
حلول الكاميراتمواصفات المنتج
المقاوم لالنفجار ExSite® Enhanced نظام كاميرا
عالية الموثوقية FULL HD الثابتة بتقنية IP أنظمة

  ميزات المنتج 
 بكسل، ١٠٨٠  x ١٩٢٠) إلى WDRتصل دقة النطاق الحيوي الواسع (•

، وأداء رائع في اإلضاءة المنخفضة30xوعدسة بها إمكانية تكبير 

ثنائية مع خاصية الضغط الذكي H.264 IP إخراج إشارة فيديو•

بينما تكون  درجة مئوية ٦٠+ إلى ٦٠-تم تقييمها لتعمل في درجة حرارة من •
) في  درجة مئوية٨٥(أقل من  T6 امتثال إلى لوائح درجة حرارة سطحفي

المناطق الخطرة

316L هيكل كهربائي مصقول مصنوع من استانلس ستيل فوالذي•

، UTP إيثرنت قياسي وخيارات بث متكاملة بما في ذلك كابالت التمديد IP اتصال•
وألياف، وإيثرنت عبر الكابل المحوري

مجموعة متكاملة من أدوات التحليل المدمجة بما في ذلك أداة وميزة اكتشاف •
الحركة القابلة للتهيئة وميزة كشف الكائنات المتواجدة وغير ذلك المزيد

التثبيت اإللكتروني للصورة•

Q، وG، وONVIF S مطابقة لملفات تعريف•

تركيب فعّال بفضل نقط الربط للسالمة، وطرق إنهاء األسالك البسيطة•

منافذ إدخال مزدوجة للفصل بين كابالت البيانات وكابالت الطاقة•

، RCM، وICES-003، وUL/cUL، وCE، و FCC  من١٥الشهادات: الجزء •
KC، وS-Markو

، CCOE، وEAC Ex، وINMETRO، وATEX، وIECExشهادات المواقع الخطرة: •
UL/cULو

DNVشهادة المناطق البحرية: •

لتلبية المتطلبات التي تستلزم ExSite Enhanced تم تصميم أنظمة كاميرات الفئة
نفجار، وتوفير موثوقية عالية، وسهولة التركيب، وتقديم أفضل تصويرمقاومة اال

وتكنولوجيا في هذه الفئة. 

من أجل مناطق التركيب ذات البيئات القاسية بما ExSite Enhanced تم تصميم الفئة
في ذلك المرافق الخاصة بالبترول والغاز الطبيعي المسال، ومعامل التكرير،
ومنصات الحفر البحرية والبرية، ومناطق التركيب البحرية في السفن. ومن شأن تقديم

صلب مصنوع من الستانلس ستيل تم تعريضه إلى اختبارات بيئية 316L هيكل
واهتزازات مكثفة، أن يجعلها مثالية لالستخدام في أغلب الظروف الصعبة سواء في
درجة الحرارة، أو الرطوبة، أو الثلج، أو الغبار. يمكن للنظام العمل في درجة حرارة

 درجة فهرنهايت) بينما يحتفظ١٤٠ إلى ٧٦ درجة مئوية (من -٦٠ إلى ٦٠من -
درجة مئوية). ٨٥ (أقل من T6 باالمتثال إلى مواصفات درجة حرارة السطح

سهلة التركيب وقابلة للضبط للتوافق مع ExSite Enhanced عد كاميرات الفئةتُ
أغلب احتياجات التشغيل. تحتوي الكاميرا على منافذ إدخال مزدوجة، مما يسمح

ت الطاقة، وهي قابلة للضبط بحيث تتوافق معت البث وكابالبالفصل بين كابال
 تدعمExSite Enhanced. كاميرات SFP/FSFP أغلب طرق البث عبر وحدات

 فولت تيار مباشر الجديد الذي٤٨مجموعة خيارات إدخال الطاقة من خالل خيار 
ن من التركيب في مرافق مراكز البيانات فقط. كما تأتي كاميراتيمكّ

ExSite Enhanced قياسية مع ماسحات وحواجب للشمس، مما يتيح التقاط الفيديو
المرغوب فيه بغض النظر عن حالة الطقس.

جودة صور متفوقة على مثيالتها باستخدام كاميرا ExSite Enhanced توفر الفئة
 صورة٦٠تنتج ما يصل إلى  30x مع إمكانية تكبير Full HD 1080p تعمل بتقنية

، ويقدم جودةSurevision 3.0 بتقنية ExSite Enhanced في الثانية. يتمتع نظام
ضاءة الصعبة الشائعة في المناطق الخطرة بفضلصور رائعة في ظروف اإل
ضاءة ديسيبل، وأداء تصوير في اإل١٣٠)  WDRالنطاق الديناميكي الواسع (

  لوكس. تعمل قدرة الكاميرا على إزالة الضباب من الصورة  ,   ٠٣المنخفضة حتى 
مما يزيد من جودة الفيديو في ظروف الرؤية السيئة. وبفضل ميزات مقاومة

، تقدمTone Mapping بعاد، وخاصيةثي األالسطوع، وترشيح الضجيج ثال
ExSite Enhanced المزودة بتقنية Surevision 3.0أفضل جودة فيديو في سوق 

الكاميرات المقاومة لالنفجار.

 المثبتةEXSITE ENHANCEDفئة 
C4017 ١٨-١٠-١ / جديد

شركة مسجلة لدى
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛

ISO 9001 نظام جودة 



المواصفات الفنية
ميزات إضافية 
 ماسحة مدمجة•
حاجب الشمس، ووحدة تسخين/مذيب للجليد من على النوافذ•
شاشات قابلة للتهيئة على الشاشات•
 إدخاالت إنذار٤•
مخرجان مرحالن (مخرج منهما مخصص للمنظف)•
تركيز تلقائي مع اإلحالل اليدوي•
التحكم التلقائي في الحدقة مع اإلحالل اليدوي•
إدخاالت مزدوجة للكابالت من أجل توفير تهيئات متعددة للبيانات والطاقة.•
داخلية سهلة الوصول إليها من أجل التسجيل  microSD مساحة تخزين على بطاقة•

)ONVIF G المحلي (ملف التعريف
SFP/FSFP واتصال 1000Base-T   /100Base-T إيثرنت•
)، EoC( لدعم األلياف، أو اإليثرنت عبر الكابل المحوري SFP/FSFP وحدات•

)UTPأو الكابالت المزدوجة الَمجدولة غير المعزولة (
متوافقة مع أنظمة التنظيف المقاومة لالنفجار الخارجية•
 درجة يدويًا مع حامل تثبيت ١٨٠ درجة واإلمالة ٣٦٠إمكانية ضبط التدوير •

ملحق اختياري
تسمح إمكانية إعادة ضبط القرص الصلب عن بُعد بالقيام بأعمال الصيانة بدون •

الوصول الفعلي إلى الكاميرا

PELCO اإلجراءات التحليلية من
على تسعة إجراءات قابلة للتهيئة من قبل المستخدم، مع ما يصل  ExSite Enhanced تحتوي

إلى ثالثة إجراءات تحليلية نشطة في أي وقت.
 يكتشف الكائنات الموجودة في منطقة محددة الكشف عن الكائنات المتواجدة:•

إنذاًرا في حالة بقاء الكائن في المنطقة لفترة أطول مما يسمح به الوقت ويطلق
 من قِبل المستخدم.المحدد

 يكتشف ويتعقب الكائنات التي تدخل مشهد معين ومن اكتشاف الحركة القابلة للتهيئة:•
   ثم يُطلق إنذاًرا عند دخول الكائنات المنطقة المحددة من قِبل المستخدم.

 يكتشف تغييرات التباين في مجال الرؤية.  من شأن هذا اإلجراء أن تعطيل الكاميرا:•
يطلق إنذاًرا إذا تمت إعاقة الكاميرا بطالء بخاخ، أو قطعة قماش، أو غطاء للعدسة، 

أو إذا تمت إعادة ضبط موضع الكاميرا بطريقة غير مصرح بها.
 تطلق إنذاًرا إذا تحرك شخص أو شيء ما في اتجاه معين عبر الحركة محددة االتجاه:•

موقع محدد من قبل المستخدم "الفخ". عادة يتم استخدام هذا اإلجراء حيث يكون من 
المفترض أن يدخل الموظفون أو يخرجون من الموقع وكذلك المركبات سالكين اتجاه 

 معين؛ وسيؤدي المرور من االتجاه غير المسموح به إلى إطالق اإلنذار التحليلي.
 يكتشف بقاء األشخاص أو المركبات في منطقة محددة لفترة ميزة اكتشاف التسكع:•

أطول مما يسمح به الوقت المحدد من قِبل المستخدم. يُعد هذا اإلجراء فعاالً فيما يتعلق 
باإلخطار بوجود سلوك مريب في منطقة حساسة في الوقت الفعلي لوقوع الحدث.

 يقوم بإحصاء عدد الكائنات التي تدخل أو تمر عبر منطقة محددة من عد الكائنات:•
 المستخدم.قبل

 محددة من قِبل المستخدم.- يطلق إنذاًرا في حالة إزالة كائن من منطقةإزالة الكائنات:•
 يكتشف المركبات التي وقفت على مقربة من منطقة حساسة لفترة المركبة المتوقفة:•

أطول مما يسمح به الوقت المحدد من قِبل المستخدم.  

ميزات البرنامج
القوائم متعددة اللغات•
محمية بكلمة مرور•
 إطار نافذة فارغ، قابل للتكوين في الحجم٣٢•
التحليلية ثمانية إجراءات قابلة للتكوين بواسطة المستخدم Pelco تتضمن أدوات•
تعمل خاصية الضغط الذكي على تقليل استهالك عرض النطاق الترددي مع االستمرار •

في تقديم جودة صورة عالية

الكاميرا/البصريات
Exmor CMOS بوصة من نوع ٢٫٨ /١مستشعر نوع المستشعر

30Xالتكبير البصري
12Xتكبير رقمي

١٠٨٠  x ١٩٢٠الحد األقصى للدقة
١٦:٩نسبة االرتفاع إلى العرض

 ~ مم (عرض) ٤٬٣، الطول البؤري f/1,6  ~ f/4,7العدسة
مم (عن بعد)١٢٩٬٠

 درجة عن بعد٢٬٣ درجة عرض- ٦٣٬٧زاوية العرض األفقية
*حساسية الضوء

 لوكس٠٬٠٣ مللي ثانية)٣٣ألوان ( 
 لوكس٠٬٠٠٨ مللي ثانية)٢٥٠ألوان ( 

 لوكس٠٬٠٠٤ مللي ثانية)٣٣أحادي ( 
 لوكس٠٬٠٠١ مللي ثانية)٢٥٠أحادي ( 

نعماإلمكانات النهارية/الليلية
 ثانية١/١٠٠٠٠ ~ ١/١نطاق الغطاء

 ديسيبل٥٠>نسبة اإلشارة إلى التشويش
نعممرشح قطع ميكانيكي 
لألشعة تحت الحمراء

 ديسيبل١٣٠نطاق حيوي واسع
التحكم التلقائي في الحدقة مع اإلحالل اليدويالتحكم في الحدقة

نعمتعويض اإلضاءة الخلفية
نعمالتحكم التلقائي في الكسب

نعم؛ ترشيح الضجيج ثالثي األبعادمرشحات الضجيج النشطة
التصوير اإللكتروني 

نعم)EISللصورة (
 ديسيبل ٥٠ (زاوية عريضة)،  ١٬٦ ٪  انعكاسية، البؤرة/٩٠*الحساسية في لوكس 

 ٪ من مستوى اإلشارة) مع تحسين الحساسية في الوضع ٣٠ ( IRE وحدات ٣٠في 
OFF 4 (إيقاف تشغيل) تحسين بنسبةX للحساسية مع تحسين الحساسية في الوضع 
ON.(تشغيل) 



المواصفات الفنية

 
ى
ت 
 /
(

٧٤

٧٧
الفيديو
 المرتفع H.264 الوضع األساسي أو الرئيسي أوتشفير الفيديو

MJPEGو
حتى إشارتين متزامنتين، واإلشارة الثانية متغيرة إشارات الفيديو

حسب تكوين اإلشارة الرئيسية
، ٨٬٣٣٣، ١٠، ١٢٬٥، ١٥، ٢٥، ٣٠، ٦٠يصل إلى معدل اإلطارات

 (حسب التشفير، والدقة، ١، ٢، ٢٬٥، ٣، ٥، ٦، ٧٬٥
وتهيئة اإلشارة)

 الدقة المتاحة

الشبكة
)100Base-TX أو 1000Base-TXإيثرنت (واجهة إيثرنت

MDI/MDI-Xتلقائي 
تفاوض تلقائي/إعداد يدوي

أو أفضل Cat5e نوع كابالت إيثرنت
 من FSFP لدعم أجهزة اإلرسال واالستقبال من الفئةFSP/FSFP واجهة

Pelco  (ُطرز اإلدخال) وأجهزة اإلرسال واالستقبال
لألطراف الخارجية MSAالمتوافقة مع 

 (البث األحادي، البث المتعدد UDP/IPو TCP/IPالبروتوكوالت المدعومة
IGMPو (UPnP وDNS وDHCP وRTP وRTSP 

SNMP* وIPv6و IPv4و NTPو v2c/v3 وQoS 
 FTPو SMTPو SSLو SSHو HTTPSو HTTPو
802,1xو (EAP)

المستخدمون
 مستخدًما متزامنًا تبعًا إلعدادات الدقة ٢٠حتى  اإلرسال األحادي

(إشارتين مضمونتين)
 H.264 عدد غير محدود من المستخدميناإلرسال المتعدد

محمي بكلمة مرورالوصول المتعلق باألمان
عرض متصفح الويب وإعدادهواجهة البرامج

، Digital Sentry 7.3، وPelcoEndura 2.0 تكامل نظام
Pelcoو VideoXpert 1.9(أو أحدث) 

Pelco مدمج مع تطبيق المحمول منتطبيق المحمول
اكتشاف الحركة البسيطة وتعطل الكاميرااكتشاف حركة الفيديو

 تيرا بايت٢، قابلة للعنونة بمساحة SDXC بطاقةتخزين محلي
تصلح اللتقاط مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين ثانية  

واحدة وخمس ثوان وعشر ثوان في وضع تعطيل 
الكاميرا أو اكتشاف الحركة أو إطالق اإلنذار؛ 

وإمكانية تسجيل الفيديو باستمرار في حالة انقطاع 
االتصال بالشبكة مع خاصية استبدال المقاطع؛ 
 FTP والوصول إلى ملفات الفيديو عبر البروتوكولين

ONVIF Profile Gو

درجة حرارة التشغيل*
 ٪، رطوبة نسبية (متكاثفة)١٠٠ ٪ إلى ١٠من رطوبة التشغيل
 ٪، رطوبة نسبية (غير متكاثفة)١٠٠ ٪ إلى ١٠من رطوبة التخزين

 دقيقة في درجات حرارة ٢٤٠يبدأ تشغيل الكاميرا في األجواء الباردة في غضون *
محددة

المواصفات العامة
 316L ستانلس ستيل كهربائي مصقول فوالذيالهيكل

مع لحام بالليزر موجه من قبل آليًا واختبار ضغط 
٪١٠٠هيدروستاتيكّي 

زجاج ذو نفوذية عاليةنافذة
مع الشعار محفوًرا بالليزر  316L ستانلس ستيلحاجب الشمس

(مبطول فاعليته من أجل الحماية البيئية)
 كيلو جرام)١٧٬٢ رطالً ( ٣٨٬٠ : EXF1230-4Nالوزن

EXF1230-7N : كيلو جرام)١٧٬٢ رطالً ( ٣٨٬٠ 
 بوصة مربعة١٩١)EPAمنطقة العرض الفعّال (

زر إعادة ضبط داخلي للقيام بالصيانة؛ إعادة ضبط إمكانات إعادة الضبط
التوصيالت اإللكترونية عن بُعد؛ إعادة تشغيل 

البرنامج عن بُعد

كهرباء
اإلنذار

تكتشف حالة اإلنذار المفتوح أو المغلقغير مراقبة
لكشف حالة اإلنذار المفتوح والقصير مع مقاوم تتم مراقبتها

 الكتشاف التالعب في اإلنذار.kohm 1 خارجي بقوة 
 مللي ٣٫٥ فولت من التيار المستمر بحد أقصى، ٣٫٥إدخال

أمبير بحد أقصى
 مللي أمبير ٥٠٠ فولت من التيار المستمر، ٣٠إخراجمرحل

أقصىبحد
 ١٠٠ أمبير أو من ٢ فولت للتيار المستمر، ٤٨خيارات إدخال الطاقة

 أمبير، ٢،  فولت للتيار المتردد٢٤٠إلى
هرتز٦٠ /٥٠@

 ٪١٠ ± نطاق جهد الدخل

ميكانيكي
 سم ١٬٩١فتحات بسنون لولبية بحجم إدخال الكابل

) مزدوجةNPT  بوصة٠٬٧٥( 

 H.264 الوضع عالي الجودةدقة الوضوح
)IP GOP(بنية 

االرتفاعالعرضميجابكسل

نسبة 
االرتفاع 

إلى 
العرض

الحد األقصى
للصور في 

الثانية

معدل نقل البيانات 
(ميجابت)

 الموصى به

٢٫٠٧١٩٢٠١٠٨٠١٦:٩٦٠٨٫٠٠
٢٫٠٧١٩٢٠١٠٨٠١٦:٩٣٠٦٫٠٥
٠٫٩٢١٢٨٠٧٢٠١٦:٩٣٠٣٫٠٠
٠٫٣٦٨٠٠٤٤٨١٦:٩٣٠٢٫٠٠
٠٫٢٣٦٤٠٣٥٢١٦:٩٣٠١٫٨٠
١٫٢٣١٢٨٠٩٦٠٤:٣٣٠٣٫٨٠
٠٫٤٩٨٠٠٦٠٨٤:٣٣٠٢٫٠٠
٠٫٣١٦٤٠٤٨٠٤:٣٣٠١٫٤٥
٠٫٠٨٣٢٠٢٤٠٤:٣٣٠٠٫٥٠

اتصال معلومات إشارات 
المفتوحة  Pelco تحليالت

API عبر واجهة

أو ملف  Pelco واجهة برمجة تطبيقات
، G، وملف التعريف ONVIF S التعريف

Qوملف التعريف 

درجة الحرارة
الطاقة

 إلى ١٠٠من  فولت تيار مستمر٤٨
 فولت٢٤٠

درجات الحرارة 
 درجة مئوية ٦٠الحد األقصىالمستدامة

 درجة فهرنهايت)١٤٠ ( 
 درجة مئوية ٦٠

 درجة فهرنهايت)١٤٠( 

 درجة مئوية ٦٠-الحد األدنى
 درجة فهرنهايت)٧٦( -

 درجة مئوية ٦٠-
 درجة فهرنهايت)٧٦( -

 درجة مئوية ٣٥-نوافذ خالية من الثلج
 درجة فهرنهايت)٣١( -

 درجة مئوية ٣٥-
 درجة فهرنهايت)٣١( -

 درجة مئوية ٣٠-*البدء في األجواء الباردة
 درجة فهرنهايت)٢٢( -

 درجة مئوية ٣٠-
 درجة فهرنهايت)٢٢( -

السعة التخزينية

 إلى ٦٠من -
 درجة مئوية٦٠

 إلى ٧٦(من -
 فهرنهايت)١٤٠

 إلى ٦٠من -
 درجة مئوية ٦٠

 إلى ٧٦(من -
 فهرنهايت)١٤٠

استهالك الطاقة (فولت أمبير / وات)

الوصفالطراز

دقيقة
(فولت 
أمبير/ 
وات)

مع التسخين 
(فولت أمبير/ وات)

الحد
األقص
(فول

أمبير
وات

 درجات ٥@
مئوية

@ -٥٥ 
درجة مئوية

EXF1230-4N
 فولت للتيار ٤٨-

 / ٦٢٧٤ / ٤٠٦٢ / ١٧٤٠ / ١٧المستمر الثابت

EXF1230-7N
 إلى ١٠٠من -
 / ٦٦٨٥ / ٤٢٧٤ / ١٨٥٠ / ٢٩فولت ثابت٢٤٠



المنتجات المتعلقة
الحوامل الموصى باستخدامها
WXM200 تم تصميم حامل التثبيت على الحائط لتثبيت نظام الفئة 

ExSiteالحموالت مباشرة-سطح رأسي يتحمل
PXM200 حامل تثبيت ذو قاعدة مصمم لتثبيت أحد أنظمة الفئة 

ExSite Enhanced  في سطح أفقي إما في وضع
عمودي أو مقلوب

CMXM200 مهايئ زاوية مخصص لالستخدام مع WXM200 
في زاوية هيكل ExSite لتثبيت نظام الفئة

PAXM200 مهايئ عمود لالستخدام مع WXM200  لتثبيت أحد
لتثبيت أحد  PXM200 األنظمة في عمود رأسي أو مع

األنظمة في عمود أفقي؛ قطر العمود الموصى به هو 
بوصات)٩إلى٤ سم (من ٢٢٬٨٦ إلى ١٠٬٦من 

AXM200حامل تثبيت قابل للضبط مخصص لُطرز 
ExSite Enhanced  الثابتة؛ يوفر إمكانية ضبط
اإلمالة/التدوير يدويًا

المواصفات العامة
الهيكل 

كهربائي مصقول 316L ستانلس ستيلحوامل التثبيت
316L من الستانلس ستيلPAXM200 حلقات تثبيت
الحمولة القصوى

WXM200 رطالً)٩٠ كجم ( ٤٠٬٨ 
CMXM200 رطالً)٩٠ كجم ( ٤٠٬٨ 
PAXM200 رطالً)٩٠ كجم ( ٤٠٬٨ 

PXM200 رطالً)٩٠ كجم ( ٤٠٬٨ 
AXM200رطالً)٤٣ كجم ( ١٩٬٥ 

وزن الوحدة
WXM200 رطالً)١٢٬٦ كجم ( ٥٬٧ 

CMXM200 أرطال)٨٬٢ كجم ( ٣٬٧١ 
PAXM200 أرطال)٩٬٢ كجم ( ٤٬١٧ 

PXM200 رطل)١٬٩ كجم ( ٠٬٨٦ 
AXM200أرطال)١٠٬٧ كجم ( ٤٬٨٤ 

وزن الشحنة (تقريبي)
WXM200 رطالً)١٧٬٠ كجم ( ٧٬٧١ 

CMXM200 رطالً)١٣٬٠ كجم ( ٥٬٨٩ 
PAXM200 رطالً)١٤٬٠ كجم ( ٦٬٣٥ 

PXM200 أرطال)٤٬٠ كجم ( ١٬٨١ 
AXM200رطالً)١٤٬٣ كجم ( ٦٬٥ 

سطح التثبيتطريقة التثبيت
األجهزة الموصى بهاالموصى به

WXM200، 
، CMXM200و
PXM200و

خرسانة صلبة بالقوة الموصى بها 
رطل لكل بوصة مربعة أو ٣٦٠٠

 ميغا باسكال٢٥

 بوصة، ١٬٠  x ١٦-٣/٨ أسالك طولها ٥بوصة من الستانلس ستيل وعدد  ٩/١٦-١  x ١٦-٣/٨ اكمون طوله ٥عدد 
براغي ذات رؤوس سداسية الشكل من الستانلس ستيل مع فلكات تثبيت من الستانلس ستيل (غير مزودة)

 CMXM200 ملم براغي ذات رؤوس مجوفة من الستانلس ستيل مع فلكات تثبيت مزودة مع ٢٠ x ١٫٥ x ١٠ M ٥عدد 
.PXM200أو حامل التثبيت ذي القاعدة  WXM200 لالستخدام مع حامل التثبيت في الحائط PAXM200و

 من الفوالذ مع Iدعامة أفقية على شكل 
 بوصة على األقل٨ /١حائط بحجم 

 بوصة، براغي ذات رؤوس سداسية الشكل من الستانلس ستيل مع فلكات تثبيت ١٬٠  x  ١٦-٣/٨ أسالك طولها ٥عدد 
 (غير مزودة)١٦-٣/٨من الستانلس ستيل، وصواميل من الستانلس ستيل 

PAXM200 عمود من الفوالذ يتراوح قطره من
 بوصات (من ٩إلى٤

سم)٢٢٬٨٦إلى١٠٬١٦

 سم) الطول لربط المهايئ ١٠١٬٦ بوصة ( ٤٠  x بوصة االتساع  ٨ /٥ حلقات من الستانلس ستيل بحجم ٤عدد 
(مزودون)بعمود

AXM200 خرسانة صلبة بالقوة الموصى بها 
رطل لكل بوصة مربعة أو ٣٦٠٠

 ميغا باسكال٢٥

 ذات رؤوس غاطسة M8 ملم ذات مواصفات صناعة قياسية لالستخدام مع البراغي ١٠١٬٦حلقة برغي بحجم 
مزودة).(غير

من الفوالذ مع  I دعامة أفقية على شكل
 بوصة على األقل٨ /١حائط بحجم 

 ملم، وبراغي ذات رؤوس مجوفة وفلكات تثبيت من الستانلس ١٦  x  ١٬٥  x  ١٠ M أسالك مقاومة ٤تم التزويد بعدد 
.PXM200 وWXM200ستيل لالستخدام مع 

WXM200 حامل التثبيت في الحائط
( )

( )

( )

( )

( )

Ø
( )

Ø 
( )



المنتجات المتعلقة
( )

( )

( )

( )

Ø
( )

Ø
( .. )

( )

( )

( )
Ø
( )

( )

( )
Ø 
( )

CMXM200 مهايئ الزاوية

PAXM200 مهايئ العمود

PXM200 حامل التثبيت ذو القاعدة

.WXM200 مخصص لالستخدام مع حامل التثبيت في الحائط ملحوظة:

 لتثبيت أحد األنظمة في عمود رأسي أو مع WXM200 مصمم لالستخدام مع ملحوظة:
PXM200  إلى ١٠٬١٦لتثبيت النظام في عمود أفقي. قطر العمود الموصى به هو من 

 بوصات).٩ إلى ٤ سم (من ٢٢٬٨٦



المنتجات المتعلقة
Pelco سطة
 625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States

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

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

الطرازات

الملحقات االختيارية
ECPS-48VDC-5A مصدر لإلمداد بالطاقة لالستخدام معEXF1230-4N

الشهادات/التصنيفات
 FCC  من١٥الجزء •
•CE
UL/cUL مدرجة بـ•
•ICES-003 
•RCM
•KC
•IP66و ،IP67و ،IP68 4، النوعX 6، النوع ٦، النوعP
لألرجنتين* S عالمة•
Fc اختبار IEC 60068-2-6االهتزاز: •

شهادات المناطق الخطرة
 درجة مئوية٦٠ إلى +٦٠درجة الحرارة من -•
 المتعلق بالغبار NEC في قسم UL/cULالمواقع الخطرة المدرجة ضمن •

والمناطق المرتبطة بالغاز والغبار
T6، وG، وF، وE ، المجموعات٢الفئة –
AEx db op pr IIC T6، ١، المنطقة ١الفئة –
–AEx tb op pr IIIC T85°C

•IECEx UL 17.0011X
–Ex db op pr IIC T6 Gb X
–Ex tb op pr IIIC T85°C Db X

•DEMKO 17 ATEX 1834X
–?  0539  II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb
–?  II 2 D Ex tb op pr IIIC T85°C Db

•INMETRO*
BR-Ex d IIC T6

•EAC Ex*
•CCOE*

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

شهادة المناطق البحرية
•DNV

للحصول على المعلومات المتعلقة بأبعاد الوصالت  Pelco يُرجى التواصل مع ملحوظة:
المقاومة لالشتعال.

الكاميرا / /مثبتةPTZرقم الطراز
الطاقةالعدسات

EXF1230-4N

1080p 30xمثبت

 فولت للتيار ٤٨
 أمبير٢المستمر، 

EXF1230-7N

 إلى ١٠٠من 
 فولت للتيار ٢٤٠

 أمبير، ٢المتردد، 
 هرتز٦٠ /٥٠

( )

( )

( )

( )

3/4” NPT

( )

( )

( )

( )

( )

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

( )

( )( )

( )

( ) ( )( )

Ø
( )

Ø
( )

Ø
( )

Pelco وشعار Pelco وغيرها من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelco المشار إليها في هذا المستند
عالمتان ONVIF وشعار ONVIF وشركاتها التابعة. Pelco تجارية مسجلة لصالح شركة هي عالمات

 والخدمات األخرى هي ملك لشركاتها المعنية.أن كافة أسماء المنتجات كما  . ONVIF Inc تجاريتان لشركة
إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابالن للتغيير دون إشعار.

. كافة الحقوق محفوظة.Pelco  لصالح شركة٢٠١٨لعام © حقوق الطبع والنشر 

 القابل للضبطAXM200حامل التثبيت 


