصوت
G.711G.711—ترميز الصوت

64 كيلو بايت64 كيلو بايت—معدل البت للصوت
موصل داخل الخط 3.5 ممموصل داخل الخط 3.5 مم—موصل إدخال الصوت:

11—إدخاالت اإلنذار
الت 11—منافذ إخراج المرحِّ

الحركة والتعطيلالحركة والتعطيلالحركة والتعطيلالتحليالت
PTZ واجهةRS-485 ،RS-422 ،CoaxitronRS-485 ،RS-422 ،CoaxitronRS-485 ،RS-422 ،Coaxitron

PTZ الممتدبروتوكوالت Coaxitronو ،Coaxitron ،Pelco P ،Pelco D
األخضر عند التشغيلاألخضر عند التشغيلاألخضر عند التشغيلمؤشر الطاقة
أخضر وأصفر وأحمر )حسب تشخيص المشكلة(أخضر وأصفر وأحمر )حسب تشخيص المشكلة(أخضر وأصفر وأحمر )حسب تشخيص المشكلة(مؤشر الحالة

أخضر، أصفر، أحمرأخضر، أصفر، أحمرأخضر، أصفر، أحمرمؤشر اإليثرنت
أخضر، أحمر، إيقافأخضر، أحمر، إيقافأخضر، أحمر، إيقافمؤشر الفيديو

RJ-45 100 ميجابت/ثانيةRJ-45 100 ميجابت/ثانيةRJ-45 100 ميجابت/ثانيةواجهة الشبكة

بروتوكوالت الشبكة

TCP/IP وUDP/IP )أحادي اإلرسال 
وبروتوكول IGMP متعدد اإلرسال( وUPnP و
 ،RTSP ،RTP ،DHCP ،DNS ،LDAP

 ،QoS ،SNMP v2c/v3 ،IPv4 ،NTP
 ،SMTP ،SSL ،SSH ،HTTPS ،HTTP

)EAP( 802.1x و

TCP/IP وUDP/IP )أحادي اإلرسال 
وبروتوكول IGMP متعدد اإلرسال( وUPnP و
 ،RTSP ،RTP ،DHCP ،DNS ،LDAP

 ،QoS ،SNMP v2c/v3 ،IPv4 ،NTP
 ،SMTP ،SSL ،SSH ،HTTPS ،HTTP

)EAP( 802.1x و

TCP/IP وUDP/IP )أحادي اإلرسال 
وبروتوكول IGMP متعدد اإلرسال( وUPnP و
 ،RTSP ،RTP ،DHCP ،DNS ،LDAP

 ،QoS ،SNMP v2c/v3 ،IPv4 ،NTP
 ،SMTP ،SSL ،SSH ،HTTPS ،HTTP

)EAP( 802.1x و

بحد أقصى 12 فولت من التيار المستمر، ومهايئ PoE 802.3af، الفئة 0طاقة اإلدخال
2.08

بحد أقصى 12 فولت من التيار المستمر، ومهايئ 
1.25

درجة حرارة التشغيل
0 إلى 45 درجة مئوية )32 إلى 113 درجة 

فهرنهايت(
-20 إلى 74 درجة مئوية )-4 إلى 165 درجة 

فهرنهايت(
0 إلى 50 درجة مئوية )32 إلى 122 درجة 

فهرنهايت(
0 إلى 80 %، غير متكاثف0 إلى 80 %، غير متكاثف0 إلى 80 %، غير متكاثفرطوبة التشغيل

-50 إلى 85 درجة فهرنهايت )-58 إلى 185 درجة حرارة التخزين
درجة فهرنهايت(

-50 إلى 85 درجة فهرنهايت )-58 إلى 185 
درجة فهرنهايت(

-50 إلى 85 درجة فهرنهايت )-58 إلى 185 
درجة فهرنهايت(

معدني، بالستيكألومنيوم، بالستيكبالستيكالهيكل
طبقة مسحوق البوليستر رماديطبقة مسحوق البوليستر رماديطبقة مسحوق البوليستر رماديالشكل النهائي

األبعاد
 10.4 × 5.6 × 3.2 سم

)4.10 عمق ×  2.20  عرض ×  1.26 ارتفاع( 
بوصة

 13.9 × 12.2 × 4.4 سم
)5.47 عمق  ×  4.80  عرض ×  1.73 ارتفاع( 

بوصة

 16 × 24 × 4,4 سم
)6.30 عمق ×  9.45  عرض ×  1.73 ارتفاع( 

بوصة
 الوزن

   الوحدة
  الشحن

 0.13 كجم )0.29 رطل(
0.39 كجم )0.86 رطل(

 0.67 كجم )1.48 رطل(
1.19 كجم )2.62 رطل(

 1.02 كجم )2.25 رطل(
1.92 كجم )4.23 رطل(



المواصفات الفنية

 NET5500 الفئة

 
 4-القناة

 جهاز تشفير الحامل
NET5504

 8-القناة
 جهاز تشفير الحامل

NET5508

 16-القناة
 جهاز تشفير الحامل

NET5516
LinuxLinuxLinuxنظام التشغيل

Pelco Media Player 1.9.5.1 أو مشغل الوسائط
 QuickTime

Pelco Media Player 1.9.5.1 أو 
 QuickTime

Pelco Media Player 1.9.5.1 أو 
 QuickTime

NTSC/PALNTSC/PALNTSC/PALمعايير الفيديو
MJPEG والخط األساسي H.264، والرئيسي مسجل الفيديو

أو ملفات التعريف المرتفعة
MJPEG والخط األساسي H.264، والرئيسي 

أو ملفات التعريف المرتفعة
MJPEG والخط األساسي H.264، والرئيسي 

أو ملفات التعريف المرتفعة
ONVIF Profile SONVIF Profile SONVIF Profile Sمقياس قابلية التشغيل البيني

ثالث إشارات الفيديو القابلة للتكوين المتقابل إشارات الفيديو
لكل قناة فيديو؛ حتى إشارتي اإلرسال األحادي؛ 

وإشارات اإلرسال غير المحدودة

ثالث إشارات الفيديو القابلة للتكوين المتقابل 
لكل قناة فيديو؛ حتى إشارتي اإلرسال األحادي؛ 

وإشارات اإلرسال غير المحدودة

ثالث إشارات الفيديو القابلة للتكوين المتقابل 
لكل قناة فيديو؛ حتى إشارتي اإلرسال األحادي؛ 

وإشارات اإلرسال غير المحدودة

 درجات الدقة المدعومة
D1      

4CIF      
2CIF      
CIF     

 
720 × 480 NTSC; 720 × 576 PAL 
704 × 480 NTSC; 704 × 576 PAL 
704 × 240 NTSC; 704 × 288 PAL 
352 × 240 NTSC; 352 × 288 PAL

 
720 × 480 NTSC; 720 × 576 PAL 
704 × 480 NTSC; 704 × 576 PAL 
704 × 240 NTSC; 704 × 288 PAL 
352 × 240 NTSC; 352 × 288 PAL

 
720 × 480 NTSC; 720 × 576 PAL 
704 × 480 NTSC; 704 × 576 PAL 
704 × 240 NTSC; 704 × 288 PAL 
352 × 240 NTSC; 352 × 288 PAL

حتى 30 إطار لكل ثانيةحتى 30 إطار لكل ثانيةحتى 30 إطار لكل ثانيةمعدل اإلطارات
1Vp-p ±10% ،BNC؛ Hi-Z / 75 أوم 1Vp-p ±10% ،BNC؛ Hi-Z / 75 أوم1Vp-p ±10% ،BNC؛ Hi-Z / 75 أوممدخل الفيديو
النعمنعمتكرار الفيديو

4816إدخاالت الصوت
G.711G.711G.711ترميز الصوت

64 كيلو بايت64 كيلو بايت64 كيلو بايتمعدل البت للصوت
موصل داخل الخط 3.5 ممموصل داخل الخط 3.5 ممموصل داخل الخط 3.5 ممموصل إدخال الصوت:

4816إدخاالت اإلنذار
الت 124منافذ إخراج المرحِّ

الحركة والتعطيلالحركة والتعطيلالحركة والتعطيلالتحليالت
PTZ واجهةRS-485 ،RS-422 ،CoaxitronRS-485 ،RS-422 ،CoaxitronRS-485 ،RS-422 ،Coaxitron

PTZ وبروتوكوالت ،Coaxitron ،Pelco P ،Pelco D
Coaxitron الممتد

Coaxitron ،Pelco P ،Pelco D، و
Coaxitron الممتد

Coaxitron ،Pelco P ،Pelco D، و
Coaxitron الممتد

األخضر عند التشغيلاألخضر عند التشغيلاألخضر عند التشغيلمؤشر الطاقة
أخضر وأصفر وأحمر )حسب تشخيص المشكلة(أخضر وأصفر وأحمر )حسب تشخيص المشكلة(أخضر وأصفر وأحمر )حسب تشخيص المشكلة(مؤشر الحالة

أخضر، أصفر، أحمرأخضر، أصفر، أحمرأخضر، أصفر، أحمرمؤشر اإليثرنت
أخضر، أحمر، إيقافأخضر، أحمر، إيقافأخضر، أحمر، إيقافمؤشر الفيديو

RJ-45 1000 ميجابت/ثانيةRJ-45 1000 ميجابت/ثانيةRJ-45 100 ميجابت/ثانيةواجهة الشبكة

بروتوكوالت الشبكة

TCP/IP وUDP/IP )أحادي اإلرسال 
وبروتوكول IGMP متعدد اإلرسال( وUPnP و
 ،RTSP ،RTP ،DHCP ،DNS ،LDAP

 ،QoS ،SNMP v2c/v3 ،IPv4 ،NTP
 ،SMTP ،SSL ،SSH ،HTTPS ،HTTP

)EAP( 802.1x و

TCP/IP وUDP/IP )أحادي اإلرسال 
وبروتوكول IGMP متعدد اإلرسال( وUPnP و
 ،RTSP ،RTP ،DHCP ،DNS ،LDAP

 ،QoS ،SNMP v2c/v3 ،IPv4 ،NTP
 ،SMTP ،SSL ،SSH ،HTTPS ،HTTP

)EAP( 802.1x و

TCP/IP وUDP/IP )أحادي اإلرسال 
وبروتوكول IGMP متعدد اإلرسال( وUPnP و
 ،RTSP ،RTP ،DHCP ،DNS ،LDAP

 ،QoS ،SNMP v2c/v3 ،IPv4 ،NTP
 ،SMTP ،SSL ،SSH ،HTTPS ،HTTP

)EAP( 802.1x و

بحد أقصى 12 فولت من التيار المستمر، ومهايئ طاقة اإلدخال
1.25

بحد أقصى 12 فولت من التيار المستمر، ومهايئ 
2.08

بحد أقصى 12 فولت من التيار المستمر، ومهايئ 
2.08

0 إلى 50 درجة مئوية )32 إلى 122 درجة درجة حرارة التشغيل
فهرنهايت(

0 إلى 50 درجة مئوية )32 إلى 122 درجة 
فهرنهايت(

0 إلى 50 درجة مئوية )32 إلى 122 درجة 
فهرنهايت(

0 إلى 80 %، غير متكاثف0 إلى 80 %، غير متكاثف0 إلى 80 %، غير متكاثفرطوبة التشغيل

-50 إلى 85 درجة فهرنهايت )-58 إلى 185 درجة حرارة التخزين
درجة فهرنهايت(

-50 إلى 85 درجة فهرنهايت )-58 إلى 185 
درجة فهرنهايت(

-50 إلى 85 درجة فهرنهايت )-58 إلى 185 
درجة فهرنهايت(

معدني، بالستيكمعدني، بالستيكمعدني، بالستيكالهيكل
طبقة مسحوق البوليستر رماديطبقة مسحوق البوليستر رماديطبقة مسحوق البوليستر رماديالشكل النهائي

األبعاد
 16 × 24 × 4,4 سم

)6.30 عمق ×  9.45  عرض ×  1.73 ارتفاع( 
بوصة

 23.6 × 43 × 4.4 سم
)9.29 عمق × 16.93 عرض × 1.73 ارتفاع( 

بوصة

 23.6 × 43 × 4.4 سم
)9.29 عمق × 16.93 عرض × 1.73 ارتفاع( 

بوصة
 الوزن

   الوحدة
  الشحن

1.07 كجم )2.36 رطل(
1.97 كجم )4.34 رطل(

2.35 كجم )5.18 رطل(
3.58 كجم )7.89 رطل(

2.40 كجم )5.29 رطل(
3.64 كجم )8.02 رطل(



المواصفات الفنية

الُطرز

خيار سلك الطاقةالوصفالطراز
NET5501-Iداخل الخط H.264 1 قناة، جهاز تشفير—

NET5501-XT لدرجة H.264 1 قناة، جهاز تشفير
AR = األرجنتينالحرارة الممتدة

AU = أستراليا
CN = الصين

EU = االتحاد األوروبي
UK = المملكة المتحدة

US = الواليات المتحدة

NET5501للحامل H.264 1 قناة، جهاز تشفير
NET5504للحامل H.264 4 قنوات، جهاز تشفير
NET5508للحامل H.264 8 قنوات، جهاز تشفير
NET5516للحامل H.264 16 قناة، جهاز تشفير

التكامل
Microsoft® Internet Explorer® 8 أو بعد  متصفح الويب 

Safari™ ،Chrome™ ،Firefox® ذلك
Digital Sentry 7.3 )أو أحدث(  إدارة الفيديو 

Endura 2.0 )أو أحدث(
 ONVIFو Pelco API عبر VMS الفئة الثالثة

Profile S

الملحقات االختيارية
)NET5501-I لـ( PoE متوافق مع المنفذ الفردي  POE1AT

الشهادات*
CE، الفئة أ	 
لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC(، الفئة أ	 
 	UL/cUL مدرج ضمن
 	C-Tick
 	CCC
 	KC
 	ONVIF Profile S متوافق مع

 * في وقت الطباعة هذا، تكون كل الشهادات معلقة. يرجى استشارة المصنع، أو 
   موقع الويب )www.pelco.com(، أو أحدث ®.B.O.S.S للحصول على 

  الوضع الحالي للشهادات.

المعايير/المنظمات
 	.MPEG-4 هي أحد أعضاء منتدى الصناعة Pelco شركة
شركة Pelco هي أحد أعضاء منتدى التركيب والتشغيل )UPnP( العالمي.	

 	.)USB( هي أحد أعضاء منتدى مصنعي الناقل التسلسلي العام Pelco شركة
شركة Pelco هي أحد مساهمي المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الفنية 	 

والكهربية )ISO/IEC( واللجنة الفنية المشتركة 1 )JTC1( واللجنة الفرعية رقم 29 
لـ "تكنولوجيا المعلومات"، فريق العمل 11

	.)MPEG-4 المعروف كذلك باسم( ISO/IEC 14496 متوافقة مع معيار
التوافق مع االتحاد الدولي لالتصاالت عن ُبعد )ITU( التوصية G.711، تغيير 	 

الرموز النبضية )PCM( للترددات الصوتية

)
+

Pelco , Inc.
625 W. Alluvial Ave, Fresno, CA 93711 United States 800( 

 تف 1اه الأمريكية وكندا ةالمتحد تاالولاي9100-289 )800 سكاف (289-9150
ًا  تفاه1981-292 )559( 1 سكاف +)559( 1120-348 دولي
www.pelco.com www.pelco.com/community

Pelco وشعار Pelco وغيرها من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelco المشار إليها في هذا 
المستند هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة Pelco وشركاتها التابعة.
ONVIF وشعار ONVIF هي عالمات تجارية لشركة ONVIF Inc. جميع أسماء المنتج األخرى 
والخدمات تابعة لملكية الشركات التابعة لها.
توافر المنتج ومواصفاته قابلة للتغيير دون إشعار.
© حقوق الطبع والنشر لعام 2014 لصالح شركة Pelco. كافة الحقوق محفوظة.


