
حلول الكاميراتمواصفات المنتج
كاميرات مقببة داخلية وصديقة للبيئة، تعمل باألشعة تحت الحمراء من 
Sarix® IME

)، وأداء اإلضاءة المنخفضة، وترميز فيديو WDR، ونطاق حيوي واسع (4Kدقة وضوح تصل إلى 
H.264 وترميز الفيديو عالي الكفاءة ،H.265+ وتصنيف مقاومة الصدمات ،IK10

  ميزات المنتج 
 في نفس WDR (أداء متطّور لإلضاءة المنخفضة، ونطاق حيوي واسع SureVisionتقنية •

الوقت، وتقنية مضادة للتوهج، ومرشح ضجيج ثالثي األبعاد، وتعيين محسن لدرجة اللون)

 ميجابكسل.8دقة وضوح تصل إلى •

 بكسل في الطُّرز الخاصة.1080) بدقة fps إطاًرا في الثانية (120ما يصل إلى •

 ميجابكسل)،3 و2 ديسيبل (طرز 130نطاق حيوي واسع يصل إلى •
).K 4 ميجابكسل، و5 ديسيبل (طرز 120نطاق حيوي واسع يصل إلى 

 متًرا.50 نانومتر)، يصل إلى 850مصباح األشعة تحت الحمراء قابل للتهيئة (•

التثبيت اإللكتروني المحّكم للصورة•

•Enhanced Analytics Suite من Pelco مدمجة، وقادرة على Advanced Deep 
Learning Analyticsمتاحة بشكل منفصل 

Pelco باستخدام الضغط الذكي من MJPEG، وH.264، وH.265ترميز فيديو •

 فولت تياًرا مترددًا24 فولت تياًرا مستمًرا/ 12 إلى PoE/ PoEإمداد مستمر بالطاقة بين +•

 4X، والغالف الخارجي نوع IP69K، وIP68، وIP67، وIP66عالمات الحماية العالمية •
(الطرز الصديقة للبيئة فقط).

 جول)، مقاوم للتخريب.50؛ (IK10تصنيف مقاومة الصدمات +•

SDHC/SDXC لبطاقة Micro SDتدعم التخزين المحلي باستخدام فتحة بطاقة •

إدارة الفيديو التابعة للجهات الخارجية- وأنظمةPelcoمتوافق مع •

Profile T، وProfile G، وONVIF Profile Sمتوافقة مع •

 سنوات كاملة3الضمان وخدمات الدعم لمدة •

SureVision مع Sarixنطاق متقدم من 
، التي توفر دقةSureVision بتقنية  Sarix® Enhanced (E)تتميز كاميرات النطاق 

5 ميجابكسل، و3 ميجابكسل ، و2، (تتوفر خيارات K 4) تصل إلى HDفائقة الوضوح (
م ألوان متسق، وقوة معالجة سريعة، وأداء متقدم ومتزامن فيْل)، ِعK 4ميجابكسل ، و

للهالة الضوئية حول-) وتقنيات مضادة WDRاإلضاءة المنخفضة مع نطاق حيوي واسع (
بعاد واستجابة سلسلة لتقليلثي األالصورة. تشكل التطويرات الجديدة مرشح ضجيج ثال

التغييرات وتعيين محسن لدرجة اللون للحفاظ على دقة اللون وتباين الصورة ككل.

ل تقنية مستشعرات سرعةلكتروني للصورة الذي يتم تمكينه من خالباستخدام التثبيت اإل
ا واضحة وثابتةا صوًر دائًمSarix Enhanced المدمجة؛ توفر كاميرات Gyroالزاوية 

حتى مع وجود اهتزاز وحركة الرياح.

 فولت تياًرا24 فولت تياًرا مستمًرا/ 12 وPoE/PoEيضمن اإلمداد المستمر بالطاقة بين +
ت عدم استقرار ساعة، وطوال العام حتى في حاال24ا على مدار  مستمًرا، تشغيًالمترددً

مصادر اإلمداد بالطاقة.

IME Seriesكاميرا مقببة من 
 كاميرات مقببة داخلية وصديقة للبيئة. تتميز جميع الطرز بتصميمIME Series تتضمن 

 جول)، ومقاوم للتخريب. تتميز50؛ (IK10متين، متوافق مع تصنيف مقاومة الصدمات +
ُطرز األماكن الخارجية باالستخدام دون قلق في البيئات القاسية؛ حيث تتوافق مع عالمات

ف الخارجي، ومع مواصفات الغالIP69K، وIP68، وIP67، وIP66الحماية العالمية 
، باإلضافة إلى نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل.4Xنوع 

ا، على عدسة بدقة متكاملة، وضبط البؤرة تلقائيSarix Enhancedتحتوي كاميرات فئة 
وعدسة تقريب/ تبعيد (زوم) تعمل بمحّرك من أجل تركيب سريع وصيانة سهلة. تشتمل على
خيارات ضبط البؤرة تلقائيا الفريدة المتطورة: تغير درجات الحرارة، وتحّول النهار/ الليل،

وضبط البؤرة يدويا/ أوتوماتيكيا. تضمن هذه الميزات الحصول على صور واضحة ونقية
بغض النظر عن المكان أو المحيط الخارجي. تتوافر كافة خيارات التركيز التلقائي من خالل

web UI.

50 نانومتر ويصل إلى 850شعة تحت الحمراء المتكامل والقابل للتهيئة تاح مصباح األيُ
متًرا، في جميع الطُّرز؛ لضمان الرؤية في البيئات المظلمة تماًما.

ميزة مراقب النظام تُعيد تشغيل الكاميرا تلقائيا إذا تم اكتشاف أي عطل.

الفيديو
 ثالث إشارات فيديو قابلة للتكوين بشكل مستقل.يمكن ضغط اإلشارات IME Seriesتدعم 
 الذي يتميز بالكفاءة أو ملفات التعريف الرئيسية أوH.264ث بتنسيق عالي الجودة الثال

طارات،ت اإلشارات لمجموعة متنوعة من معدال. يمكن تكوين اإلMJPEGتنسيقات 
)؛ لتحسين جودة الصورة معGOPومعدالت البت المتنوعة، ومجموعة تراكيب الصور (

نطاق عريض وكفاءة في التخزين. فضالً عن ذلك، يمكن تشفير اإلشارات كمعدل بت متغير
 متاح علىPelco). الضغط الذكي من CBR) أو كمعدل بت ثابت (CVBRمقيد (

H.264و ،H.265؛ مما يحسن بين النطاق العريض وجودة الصور، ويمكن أن يقلل من
٪ حسب المشهد.70التخزين بنسبة تصل إلى 

مفتوح ومتكامل
 بشكل متواصل بأنظمة إدارة الفيديو منSarix Enhancedتتصل كاميرات النطاق 

Pelco ؛ مثلVideoXpert™و ،VXToolboxو ،Endura® (أو أحدث)،2.0 اإلصدار 
Sarix (أو أحدث). تتكامل سلسلة كاميرات 7.3صدار  اإل®Digital Sentryو

Enhanced مع أنظمة إدارة الفيديو الرئيسية المنتجة من الغير عبر Pelco API،
،ONVIF Sل معايير ملف التعريف خرى التابعة للغير من خالنظمة والبرامج األواأل

.T، وملف التعريف Gوملف التعريف 
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المواصفات الفنية
اإلمداد المستمر بالطاقة
 بتقنية تزويد الطاقة عبر اإليثرنتSarix Enhancedصممت كاميرات النطاق 

)PoE+ أو PoE فولت تياًرا مستمرا؛ لتقليل12 فولت تياًرا مترددًا و24) بطاقة 
 بمفاتيح الشبكةPoEالتكاليف وسهولة التخطيط والتوصيل والتثبيت. تعمل وظيفة 

مدادات طاقة أو إمدادات الطاقة، والتي تحد من الحاجة إلPoEنة بفعل الممكّ
وكابالت منفصلة وتزيد من سالمة الكاميرا من التعطل عبر مصدر إمداد بالطاقة

). UPSغير منقطع (

/PoEمداد بالطاقة بين+حتياطي لمصادر اإلا التشغيل االتدعم الكاميرات أيًض
PoEا. إذا كانت الكاميرا تعملا مترددً فولت تياًر24ا/ ا مستمر فولت تياًر12 و

 فولت تياًرا24 فولت تياًرا مستمرا/ 12 ومصدر إمداد بالطاقة PoEبكل من طاقة 
 فولت12، ستتحول الكاميرا إلى مصدر طاقة PoEمترددًا، ثم انقطع مصدر طاقة 

ا، دون أي انقطاع أو فقدان للفيديو. بمجردا مترددً فولت تياًر24ا/ ا مستمرتياًر
، ستتم إعادة تشغيل الكاميرا، ثم تعمل باستخدام طاقةPoEاستعادة مصدر طاقة 

PoE.

PELCOبرامج التحليالت المعّززة من 
 على إجراءين أساسيين، وسبعةSarix Enhancedتشتمل سلسلة كاميرات 

إجراءات محسنة قابلة للتكوين من قبل المستخدم؛ لتحسين مرونة الكاميرا وأدائها.
ُ◌عتبر الكاميرا قادرة على تشغيل ما يصل إلى اثنين من اإلجراءات

Enhanced باإلضافة إلى إجراءين ،Basic.في نفس الوقت 

لكل إجراء، يمكنك ضبط المخططات المختلفة لإلجراءات التي تكشف وتطلق
اإلنذارات تلقائيا عند اكتشاف نشاط معين. 

يمكن تكوين تحليل وتمكينه باستخدام مستعرض ويب قياسي، وإجراءات متوافقة
 لتحليلAPIآخر من إنتاج جهات أخرى يدعم نظام -، أو نظامVideoXpertمع 

Pelco.

تتضمن اإلجراءات التحليلية األساسية المتاحة ما يلي:

يكتشف تغييرات التباين في مجال الرؤية. يتم إطالق اإلنذار في حالة تعطيل الكاميرا: •
إعاقة العدسة بفعل رشاشات دهان أو قطعة قماش أو غطاء العدسة. وأيًضا ينطلق إنذار 

عند تغيير موضع الكاميرا بصورة غير مصرح بها.
حسب الحساسية، تحدّد الكاميرا ما إذا اكتشاف الحركة البسيطة على أساس المنطقة: •

تم الكشف عن حركة كافية ضمن منطقة قابلة للتكوين.

تتضمن اإلجراءات التحليلية المحسنة المتاحة ما يلي:

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

 كالبطاقات المنزلقة.ATMلهذا اإلجراء كذلك اكتشاف كائنات خلف ماكينات 
 يكتشف ويتعقب الكائنات التي تدخل مشهدًا معينًا، ومن ثم يُطلق الحركة القابلة للتهيئة:•

إنذار عند دخول الكائنات المنطقة المحددة من قِبل المستخدم. يُستخدم هذا اإلجراء في 
األساس في المحيطات الداخلية التي تخف فيها حركة المرور لتقليل عدد اإلنذارات 

الخاطئة الناتجة عن تغيرات المحيط.
يصدر إنذاًرا في المناطق المزدحمة عند تحرك شخص أو كائن الحركة محددة االتجاه: •

في اتجاه محدد. تشمل التركيبات النموذجية لهذا 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 هذا 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 هذا اإلجراء عد الكائنات:•
لعد األشخاص في مدخل/مخرج متجر أو داخل متجر به ازدحام قليل. يعتمد هذا 

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

يعتبر هذا اإلجراء مثاليًا 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. هذا اإلجراء مثالي للتوجيهات 

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

PELCOتقنية الضغط الذكي من 

 على تقليل متطلبات سعة التخزين وعرض النطاقPelcoتعمل تقنية الضغط الذكي من 
%. تسمح تقنيتنا للمستخدم باتخاذ قرارات ذكية بشأن توفير70الترددى بنسبة تصل إلى 

السعة التخزينية وجودة الصورة. 

 على تحليل الحركة بطريقة ديناميكية  Pelcoتعمل تقنية الضغط الذكي من 

التي تحدث في مقاطع الفيديو الحية في الوقت الفعلي بطريقة ديناميكية، لكي تضغط 
المعلومات التي ال تحتاجها بذكاء، مع االحتفاظ بالتفاصيل بجودة واضحة في 

 تلقائيًا في المشاهد بطيئة الحركة عن I-frameالمناطق المهمة من المشهد. يقل عدد وسم 
 الديناميكية،GOPطريق تمكين ميزة 

وهي ميزة مضافة في الضغط 
% من عرض النطاق الترددى 70الذكي. يمكن توفير ما يصل إلى 

استنادًا إلى مدى تعقيد المشاهد والحركة التي تتم، على سبيل المثال مخزن محدود المداخل 
والمخارج.



المواصفات الفنية
مميزات المكون

الكاميرا
-بوصة1/1.8بوصة أو -1/2.8جهاز التصوير

CMOSنوع عارض الصور
مسح متقدمقراءات عارض الصور

أعلى دقة
4K٣٨٤٠ × ٢١٦٠

1944×2592 ميجابكسل 5
x 1536 2048 ميجابكسل3
1920x1080 ميجابكسل2

 ديسيبل60\>التشويش-إلى-نسبة اإلشارة
 ثانية (أو أسرع) حتى ثانية واحدة.1/10000نطاق الغالق اإللكتروني

 3 ميجابكسل و2 ديسيبل (ُطرز 130ما يصل إلى نطاق حيوي واسع
ميجابكسل)، 
)، K 4 ميجا بكسل و5 ديسيبل (ُطرز 120ما يصل إلى 

IEC 62676لكل 
 درجة كلفن؛ 10000 درجة مئوية إلى 2500النطاق: توازن البياض

إمكانية االختيار تلقائي/ يدوي.
مرشح قطع ميكانيكي لألشعة تحت الحمراء، (تشغيل/اإلمكانات النهارية/الليلية

إيقاف تشغيل/تلقائي)، مع نقاط ضبط مختلفة على لوكس
 نانومتر، أقصى مسافة 850الطول الموجي مصباح األشعة تحت الحمراء قابل للتهيئة

 قدًما)164 متًرا (50
نعم (قابل للتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل)انخفاض الضجيج ثالثي األبعاد 

القيم املدرجة بني األقواس بالبوصات، أما كافة القيم األخرى فهي بالسنتيمرتات.

تثبيت السطح داخليًا/مقاوم للتلف
يتم التوصيل بمحول صندوق كهربائي من النوع •
IP54يتوافق مع •
 جول)IK10)  50تتوافق مع +•
هيكل ألومونيوم بقبة من البولي كربونات.•
•RAL 9003
ميكروفون مدمج•
•IEEE802.3af PoE فولت تياًرا مترددًا، 24، و3 الفئة 

 فولت تياًرا مستمرا.12أو 

تثبيت السطح صديق للبيئة/مقاوم للتلف
يتم التوصيل بصندوق كهربائي من النوع باستخدام •

المحول
، IP67، وIP66يتوافق مع عالمات الحماية العالمية •

4X، والغالف الخارجي نوع IP69K، وIP68و
تتوافق مع معايير الجمعية الوطنية لصناع األعمال •

4Xالكهربية من النوع 
 جول)IK10)  50تتوافق مع +•
هيكل ألومونيوم بقبة من البولي كربونات.•
•RAL 9003
وحدة تسخين •
•IEEE802.3at PoE فولت تياًرا 24، و4+ الفئة 

 فولت تياًرا مستمرا12مترددًا، أو 
•NEMA TS2 para 2.2.7 - 2.2.9

الحد األدنى لإلضاءة

الحساسيةالعدسةالدقة

أحادي (تشغيل أحادي اللون
األشعة تحت 

الحمراء)  مللي ثانية500 مللي ثانية33 مللي ثانية500 مللي ثانية33

 لوكس0.0 لوكس0.0003 لوكس0.0025 لوكس0.0012 لوكسf/1.30.0125 مم8-2.8 ميجابكسل2

 ميجابكسل3
 لوكس0.0 لوكس0.001 لوكس0.010 لوكس0.005 لوكسf/1.30.05 مم2.8-8

 لوكس0.0 لوكس0.0018 لوكس0.015 لوكس0.008 لوكسf/1.50.080 مم8-20

 لوكس0.0 لوكس0.003125 لوكس0.05 لوكس0.00625 لوكسf/1.50.10 مم9-4 ميجابكسل5

 ميجا بكسل8
)4 K(

 لوكس0.0 لوكس0.003125 لوكس0.05 لوكس0.00625 لوكسf/1.50.10 مم4-9

 لوكس0.0 لوكس0.00375 لوكس0.06 لوكس0.0075 لوكسf/1.60.12 مم9-20



المواصفات الفنية
العدسة
التحليالت المدمجةنوع العدسات

 مم, 8 ~ 2.8,  1.3البؤرة/الطول البؤري
 مم, 20 ~ 8,  1.5البؤرة/
 مم, 9 ~ 4،  1.5البؤرة/
 مم20 ~ 9،  1.6البؤرة/

تركيز تلقائي، آليضبط البؤرة
بعيد مزّود بمحركالزووم

P-Irisنوع عدسة ذات حدقة تلقائية
مجال الرؤية بالدرجات

قد يتفاوت مجال الرؤية تبعًا للتغيرات في إعدادات الدقة.ملحوظة 

الصوت
ثنائية االتجاه كاملة أو أحاديةاإلشارات

 (النماذج SPL @ 25 feet \> 40 dB SNR 60ميكروفون مدمج
الداخلية فقط).

 أقصى 1Vp-p كيلو أوم تفاضلي مع/3مستوى الخط، إدخال
إشارة

1Vp-p أوم تفاضلي مع/600مستوى الخط، إخراج
G.711-Alaw/G711-Ulawالتشفير

عام
يدويضبط الدوران/اإلمالة

°370 ~ °0الدوران
°90 ~ -°10-اإلمالة
 درجة100±تدوير

ألومنيوم بقبة من البولي كربوناتالهيكل
RAL 9003اللون أبيض، الشكل النهائي

 الوزن
 رطالً)3.1 كجم (1.41الوحدة
 أرطال)4( كجم (1.81الشحن

EPA36.9^2 في

المواصفات البيئية
درجة حرارة التشغيل

† فهرنهايت)131 إلى 14 درجة مئوية (55 إلى 10–داخلي/مقاوم للتلف

 درجة 140 إلى 58 درجة مئوية (–60 إلى 50–متوافق مع البيئة
†فهرنهايت)

 ساعات بحد أقصى 4مدة 
 درجة فهرنهايت) (طرز 149 درجة مئوية (65درجة حرارة التشغيل

صديقة للبيئة).
درجة حرارة التشغيل 

 درجة فهرنهايت)14 درجة مئوية (10-داخلي
 درجة فهرنهايت)٤٠ درجة مئوية (-٤٠-متوافق مع البيئة

درجة حرارة التخزين
 درجة 140 إلى 40 درجة مئوية (-60 إلى 40-الداخلية والخارجية 

فهرنهايت)
رطوبة التشغيل

 مكثفRH%، 90 إلى 10داخلي/مقاوم للتلف
 مكثفRH%، 100 إلى 10متوافق مع البيئة

 غير متكاثفRH %، 80 % إلى 20رطوبة التخزين
 جول)IK10) +50مقاومة الصدمات

 (طرز داخلية)،IP54الحماية من المواد الدخيلة
، IP68، وIP67، وIP66عالمات الحماية العالمية 

 ( طرز 4X، والغالف الخارجي نوع IP69Kو
صديقة للبيئة).

الصدمات واالهتزازات 
 ، EN 50155 (EN 61373تم االختبار وفقًا لـ المقاومة

 IEC / EN 60068: 2-6، الفئة ب)؛ 1التصنيف 
27-2و

4K ميجابكسل5 ميجابكسل3 ميجابكسل2زاوية العرضالعدسة

 مم2.8-8

°47.8 ~ °137.9°47.4 ~ °136.4مائل

غير متوفرغير متوفر

°38.2 ~ °106°41.3 ~ °115.7أفقي

°28.7 ~ °77°23.2 ~°62.4رأسي

 مم20- 8

مائل

غير متوفر

46.5° ~ 18.8°

°15 ~ °36.5أفقي

°11.3 ~ °27رأسي

 مم9- 4

مائل

غير متوفر

141.8° ~ 58.4°141.8° ~ 58.4°

°50.8 ~ °116.9°50.8 ~ °116.9أفقي

°28.5 ~ °60.7°28.5 ~ °60.7رأسي

 مم20- 9

مائل

غير متوفر

58.7° ~ 25.6°

°22.3 ~ °50.1أفقي

°12.6 ~ °27.1رأسي



المواصفات الفنية
المواصفات الكهربائية
*/100Base-TX لكابالت RJ-45مّوصل منفذ الشبكة

1000Base-Tو ،MDI/MDI-Xتلقائي 
* قد تؤدي بعض التراكيب من الدقة العالية، ومعدل اإلطار، واألعداد الكبيرة من إشارات 

.100Base-TXالبث األحادي إلى نتائج غير مرغوب فيها قليًال عند 
 فولت تياًرا 24)3، الفئة PoE) IEEE 802.3afقدرة الدخل

 فولت 12،  فولت تياًرا مترددًا)32 ~ 18(مترددًا 
% (طرز داخلية).10±تياًرا مستمرا 

PoE) +IEEE 802.3at فولت تياًرا 24), 4, فئة 
  فولت 12,  فولت تياًرا مترددًا)32 ~ 18(مترددًا 

% (ُطرز األماكن الخارجية)10±تياًرا مستمًرا 
استهالك الطاقة

 وات كحد أقصى 12.95 وات نموذجي، 7.6الكاميرات القبوية لألماكن الداخلية
الكاميرات القبوية لألماكن الخارجية

 وات كحد أقصى20.5 وات نموذجي، 8.1 فولت تيار مستمر12
 وات كحد أقصى18.1 وات نموذجي، 7.4 فولت للتيار المتردد٢٤

PoE+7.6 ،وات كحد أقصى 16.8 وات نموذجي 
 متوافق مع؛SDXC، وSDHC، وMicro SDتخزين محلي

 جيجا بايت قابلة 256 تيرا بايت (2ما يصل إلى 
لالختبار)

تكتشف حالة اإلنذار المفتوح أو المغلقاإلنذار
، مفتوحة بشكل طبيعي، مغلقة بشكل طبيعي، 1الكمية إدخال

تحت اإلشراف،
 مللي 35 فولت من التيار المستمر بحد أقصى، 3.5

أمبير بحد أقصى
 فولت من التيار المستمر بحد أقصى، 32، ±1الكمية إخراج

 مللي أمبير بحد أقصى150

الشبكة
 (البث األحادي، البث UDP/IP، وTTCP/IPالبروتوكوالت المدعومة

، RTP، وDHCP، وUPnP)، وIGMPالمتعدد 
 SNMP، وIPv6، وIPv4، وNTP، وRTSPو
، HTTPS، وHTTP، وQoS، وv2c/v3و
 802.1x، وFTP، وSMTP، وSSL، وSSHو

/TLS، وIGMP، وNTCIP 1205)، وEAP(و
TTLSو ،ARPو ،ICMP

المستخدمون
 حسب إعدادات الدقة)20اثنان مضمونان (حتى اإلرسال األحادي
غير محدوداإلرسال المتعدد

، IEEE 802.1X وHTTPمحمية بكلمة مرور، والوصول المتعلق باألمان
IPومصادقة موجزة، ومرشح 

عرض متصفح الويب وإعدادهواجهة البرامج

الحد األدنى من متطلبات النظام
 جيجا هرتز2.4، بسرعة Intel® Core™ i3معالج  المعالج

 -Microsoft® Windows® 7 (32نظام التشغيل نظام التشغيل
 Windows XP، وDirectX®11بت), أو -64و

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

)RAM جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (٤ الذاكرة
 جيجا بت (أو أكثر)1 واجهة الشبكة

 بحد أدنى، بدقة ألوان تبلغ 768 × 1024دقة الشاشة شاشة
بت بكسل-32 أو -16

 Google (أو أحدث), Internet Explorer® 10متصفح الويب
Chrome™) 51 ,(أو أحدث Microsoft Edge أو ,

Mozilla® Firefox® 3.5(أو أحدث) 

التكامل
;PelcoVideoXpertتكامل نظام 

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

، أو ملف التعريف Pelcoواجهة برمجة تطبيقات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة
ONVIF S أو ملف التعريف ،G أو ملف التعريف ،

T
 للمحمول التطبيقPelcoتطبيق المحمول
VXمجموعة أدوات اكتشاف الكاميرا

VxToolboxواجهة مستخدم اإلنترنت أو تحديث البرامج الثابتة
اإلنجليزية، والفرنسية، واإليطالية، واأللمانية، واجهة المستخدم متعددة اللغات

واإلسبانية، والكورية، والبرتغالية، والروسية، 
والصينية المبسطة، والتركية

الفيديو
حتى ثالث إشارات متزامنة؛ واإلشارة الثانية والثالثة إشارات الفيديو

متغيرتان حسب إعداد اإلشارة الرئيسية
;K 3840 x 2160 to 512 x 384 4مستويات الدقة المتوفرة

;x 1944 to 512 x 384 2592 ميجا بكسل 5
;x 1536 to 640 x 360 2048 ميجا بكسل 3
x 1080 to 512 x 384 1920 ميجا بكسل 3

 بكسل 1080 إطاًرا في الثانية بدقة 120ما يصل إلى أقصى معدل إطارات
 ميجا بكسل،3في ُطرز 

 بكسل 1080 إطاًرا في الثانية بدقة 60ما يصل إلى 
على جميع الطُّرز،

 إطاًرا في الثانية بدقة كاملة مع 30ما يصل إلى 
WDRفي جميع الطُّرز 

MJPEG رئيسي/عاٍل، H.265، H.264تشفير الفيديو
)، ومعد بت CVBRمعدل بت متغير مقيد (التحكم في معدل نقل البيانات

CBثابت( R(
 درجة 270، و180، و90تدوير الصورة اإللكتروني:Sوضع التوجيه

(وضع الممر)
 بالدقة نفسها مثل أعلى إشارة تم JPEGتصوير لقطة فيديو

تكوينها
 نافذة قابلة للتكوين16حجب أهداف معينة

التصوير اإللكتروني 
نعم (قابل للتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل)التثبيت

اسم الكاميرا والوقت والتاريخ، ونص قابل للتعديل مع شاشة الفيديو
لغات متعددة المدعومة. تضمين الصور المخصصة 

والشعارات المدعومة.
 هرتز 50إمكانية اختيار تشغيل/ إيقاف تلقائي، أوضاع تصحيح الوميض

 هرتز60أو 



المواصفات الفنية
الشهادات/التصنيفات
•CE(الفئة أ) 
)، (الفئة أ)FCCلجنة االتصاالت الفيدرالية (•
•ICES-003(الفئة أ) ،
UL/cULمدرجة بـ •
•UL/IEC/EN 60950-1، 60950-22، 62368-1
•KC*
•NOM
•RCM
•EAC*
•BIS
الطرز الصديقة للبيئة:•

 4Xالنوع –
–EN 50155) EN 61373 الفئة ب)1 التصنيف ،
–IEC/EN 60068-2-6اهتزاز المنتج 
–IEC/EN 60068-2-27اصطدام المنتج 
–IEC/EN 62262) االصطدام IK 10(+
–IEC/EN 60529 (IP66، IP67، IP68)
–DIN 40 050 Part 9 (IP69K)

الطرز الداخلية: •
–IEC/EN 60529 (54 IP)

 (طرز صديقة للبيئة)NEMA TS2 para 2.2.7 - 2.2.9متوافقة مع •
•FDOT*(طرز صديقة للبيئة) 
Profile T، وProfile Q، وProfile G، وONVIF Profile Sمتوافقة مع •

*عند مثول هذه الوثيقة للنشر، ال تزال هذه الشهادات معلقة. يمكنك الرجوع إلى المصنع 
) لمعرفة الوضع الحالي للشهادات.www.pelco.comأو موقعنا على الويب (

الحوامل الموصى باستخدامها
PA101 مع WMVE-SW و 

IME3PM-E حامل عمود لالستخدام معWMVE-SW 
 IME3PM-Eو

IME3ICM-E ,التركيب في السقفRAL 9003
IME3PM-E ,حامل متدٍلRAL 9003

IMM-CM مع WMVE-SW& 
IME3PM-E حامل أركان لالستخدام معWMVE-SW 

IME3PM-Eو
IME3EBAP-Eُمهايئ علبة الكهرباء

WMVE-SW ،بوصة 1,5ذراع تثبيت في الحائط NPT, RAL 9003
IWM-SW ،ذراع تثبيت فى الحائط مع كابل تغذيةRAL9003

IWM24-SW فولت 24ذراع تثبيت فى الحائط مع كابل تغذية، يتضمن 
 فولت أمبير، 100تياًرا مترددًا، ومحوًال بقوة 

RAL9003
PP350/PP351 ,حامل جداري/ألسطح األسوار المنخفضةRAL 9002
PP450/PP451 حامل جداري/ ألسطح األسوار المنخفضةRAL9002

الملحقات االختيارية
IME3LD-0E(خارجيًا) القبة السفلية الدخانية
IME3LD-1E(خارجيًا) القبة السفلية المسحية

IME3LD-0(داخليًا) القبة السفلية الدخانية
IME3LD-1(داخليًا) القبة السفلية المسحية

مصادر اإلمداد بالطاقة
 فولت للتيار المتردد24الطرز الخارجية، مصدر طاقة بجهد WCSسلسلة 

POE130-XT موسع جيجا بتPoE ذو منفذ واحد، يعمل بواسطة إمداد 
POE190-BT

POE130-AT 
 أو(الواليات المتحدة

 ذو منفذ واحد مع سلك طاقةPoE+ midspanاالتحاد األوروبي)
POE430-AT 

 أو(الواليات المتحدة
 مع سلك طاقةPoE+ midspan وات لكل منفذ 30 منافذ، 4االتحاد األوروبي)
POE1236-AT 

(الواليات المتحدة أو
PoE midspan وات 36 منفذًا، 12االتحاد األوروبي)
POE2436-AT

(الواليات المتحدة أو
PoE midspan وات 36 منفذًا، 24االتحاد األوروبي)

القيم املدرجة بني األقواس بالبوصات، أما كافة القيم األخرى فهي بالسنتيمرتات.

18.15
(7.15)

17.00
(6.69)

0.56
(0.22)

13x Ø 0.488
(0.19)

Ø 2.70
(1.06)

2x Ø 0.42
(0.17)

 2x M4x1.7

19.00
(7.48)

10.88
(4.28)

21.35
(8.41)

5.64
(2.22)

0.86
(0.34)

8.64
(3.40)

17.45
(6.87)

14.20
(5.59)

IME3ICM-Eحامل السقف 

RAL 9003اللون:  IME3EBAP-Eمحول الصندوق الكهربائي 



المواصفات الفنية
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States

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

www.pelco.com

الطرازات*

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

 Pelco وشعار Pelco وغيرها من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelcoالمشار إليها في هذا 
 وشعارONVIF وشركاتها التابعة. Pelcoالمستند هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة 

ONVIF عالمتان تجاريتان لشركة ONVIF Incكما أن كافة أسماء المنتجات .
والخدمات األخرى هي ملك لشركاتها المعنية.
تخضع مواصفات المنتج وتوافره للتغيير دون إشعار.

. جميع الحقوق محفوظة.Pelco, Inc, لشركة 2020حقوق الطبع والنشر © لعام 

الوصفالعدسةرقم الطراز دقة الوضوحالصندوق الخلفي

السطح

 ميجابكسل.2 مقببة صديقة للبيئة، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME238-1ERS2.8  ~8 ميجابكسل2

 ميجابكسل.2 مقببة داخلية، تعمل باألشعة تحت الحمراء، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME238-1IRS2.8  ~8 ميجابكسل2

 ميجابكسل.3 مقببة صديقة للبيئة، تعمل باألشعة تحت الحمراء، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME332-1ERS8 ~20 ميجابكسل3

 ميجابكسل.3 مقببة داخلية، تعمل باألشعة تحت الحمراء، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME332-1IRS(8  ~20 ميجابكسل3

 ميجابكسل.3 مقببة صديقة للبيئة، تعمل باألشعة تحت الحمراء، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME338-1ERS2.8  ~8 ميجابكسل3

 ميجابكسل.3 مقببة داخلية، تعمل باألشعة تحت الحمراء، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME338-1IRS2.8  ~8 ميجابكسل3

 ميجابكسل.5 مقببة صديقة للبيئة، تعمل باألشعة تحت الحمراء، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME539-1ERS4  ~9 ميجابكسل5

 ميجابكسل.5 مقببة داخلية، تعمل باألشعة تحت الحمراء، Sarix Enhancedكاميرا  ممIME539-1IRS4  ~9 ميجابكسل5

4KIME832-1ERS9  ~20كاميرا  ممSarix 4K ،4 مقببة تعمل باألشعة تحت الحمراءK

4KIME832-1IRS9  ~20كاميرا  ممSarix 4K ،4 مقببة داخليةK

4KIME839-1ERS4  ~9كاميرا  ممSarix 4K ،4 مقببة تعمل باألشعة تحت الحمراءK

4KIME839-1IRS4  ~ 9كاميرا  ممSarix 4K ،4 مقببة داخليةK

17.20
(6.77)

14.50
(5.71)

8.78
(3.46)

3/4" NPT

2.71
(1.06)

7.31
(2.88)

IME3PM-Eالحامل المتدلي 

RAL 9003اللون: 


