
مواصفات	المنتج	

 C3930AR /13-1-17 مراجعة

المعايير الدولية
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛
ISO 9001 نظام جودة 

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

ألحدث المعلومات.

عرض	الحلول

PMCL500BL	الفئة	LCD	شاشات
شاشات	مقاس	32،	42،	46،	و	55	بوصة	عالية	الدقة

ميزات	المنتج
• 	LED تقنية الضوء الخلفي

• متوافقة مع ®ENERGY STAR المستوى 5.1	

• 	1080p × 1920 عالي الوضوح بشكل كامل بدقة

• وقت االستجابة 6.5 مللي ثانية )نموذجي(	

تجمع شاشات Pelco الفئة PMCL500BL أحدث تقنيات LCD وLED في 
الشاشات  هذه  تقدم  بكسل.  ميجا  وأداء  تصوير  في  استثمارك  في  مثالي  ملحق 
باألحجام 32 و42 و46 و55 بوصة دقة 1080	×	1920 بكسل ومصممة 

خصيًصا لتلبية متطلبات عمليات المراقبة.

شاشات عالية الدقة بتنسيق كبير، تناسب الطبيعة المتغيرة لألمان في تصميم وكفاءة 
غرفة التحكم. شاشات Pelco الفئة PMCL500BL هي مكون متكامل من 
غرف التحكم الحديثة، مما يسمح لك بتخصيص وتقديم أفضل تكوين للفيديو للتثبيت 

الخاص بك.

يمكن تكوين الشاشات الفردية، باإلضافة إلى جدران كاملة، لتلبية احتياجات األمان. 
عالوة على ذلك، يمكن ترتيب عدة تدفقات فيديو على شاشة واحدة لتقليل متطلبات 
 طاقة التثبيت الخاصة بك بشكل كبير. تستخدم شاشات Pelco الواعية للطاقة 

لفئة PMCL500BL مكونات منخفضة الطاقة لتحقيق التوافق التنظيمي.

تقدم الشاشات الفئة PMCL500BL أداء مثالي وإعادة إنتاج اللون بشكل أوضح 
مع الحفاظ على التوافق مع جميع الكاميرات.

تم تصميم شاشات الفئة PMCL500BL لتلبية المتطلبات الشاملة لعمليات تثبيت 
 PMCL500BL األمان المعقدة. يضمن االختبار الدقيق لمكونات شاشات الفئة
لدينا عدم تقليل العمليات على مدار الساعة ويوًما بعد يوم لجودة الصورة مع الحفاظ 

باستمرار على أعلى أداء تتطلبه عمليات المراقبة.

.pelco.com	إلى	اذهب	المنتجات	من	مزيد	حول	لمعلومات

• نسبة تباين عالية	

• 	)PIP( صورة في صورة

• مرشح تمشيط ثالثي األبعاد	

• 	BNC تكرار إخراج

• جدار مراقبة الفيديو متوافق	

• ضمان 3 سنوات	

PMCL555BL

PMCL532BL



المواصفات	الفنية

)
+

Pelco
 كيةيرمالأ ةمتحدلا تايولالا هاتف 9100-289 )800(  سكاف289-9150 )800 

(559( 348-1120فكو يلوًدا	  هاتف 1981-292 )559( 1+  سكاندا 1 
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. 
وتعد جميع أسماء المنتجات والخدمات األخرى تابعة للشركات ذات الصلة.
 .ONVIF Inc هما العالمتين التجاريتين لشركة ONVIFو ONVIF شعاري
توافر المنتج ومواصفاته قابلة للتغيير دون إشعار.
© حقوق الطبع والنشر Pelco, Inc ،2013. كافة الحقوق محفوظة.

الطرز	

PMCL532BL
32	بوصة	)813	مم(

PMCL542BL
42	بوصة	)1,067	مم(

PMCL546BL
46	بوصة	)1,168	مم(

PMCL555BL
55	بوصة	)1,397	مم(

1209.6 × 684 مم1018.1 × 572.7 مم930.2 × 523.3 مم698.4 × 392.8 مممنطقة العرض

1920 )أفقي( × 1080 )رأسي(1920 )أفقي( × 1080 )رأسي(1920 )أفقي( × 1080 )رأسي(1920 )أفقي( × 1080 )رأسي(عدد البكسالت

0.630 × 0.630 مم0.530 × 0.530 مم0.485 × 0.485 مم0.363 × 0.363 ممدرجة البكسل

500 شمعة لكل متر مربع 350 شمعة لكل متر مربع )نموذجي(السطوع
)نموذجي(

500 شمعة لكل متر مربع 
)نموذجي(

450 شمعة لكل متر مربع 
)نموذجي(

1:30001:40001:40001:4000نسبة التباين

170 وات160 وات150 وات120 واتاستهالك الطاقة

 األبعاد
)بال حامل(

 76.7 × 745.2 × 439.4 مم
)3.0 بوصة للعمق × 29.3 بوصة 
للعرض × 17.3 بوصة لالرتفاع(

 82.8 × 977.0 × 439.4 مم
)3.3 بوصة للعمق × 38.5 بوصة 
للعرض × 22.4 بوصة لالرتفاع(

82.8 × 1063.9 × 439.4 مم 
)3.3 بوصة للعمق × 41.9 بوصة 
للعرض × 24.4 بوصة لالرتفاع(

82.8 × 1256.0 × 726.8 مم 
)3.3 بوصة عمق × 49.4 بوصة 

عرض × 28.6 بوصة ارتفاع(

الوزن
الوحدة
شحن

12.5 كجم )27.6 رطاًل(
16.2 كجم )35.7 رطاًل(

20 كجم )44.1 رطاًل(
28 كجم )62.0 رطاًل(

22.6 كجم )50.0 رطاًل(
30.5 كجم )67.2 رطاًل(

30.2 كجم )166.6 رطاًل(
39.6 كجم )187.3 رطاًل(

عام
 LED نوع اإلضاءة الخلفية 

60 هرتز معدل التحديث 
°178/°178  )H/ V( زاوية العرض

6.5 مللي ثانية )نموذجي( وقت االستجابة 
1920 × 1080 في 60 هرتز الدقة األصلية 

)RGB أفضل دقة )الوضع
640 × 480 عند 85/75/72/60/56 هرتز  VGA

800 × 600 عند 85/75/70/60 هرتز  SVGA
1024 × 768 عند 85/75/60 هرتز  XGA

1280 × 1024 عند 85/75/60 هرتز  SXGA
1360 × 768 عند 60 هرتز  WXGA

1600 × 1200 عند 60 هرتز  UXGA
480i/576i/480p/576p(  SDTV( 720 × 480 عند 60 هرتز 720 × 576 عند 50 هرتز

720p/1080i/1080p(  HDTV( 1280 × 720 عند 60/50 هرتز
 1080p × 1920 عند 60/50 هرتز
1080i × 1920 عند 60/50 هرتز

نسبة ارتفاع اللوحة إلى عرضها 16:9
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p تنسيقات الفيديو 

أكثرمن 50,000 ساعة )نموذجي( عمر اللوحة 
ألواع العرض

PMCL542BL, PMCL546BL
1.07 مليار  PMCL555BL
16.7 مليون  PMCL532BL

قابل للتحديد، قابل للتحجيم، قابل لالستبدال، قابل للنقل PIP )صورة في صورة( 
القائمة، المصدر، ألسفل/ألعلى، الصوت -/+، الطاقة وحدات تحكم اللوحة الخلفية 

LED )الطاقة تشغيل/إيقاف تشغيل( مؤشرات )أمامية/خلفية( 
مضاد لالنعكاس سطح اللوحة 

المواصفات	البيئية
0 درجة إلى 40 درجة مئوية  درجة حرارة التشغيل 

)32 درجة إلى 104 درجة فهرنهايت(
-20 إلى 60 درجة مئوية )-4 إلى 140 درجة فهرنهايت( درجة حرارة التخزين 

10% إلى 90%، دون تكاثف رطوبة التشغيل 
10% إلى 90%، دون تكاثف رطوبة التخزين 

المواصفات	الكهربية
100 إلى VAC  240،  60/50 هرتز دخل الجهد الكهربي 

واجهات اإلدخال/اإلخراج
S 1-فيديو؛ 1 فيديو مكون؛ 1 إدخال فيديو, 1 إخراج   الفيديو 
 فيديو؛ 1 منفذ عرض*؛ HDMI 1؛ إدخال DVI؛  1 

VGA 1 إدخال  ,VGA إخراج
1 إخراج صوت, L/R؛ إدخال صوت PC 1؛  الصوت 

L/R ،؛  1 سماعاتL/R ,2 إدخال صوت  
RS-232 1 إخراج ،RS-232 1 إدخال التحكم 

31 كيلو هرتز إلى 91 كيلو هرتز التردد األفقي 
56 هرتز إلى 85 هرتز التردد الرأسي 

NTSC/PAL تنسيق المزامنة 
.PMCL532BL غير متوفر في*

الحوامل	الموصى	باستخدامها
حامل جداري مائل  PMCLNBWMT

حامل جداري مسطح  PMCLNBWMF
حامل جداري بذراع مائل للخارج  PMCLNBWMS

أبعاد	فتحة	التثبيت
®x 200 VESA 200 مم )7.9 بوصة × 7.9 بوصة(  PMCL532BL
x 400 VESA 400 مم )15.7 بوصة × 15.7 بوصة(  PMCL542BL
x 400 VESA 400 مم )15.7 بوصة × 15.7 بوصة(  PMCL546BL
x 400 VESA 400 مم )15.7 بوصة × 15.7 بوصة(  PMCL555BL

الشهادات
FCC، فئة ب 
CE، فئة ب 
 UL/cUL مدرج ضمن
 C-Tick
 CCC
 GOST-R
 NOM
متوافقة مع ENERGY STAR المستوى 5.1 


