مواصفات المنتج

حلول الكاميرات

قباب  IP PTZالخاصة بالفئة  7من Spectra® Enhanced
سرعة  PTZعالية ،تصل إلى  ،30Xدقة حتى  ،4Kتقنية  ،SUREVISIONوبراعة التعلم العميق

ميزات المنتج
• تقنية  SureVisionوهي تشمل:
– نطاق حي وي واسع ( )WDRيصل إلى  130ديسيبل
– تقنية الضاءة المنخفضة حتى ( lux 0.02لون)( lux 0.013 ،أحادي)
– تقنية مضادة للتوهج
– ترشيح الضجيج ثلثي البعاد
– تمثيل محسن للصوات
• دقة تصل إلى  ،4Kوحتى  60صورة في الثانية ( ،)ipsتوجيه /إمالة المح رك عن بعد
• التثبيت الدقيق للصورة من خلل تقنية Gyro
• أدوات تحليلت مع ززة مدمجة من Pelco
• براعة تحليلت  Pelcoالمتقدمة
• تزويد الطاقة عبر  ٢٤ ،)802.3bt) Ethernetفولت للتيار المتردد للكاميرا ٤٨ ،فولت للتيار المباشر
• تقنية الضغط الذكي  H.264و H.265من Pelco
• الخيارات الثلثة لزالة الضباب التلقائي
• غلف أو قبة دخانية أو مكشوفة مقاومة للتخريب من تصنيف IK10

• متوافقة مع  ،ONVIF Profile Sو ،Profile Gو ،Profile QوProfile T

• فتحة بطاقة  SDتدعم بطاقات SDXC

• ضمان لمدة  3سنوات مع الدعم

• متوافق مع  Pelcoوأنظمة الفيديو من المجموعة الثالثة

أفضل أداء IP

تقدم قباب فئة  ®Spectraمن  Pelcoعالية السرعة من حيث  IP PTZأعلى مستوى من جودة الصور،
والداء ،والميزات المدمجة لحدث حلول المراقبة .ميزة تصوير الفيديو والتحكم في زمن انتقال منخفض؛
تجعل التحكم في الكاميرا أم ار في غاية السهولة .يف عل تحكم الدائرة المغلقة في التشغيل المباشر تعزيز
سرعا ت التوجيه والما لة ال تي تصل إلى  700درجة /ا لثان ية لوضع ا لكاميرا على الهدف؛ مما ي تفا دى
التأخيرات الملحوظة في التدوير والمالة؛ حتى يتم التقاط الدلئل الشرعية بالغة الهمية .تتعدد مميزات
أنظمة الدائرة المغلقة في التشغيل المباشر؛ مثل الصيانة المحدودة للتآكل والتلف ،وتحديد الموضع
بدقة بالغة ،كما تعرف الكاميرا موضعها بشكل دائم.
يضمن المداد المستمر بالطاقة بين  PoEو 48فولت تيا را مستم را 24 /فولت تيا را مترد اد  ،تشغي ل مستم را
على مدار  24ساعة ،وطوال العام ،حتى في حالت عدم استقرار مصادر المداد بالطاقة.

كاميرات  SureVisionبتقنية عالية الوضوح

تتميز قباب  IP PTZمن سلسلة  Spectra Enhancedبدقة وضوح تصل إلى  ،4Kوتقريب /تبعيد (زوم)
يصل إلى  .30xتعمل على ما يصل إلى  60إطا را في الثانية ،وت وفر ما يصل إلى  130ديسيبل من النطاق
الحيوي الواسع ( )WDRباستخدام أحدث أداء من تقنية الضاءة المنخفضة  SureVisionمن .Pelco

تصميم بسيط

تتميز سلسلة كاميرات  Spectra Enhancedبنفس سهولة التركيب والصيانة المتوقعة من صناعة كاميرات
 .Spectraيتكون كل نظام ق بة من صندوق خلفي ،ومحرك الق بة ،وق بة سفلية تص نيفها  .IK10تتو فر
خيارات من ثلثة عناصر شكلية :التثبيت بالسقف ،التثبيت بالسقف صديق البيئة ،والبيئية المتدلية.

تكامل VMS

يسهل نظام سلسلة  Spectra Enhancedالتصال بنظام  Pelco IPوأنظمة الفيديو المختلطة؛ مث ل
 ،VideoXpertو( Endura 2.0أو أحدث) ،و( Digital Sentry 7.3أو أحدث) .كما تتوافق الكاميرا مع
) ،Digital Sentry NVS (DS NVSوهو برنامج إدا رة الفيديو كامل المواصفات ،والذي يتوفر كتنزيل
مجاني في  .www.pelco.comيتضمن  DS NVSأرب عة تراخيص مجانية من  Pelco IPويسمح بإدا رة
الفيديو من ما يصل إلى  64كاميرا.
تسعى  Pelcoلتكون أكثر مزودي الكاميرات انفتا حا وتكام ل في هذه الصناعة ويعتبر تزويد كاميرات
 Spectra Enhancedبقائمة طويلة ومتنامية من برنامج الطرف الثالث وأنظمة إدارة الفيديو (.)VMS

ميزات تصوير ذكية

قباب  IP PTZمن سلسلة  Spectra Enhancedلديها القدرة على تشغيل تحليلت الشبكة العصبية
اللكترونية العميقة  DNNالخاصة بالتعلم العميق .تشمل جميع ال ط رز أدوات التحليلت المع ززة من
 Pelcoبما في ذلك :ميزة كشف الكائنات المتواجدة ،وميزة كشف الحركة القابلة للتهيئة ،وميزة المتتبع
التلقائي ،وتعطيل الكاميرا ،والحركة التجاهية ،واكتشاف التسكع ،وعد الكائنات ،وإزالة الكائنات ،والمركبة
المتوقفة .كما تسمح  Spectra Enhancedبـ  16منطقة خصوص ية ل حجب النوا فذ القابلة للته يئة
المزودة بخيارات الضباب المخصصة .ثلثة مستويات من إزالة الضباب من الصور توفر خيارات لتعزيز
الصور في اليام الضبابية أو الممطرة .أوضاع توازن اللون البيض الخمسة متاحة للتغلب على ظروف
الضاءة الصعبة نها را ولي .ل يمكن تفعيل وضع التصوير الزاهي لزيادة تشبع اللون و حدته تلقائ اي  .تدعم
كاميرا  Spectra Enhancedحتى  2تيرا بايت من سعة التخزين المحلي الذاتي (غير مرفق) يمكن الوصول
إليه بسهولة عبر بروتوكول  ONVIFالخاص بملف تعريف  Gأو .FTP
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ميزات الصندوق الخلفي
ملحظة:القيم الموجودة داخل القواس بالبوصات؛ بينما القيم كا فة خلفها بالسنتيمترات.

مثبتة بالسقف (داخلية )4K
• صندوق خلفي واحد لشكال التركيب المعلقة أو أشكال
تركيب السقف الثابت مع حلقة كسوة بيضاءRAL9003 ،
• يتطلب مساحة قدرها  13.35سم ( 5.25بوصة) فوق
السقف و 8.25سم ( 3.25بوصة) للسفل
• الحد الدنى ل سمك السقف يصل إلى  1.27سم (0.50
بوصة); الحد القصى  4.45سم ( 1.75بوصة)
• هيكل مصنوع من اللومنيوم ،غلف وقبة مصنوعة من
البولي كاربونات تصنيفهما IK10
• مناسب للستخدام في مساحات المعالجة البيئية للهواء
• – 10إلى  55درجة مئوية ( 14إلى  131درجة هرنهايت)
مستدامة درجة حرارة التشغيل

مثبتة بالسقف (داخلية )2MP
• صندوق خلفي واحد لشكال التركيب المعلقة أو أشكال
تركيب السقف الثابت مع حلقة كسوة بيضاءRAL9003 ،
• يتطلب مساحة قدرها  13.35سم ( 5.25بوصة) فوق
السقف و 8.25سم ( 3.25بوصة) للسفل
• الحد الدنى ل سمك السقف يصل إلى  1.27سم (0.50
بوصة); الحد القصى  4.45سم ( 1.75بوصة)
• هيكل مصنوع من اللومنيوم ،وغلف وقبة من النايلون
تصنيفهما IK10
• مناسب للستخدام في مساحات المعالجة البيئية للهواء
• – 10إلى  55درجة مئوية ( 14إلى  131درجة
فهرنهايت) مستدامة درجة حرارة التشغيل

ال طرز البيئية المتدلية ()4K
• ال طرز البيئية المتدلية متاحة باللون البيض ()RAL9003
أو اللون السود ()RAL9017
• هيكل مصنوع من اللومنيوم ،غلف وقبة مصنوعة من
البولي كاربونات تصنيفهما IK10
• علمات الحماية العالمية  ،IP66وIP67
• تتوافق مع معايير الجمعية الوطنية لصناع العمال
الكهربية من النوع 4X
• يستخدم سن  NPTبطول بوصة واحدة ونصف البوصة
• تشمل السخان ،والمروحة ،والواقي الشمسي
• –من  50إلى  60درجة مئوية (من  58-إلى  140فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل المستدامة

ال طرز البيئية المتدلية ()2MP
• ال طرز البيئية المتدلية متاحة باللون البيض ()RAL9003
أو اللون السود ()RAL9017
• هيكل مصنوع من اللومنيوم ،وغلف وقبة من النايلون
تصنيفهما IK10
• علمات الحماية العالمية  ،IP66وIP67
• تتوافق مع معايير الجمعية الوطنية لصناع العمال
الكهربية من النوع 4X
• يستخدم سن  NPTبطول بوصة واحدة ونصف البوصة
• تشمل السخان ،والمروحة ،والواقي الشمسي
• –من  50إلى  60درجة مئوية (من  58-إلى  140فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل المستدامة

ال طرز المثبتة بالسقف( ،البيئية )4K
• صندوق خلفي واحد لشكال التركيب المعلقة أو أشكال
تركيب السقف الثابت مع حلقة كسوة سوداءRAL9017 ،
• يتطلب مساحة قدرها  13.35سم ( 5.25بوصة) فوق
السقف و 8.25سم ( 3.25بوصة) للسفل
• الحد الدنى ل سمك السقف يصل إلى  1.27سم (0.50
بوصة); الحد القصى  4.45سم ( 1.75بوصة)
• هيكل مصنوع من اللومنيوم ،غلف وقبة مصنوعة من
البولي كاربونات تصنيفهما IK10
• علمات الحماية العالمية  ،IP66وIP67
• تتوافق مع معايير الجمعية الوطنية لصناع العمال
الكهربية من النوع 4X
• يشتمل على وحدة تسخين ومنظف بالهواء
• –من  50إلى  60درجة مئوية (من  58-إلى  140فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل المستدامة

ال طرز المثبتة بالسقف( ،البيئية )MP 2
• صندوق خلفي واحد لشكال التركيب المعلقة أو أشكال
تركيب السقف الثابت مع حلقة كسوة سوداءRAL9017 ،
• يتطلب مساحة قدرها  13.35سم ( 5.25بوصة) فوق
السقف و 8.25سم ( 3.25بوصة) للسفل
• الحد الدنى ل سمك السقف يصل إلى  1.27سم (0.50
بوصة); الحد القصى  4.45سم ( 1.75بوصة)
• هيكل مصنوع من اللومنيوم ،وغلف وقبة من النايلون
تصنيفهما IK10
• علمات الحماية العالمية  ،IP66وIP67
• تتوافق مع معايير الجمعية الوطنية لصناع العمال
الكهربية من النوع 4X
• يشتمل على وحدة تسخين ومنظف بالهواء
• –من  50إلى  60درجة مئوية (من  58-إلى  140فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل المستدامة

الكاميرا/جزء البصريات
المواصفات

 18Xإضاءة منخفضة

 30Xإضاءة منخفضة

نوع المستشعر

مستشعر تدريجي 1/2.8 ،بوصة من نوع Exmor CMOS

مستشعر تدريجي 1/1.8 ،بوصة من نوع CMOS

التكبير البصري

30X

18X

12X

12X

تكبير رقمي
الحد القصى للدقة

١٠٨٠ x ١٩٢٠

العدسة

 ،f/1,6 ~ f/4,7الطول البؤري  4,3مم (عرض) ~  129,0مم (عن بعد)

زاوية العرض الفقية

 ،f/1.5 ~ f/3.4الطول البؤري  6.36مم (عرض) ~ 138.5مم (عن بعد)

 59.8درجة عرض 2,3 -درجة عن بعد

نسبة الرتفاع إلى العرض

 57.9درجة عرض  3.0 -درجة عن بعد

١٦:٩
ألوان ( ٣٣مللي ثانية)

حساسية الضوء

٣٨٤٠ × ٢١٦٠

١٦:٩
 0.10لوكس

( lux 0.02لون)

ألوان ( ٢٥٠مللي ثانية)

( lux 0.0025لون)

 0.0125لوكس

أحادي ( ٣٣مللي ثانية)

( lux 0.013أحادي)

 0.066لوكس

أحادي ( ٢٥٠مللي ثانية)

( lux 0.0016أحادي)

 0.0085لوكس

ملحظة :الحساسية في لوكس للتعكاس بنسبة  ,٪٩٠والبعد البؤري ( f/1.6زاوية عريضة) ٥٠ ,ديسيبل في  ٣٠وحدة ( IREبنسبة  ٪٣٠من مستوى الشارة); مع تحسين الحساسية
في الوضع ( OFFإيقاف تشغيل) ،وتحسين بنسبة  4Xللحساسية بتحسين الحساسية في الوضع ( ONتشغيل).
المكانات النهارية/الليلية
نطاق الغطاء
نسبة الشارة إلى التشويش
مرشح قطع ميكانيكي للشعة تحت الحمراء
نطاق ديناميكي واسع
التحكم في الحدقة

نعم

نعم

 ١٠٠٠٠/١ ~ ١ /١ثانية

 /1 ~ 10.000/1ثانية

\>  50ديسيبل

 ١٣٠ديسيبل

نعم

نعم

الحد القصى يصل إلى  130ديسيبل؛  120ديسيبل لكل IEC 62676-5

الحد القصى يصل إلى  130ديسيبل؛  120ديسيبل لكل IEC 62676-5

التحكم التلقائي في الحدقة مع الحلل اليدوي

التحكم التلقائي في الحدقة مع الحلل اليدوي

تعويض الضاءة الخلفية

نعم

نعم

التحكم التلقائي في الكسب

نعم

نعم

مرشحات الضجيج النشطة
التثبيت اللكتروني للصورة ()EIS

ترشيح الضجيج ثلثي البعاد

ترشيح الضجيج ثلثي البعاد

نعم

نعم

التحكم في معدل نقل البيانات

معدل بت متغير مقيد ( ،)CVBRومعد بت ثابت()CBR

لقطة فيديو

تصوير  JPEGبالدقة نفسها مثل أعلى إشارة تم تكوينها

حجب أهداف معينة

 16نافذة قابلة للتكوين

شاشة الفيديو

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

تصحيح الوميض

إمكانية اختيار تشغيل /إيقاف تلقائي ،أوضاع  50هرتز أو  60هرتز

المواصفات الفنية
ميزات البرنامج
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ٢٥٦إعداد ضبط مسبق
 32جولة
 ±0.05°دقة مسبقة الضبط
 8عمليات مسح قابلة للتهيئة
أنماط  8-أنماط قابلة للتسجيل (حتى  5دقائق لكل منها)
القوائم متعددة اللغات (النجليزية ،والسبانية ،والبرتغالية ،واليطالية ،والفرنسية ،واللمانية ،والروسية،
والتركية ،والصينية المبسطة ،والكورية)
محمية بكلمة مرور
 ١٦إطار نافذة فارغ ،قابل للتهيئة في الحجم
تعمل ميزة "القلب التلقائي" على تدوير القبة بمقدار  180درجة عند أسفل المسار المائل
إيقاف قابل للتكوين بإجراءات
خفض سرعات المالة/التدوير بشكل مستمر بما يتناسب مع عمق التكبير
تتضمن أدوات  Pelcoالتحليلية تسعة إجراءات قابلة للتكوين بواسطة المستخدم
إجراءات متعددة لتحليلت الشبكة العصبية العميقة DNN
أوضاع إزالة الضباب من الصور

برامج التحليلت المع ززة من PELCO

تشتمل سلسلة كاميرات  Spectra Enhancedعلى إجراءين أساسيين ،وثمانية إجراءات مح سنة
قابلة للتكوين من قبل المستخدم؛ لتحسين مرونة الكاميرا وأدائها .عتبر الكاميرا قادرة على تشغيل
ما يصل إلى اثنين من الجراءات  ،Enhancedبالضافة إلى إجراءين  Basicفي نفس الوقت.
لكل إجراء ،يمكنك ضبط المخططات المختلفة للجراءات التي تكشف وتطلق النذارات تلقائ اي عند
اكتشاف نشاط معين.
يم ك ن تك وي ن ت ح لي ل وتم ك ين ه ب ا س ت خد ا م م س ت عرض ويب قي ا س ي  ،وإجرا ء ات مت وا فق ة مع
 ،VideoXpertأو نظا -م آخر من إنتاج جهات أخرى يدعم نظام  APIلتحليل .Pelco
تتضمن الجراءات التحليلية الساسية المتاحة ما يلي:
• تعطيل الكاميرا :يكتشف تغييرات التباين في مجال الرؤية .يتم إطلق النذار في حالة إعاقة العدسة بفعل
رشاشات دهان أو قطعة قماش أو غطاء العدسة .وأي ضا ينطلق إنذار عند تغيير موضع الكاميرا بصورة غير
مصرح بها.
• اكتشاف الحركة البسيطة على أساس المنطقة :حسب الحساسية ،تح دد الكاميرا ما إذا تم الكشف عن
حركة كافية ضمن منطقة قابلة للتكوين.

تتضمن الجراءات التحليلية المحسنة المتاحة ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

كشف الكائنات المتواجدة :يكتشف الكائنات الموجودة في منطقة محددة ويطلق إنذا را في حالة بقاء
الكائن في المنطقة بدون مراقب .يعد المطار نموذ جا لهذا الجراء .يمكن لهذا الجراء كذلك اكتشاف
كائنات خلف ماكينات  ATMكالبطاقات المنزلقة.
الحركة القابلة للتهيئة :يكتشف ويتعقب الكائنات التي تدخل مشه دا معي ان  ،ومن ثم يطلق إنذار عند
دخول الكائنات المنطقة المحددة من قبل المستخدم .يستخدم هذا الجراء في الساس في المحيطات
الداخلية التي تخف فيها حركة المرور لتقليل عدد النذارات الخاطئة الناتجة عن تغيرات المحيط.
 :AutoTrackerيكتشف ويتعقب الحركة في مجال الرؤية .عند تهيئة إجراء المتتبع التلقائي ،يقوم النظام
تلقائ اي بالتدوير والمالة لتتبع حركة الكائن حتى يتوقف الكائن أو يختفي من منطقة المراقبة.
الحركة محددة التجاه :يصدر إنذا را في المناطق المزدحمة عند تحرك شخص أو كائن في اتجاه محدد.
تشمل التركيبات النموذجية لهذا الجراء بوابة مطار أو نفق حيث يمكن للكاميرات اكتشاف كائنات تتحرك
في اتجاه التدفق العادي للمرور أو فرد يدخل عبر باب الخروج.
اكتشاف التسكع :يكتشف بقاء الشخاص أو المركبات في منطقة محددة لفترة طويلة للغاية .يمكن
الستفادة من هذا الجراء في إطلق إخطار فعلي بسلوك مشتبه فيه حول ماكينات الصرف اللي وملعب
المدرسة وجزء البناية الذي يضم السللم.
عد الكائنات :يقوم بعد عدد الكائنات التي تدخل منطقة محددة .يمكن استخدام هذا الجراء لعد
الشخاص في مدخل/مخرج متجر أو داخل متجر به ازدحام قليل .يعتمد هذا الجراء على تعقب الشخاص
وليس عدهم في بيئة مزدحمة.
إزالة الكائنات :يطلق إنذا را في حالة إزالة كائن من منطقة -محددة من قبل المستخدم .يعتبر هذا الجراء
مثال اي لمن يرغبون في اكتشاف إزالة الكائنات عالية القيمة ،مثل إزالة لوحة فنية من على الحائط أو تمثال
من على قاعدته.
المركبة المتوقفة :يكتشف المركبات التي وقفت على مقربة من منطقة حساسة لفترة أطول مما يسمح به
الوقت المحدد من قبل المستخدم .هذا الجراء مثالي لمراقبة عمليات النزال عند حافة رصيف المطار،
وفرض النتظار ،والنتظار المريب ،وتعطل ممرات المرور ،وانتظار العربات عند البوابات.

المواصفات الفنية
الفيديو

تشفير الفيديو

إشارات الفيديو
معدل الطارات
أعلى دقة
طرز 4K
طرز 2MP

الشبكة

البروتوكولت المدعومة

المستخدمون
البث الحادي
الرسال المتعدد
الوصول المتعلق بالمان
واجهة البرامج
تكامل نظام Pelco
واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة
تطبيق المحمول

الحد الدنى من متطلبات النظام
المعالج
نظام التشغيل

الذاكرة
بطاقة واجهة الشبكة
متصفح الويب

الوضع الساسي ،أو الرئيسي ،أو  H.264المرتفع،
 H.265الوضع الرئيسي،
وMJPEG
حتى  3إشارات متزامنة ،والشارة الثانية متغيرة حسب إعداد
الشارة الرئيسية
يصل إلى ،3 ،5 ،6 ،7.5 ،8.333 ،10 ،12.5 ،15 ،20 ،25 ،30 ،50 ,60
( 1 ،2 ،2.5حسب التشفير ،والدقة ،وتهيئة الشارة)

عبر حامل متد ل بسن  NPTطوله بوصة واحدة ونصف البوصة
متدلي
( طرز )4K
( طرز )1080p
وزن الوحدة
 3.2كجم ( 7.05رط ل)
 3.0كجم ( 6.6رط ل)
مث بت بالسقف ،داخلي
 3.6كجم ( 7.94رط ل)
 3.4كجم ( 7.5رط ل)
التثبيت بالسقف ،صديق البيئة
 4.1كجم ( 9.04رطل
الطراز المتدلي والطراز الصديق للبيئة  3.9كجم ( 8.6رط ل)
منطقة العرض الف عال ()EPA
دون حامل وبوا ق شمسي 47 ،بوصة مربعة
متد ل
باستخدام حامل سلسلة  IWMمع وا ق شمسي 96.5 ،بوصة مربعة

٣٨٤٠ × ٢١٦٠
1920x1080

النذار

 ،TTCP/IPو( UDP/IPالبث الحادي ،البث المتعدد ،)IGMP
و ،UPnPو ،DHCPوالتكوين الوتوماتيكي ،والثابت ،و،RTP
و ،RTSPو ،NTPو ،IPv4و ،*IPv6و ،SNMP v2c/v3و،QoS
و ،HTTPو ،HTTPSو ،SNMP v2و ،v3و ،SSLو ،SSHو،TLS
و ،TTLSو ،WS-discoveryو ،SMTPو ،FTPو)،802.1x (EAP
و ،ARPوNTCIP 1205
حتى  ٢٠مستخد ما متزام ان تب عا لعدادات الدقة (إشارتين
مضمونتين)
غير محدود المستخدمون
محمي بكلمة مرور
عرض متصفح الويب وإعداده
( Endura 2.0أو أحدث)
( Digital Sentry 7.3أو أحدث)
واجهة برمجة تطبيقات  ،Pelcoوملف التعريف ،ONVIF S
وملف التعريف  ،Gوملف التعريف T
مدمج مع تطبيق المحمول من Pelco

معالج  ،Intel® Core™ i3بسرعة  ٢٫٤جيجا هرتز
 bit-32( Windows® 10 Windows 7و )bit -64أو Mac® OS X
( 10.4أو أحدث)
 ٤جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي ()RAM
 ١٠٠ميجابت (أو أكثر)
( Internet Explorer® 8.0أو أحدث) أو ( Firefox 71أو أحدث)
أو ( Chrome 81أو أحدث)؛ يوصى عند تهيئة الجراءات التحليلية
باستخدام ( Internet Explorer 8.0أو أحدث)

غير مراقبة
تتم مراقبتها
إدخال()4
جهد خرج المر حل)2( S

الصوت

الصوت
إدخال
إخراج
البث

السعة التخزينية

تخزين محلي

تكتشف حالة النذار المفتوح أو المغلق
تكتشف حالة النذار القصير المفتوح أو المغلق بمقاوم بطاقة
خارجية  1كيلو أو -م
 3.5فولت من التيار المستمر بحد أقصى 3.5 ،مللي أمبير بحد
أقصى
 32±فولت من التيار المستمر بحد أقصى 150 ،مللي أمبير بحد
أقصى

دوبلكس كامل ،ثنائي التجاه
مستوى الخط؛  3-كيلو أوم وقاية تفاضلية ،الحد القصى من
مستوى الشارة 1Vp-p
مستوى الخط؛  600أوم تفاضلي1Vp-p ،
الصوت المضمن

فتحة بطاقة  SDتدعم بطاقات SDXC؛
تصلح للتقاط مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين ثانية واحدة،
وخمس ثوا ن ،وعشر ثوا ن في وضع تعطيل الكاميرا أو اكتشاف
الحركة أو إطلق النذار؛ وإمكانية تسجيل الفيديو باستمرار في
حالة انقط اع التصال بالشبكة مع خاصية استبدال المقاطع؛
والوصول إلى ملفات الفيديو عبر البروتوكولين  FTPوONVIF
Profile G

الجراءات التحليلية

النظمة المطلوبة للجراءات التحليلية من Pelco
;VideoXpert
واجهة مستخدم Pelco
مجموعة أدوات ;VX
( Endura 2.0أو أحدث);
تقنية ( Digital Sentry 7.3أو أحدث)
واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة يمكن لواجهة  Pelco APIبث بيانات تنبيه السلوك لتطبيقات
صادرة عن جهات أخرى ،وهي متوفرة على pdn.pelco.com

المواصفات العامة

الهيكل
الصندوق الخلفي
محرك الكاميرا القبوية
القبة السفلية
توهين القبة
معتمة
صافية
إدخال الكابل (الصندوق الخلفي)
في الطرز المثبتة بالسقف

ألومنيوم
ألومنيوم ،لدائن حرارية
نايلون ل طرز  ،MP 2وبولي كاربونات ل طرز 4K
فقدان الضوء f/0.5
فقدان الضوء f/0.0
تركيبة توصيلت بطول  0.75بوصة

* يدعم *عمليات تثبيت  IPv4و IPv6المختلطة ,وليس عمليات نشر  IPv6فقط.
† يوصى باستخدام مشغل الوسائط من  Pelcoللتحكم ،وسهولة الستخدام ،وزمن انتقال أقل بالمقارنة ببرنامج
.QuickTime

المواصفات الفنية
درجة حرارة التشغيل

مثبت بالسقف (داخلي):
درجة حرارة التشغيل
البدء في الجواء الباردة
الوحدات البيئية
التشغيل المستدام
درجة الحرارة
تشغيل الحد القصى
درجة الحرارة
البدء في الجواء الباردة
البرودة دون ثلج
إزالة الجليد
درجة حرارة التخزين
رطوبة التخزين

رطوبة التشغيل

مثبت بالسقف (داخلي)
مثبت بالسقف صديق للبيئة،
طراز متد ل صديق للبيئة

تقنية الضغط الذكي من PELCO

من  10-إلى  55درجة مئوية (من  14إلى  131درجة فهرنهايت)
– 10درجة مئوية

من  51-إلى  60درجة مئوية (من  59.8-إلى  140درجة فهرنهايت)
 65°مئوية ( 4ساعات في اليوم)
 40درجة مئوية ( 40-درجة فهرنهايت) 20درجة مئوية ( 4-درجة فهرنهايت) 20درجة مئوية ( 4-درجة فهرنهايت)من  20-إلى  65درجة مئوية (من  4-إلى  149درجة فهرنهايت)
 5إلى ( %95دون تكاثف)

( %90غير متكاثف)
 %10إلى 
نسبة الرطوبة النسبية من 
%100
 %10إلى 
الرطوبة النسبية ،

الميكانيكية

مواصفات الرياح

تحكم كامل في الحركة

تعمل تقنية الضغط الذكي من  Pelcoعلى تحليل الحركة بطريقة ديناميكية التي تحدث في مقاطع الفيديو
الحية
في الوقت الفعلي بطريقة ديناميكية ،لكي تضغط المعلومات التي ل تحتاجها بذكاء ،مع الحتفاظ بالتفاصيل
بجودة
واضحة في المناطق المهمة من المشهد .يقل عدد وسم  I-frameتلقائ اي في المشاهد بطيئة الحركة عن طريق
تمكين
ميزة  GOPالديناميكية ،وهي ميزة مضافة في الضغط الذكي .يمكن توفير ما يصل إلى  %70من عرض النطاق
الترددى استنا اد إلى مدى تعقيد المشاهد والحركة التي تتم ،على سبيل المثال مخزن محدود المداخل والمخارج.

تكنولوجيا ربط الكاميرا من PELCO
تجمع تكنولوجيا ربط الكاميرا من  Pelcoبين اثنين من أفضل منتجات  Pelcoالرئيسية :لكي تصبح
مل ما بالوضاع بشكل سلس ومتواصل من  Opteraعبر مساحة واسعة ،بالضافة إلى القدرة على
التقريب التوماتيكي للحصول على قدر كبير من التفاصيل باستخدام  Spectra Enhancedالقريبة،
ومتابعة الشخاص والمركبات بدقة.

المداد المستمر بالطاقة

(قرص القبة فقط)

سرعة متباينة
دقة مسبقة الضبط
حركة الدوران
المالة الرأسية
سرعة التدوير القصوى
سرعة المالة القصوى
سرعة الدوران/المالة اليدوي
الدوران
المالة
سرعات الضبط المسبق
الدوران
المالة

تعمل تقنية الضغط الذكي من  Pelcoعلى تقليل متطلبات سعة التخزين وعرض النطاق الترددي
بنسبة تصل إلى  %70بينما تقلل من متطلبات التخزين

من  0.05درجة حتى  100درجة/ث (سرعة تدوير يدوية)
±0.05°
 ٣٦٠درجة من الدوران المستمر
من  1+درجة حتى  90-درجة.
ما يصل إلى  700درجة في الثانية
ما يصل إلى  500درجة في الثانية
بالتشغيل اليدوي :من  0.05درجة إلى  100درجة/ثانية
بالتشغيل اليدوي :من  0.05درجة إلى  50درجة/ثانية
 700درجة/ث
 500درجة/ث

من  0إلى  130درجة ( 150مي ل في الساعة 241/كيلومت را في
الساعة)

صممت كاميرات  Spectra Enhanced 7بتقنية تزويد الطاقة عبر اليثرنت ( )PoEبطاقة  24فولت
تيا ار مترد اد و 48فولت تيا ار مستم را؛ لتقليل التكاليف وسهولة التخطيط والتوصيل والتثبيت .تعمل
وظيفة  PoEبمفاتيح الشبكة المم كنة بفعل  PoEأو إمدادات الطاقة ،والتي تحد من الحاجة
لمدادات طاقة وكابلت منفصلة ،وتزيد من سلمة الكاميرا من التعطل عبر مصدر إمداد بالطاقة غير
منقطع (.)UPS
تدعم الكاميرات كذلك التجهيزات الضافية للمداد بالطاقة بين  PoEو 48فولت تيا ار مستم ار 24 /
فولت تيا ار مترد اد  ،كما تسمح باختيار مصدر الطاقة الرئيسي لسحب الطاقة .إذا كانت الكاميرا تعمل
بكل من طاقة  PoEومصدر إمداد بالطاقة  48فولت تيا ار مستم ار  /فولت تيا ار مترد اد  ،ثم انقطع
مصدر الطاقة الرئيسي ،ستتحول الكاميرا إلى مصدر طاقة بديل ،دون أي انقطاع أو فقدان للفيديو.
بمجرد استعادة مصدر الطاقة الرئيسية ،تتحول الكاميرا بسلسة إلى المصدر الرئيسي مرة أخرى.

المواصفات الفنية
كهرباء

المنافذ

نوع شبكة الكابلت
واجهة SFP/FSFP
فلطية الدخل

موصل  RJ-45من أجل  ،100Base-TXبالضافة إلى -1000Base
TX
Auto MDI/MDI-X
التفاوض التلقائي /العداد اليدوي
 Cat5eأو أفضل
لدعم أجهزة الرسال والستقبال من الفئة  FSFPمن  Pelcoوأجهزة
الرسال والستقبال المتوافقة مع  MSAللطراف الخارجية
من  20إلى  32فولت للتيار المتردد؛  48فولت من التيار المستمر
بجهد اسمي
من  42إلى  53فولت من التيار المستمر؛  24فولت من التيار
المستمر بجهد اسمي

طاقة الدخال
 2أمبير ( 30فولت أمبير) الحد القصى للوحدات الداخلية أو
 24فولت للتيار المتردد
البيئية دون سخان
 4.8أمبير ( 71فولت أمبير) الحد القصى للوحدة البيئية بسخان
 1أمبير ( 40وات) الحد القصى للوحدات الداخلية أو البيئية دون
 ٤٨فولت تيار مستمر
سخان
 1.9أمبير ( 80وات) الحد القصى للوحدة البيئية بسخان
تزويد الطاقة عبر  0.7 )802.3bt) Ethernetأمبير ( 32وات) الحد القصى للوحدات الداخلية أو البيئية
دون سخان
 1.3أمبير ( 70وات) الحد القصى للوحدة البيئية بسخان
تزويد الطاقة عبر  0.5 )802.3at) Ethernetأمبير ( 25وات) الحد القصى لل طرز الداخلية فقط ودرجات
الحرارة المحيطة أعلى من – °10مئوية

الشهادات/التصنيفات/براءات الختراع

• ( CEالفئة أ)
• لجنة التصالت الفيدرالية (( ،)FCCالفئة أ)
• ( ،ICES-003الفئة أ)
• مدرجة بـ UL/cUL
• UL/IEC/EN 60950-1، 60950-22، 62368-1
• KC
• NOM
• RCM
• *EAC
• BIS
• الطرز الصديقة للبيئة:
– النوع 4X
–  EN 61373( EN 50155التصنيف  ،1الفئة ب)
– معيار البرودة IEC/EN 60068-2-1
– معيار الحرارة الجافة IEC/EN 60068-2-2
–  IEC/EN 60068-2-6اهتزاز المنتج
– تغيير درجات الحرارة IEC/EN 60068-2-14
–  IEC/EN 60068-2-27اصطدام المنتج
– الحرارة الرطبة ( IEC/EN 60068-2-30دوري)
– الحرارة الرطبة (IEC/EN 60068-2-78الحالة الثابتة)
–  IEC/EN 62262الصطدام ()IK 10
– ( IEC/EN 60529علمات الحماية العالمية  ،IP66و)IP67
•  IEC 62676-5مواصفات البيانات وأداء جودة الصورة لجهزة الكاميرات
• متوافقة مع ( NEMA TS2 para 2.2.7 - 2.2.9طرز صديقة للبيئة)
• ( FDOTطرز صديقة للبيئة)*
• متوافقة مع Cisco® Medianet Media Services Proxy 2.0
• متوافقة مع  ،ONVIF Profile Sو ،Profile Gو ،Profile QوProfile T
• حاصلة على براءات اختراع بالوليات المتحدة المريكية رقم  5,931,432و B2 6,793,415وB2 6,802,656
وB2 6,821,222
*عند مثول هذه الوثيقة للنشر ،ل تزال هذه الشهادات معلقة .يمكنك الرجوع إلى المصنع أو
 www.pelco.comللحصول على الوضع الراهن للشهادات.

المواصفات الفنية
أرقام طرز النظام
النوع

لون الصندوق
الخلفي

لون حلقة
الكسوة

مثبتة بالسقف (داخلية
)2MP

أسود

أبيض

مثبتة بالسقف ،بيئية 2MP

أسود

أسود

مع لقة ،بيئية 2MP

أبيض

أسود

مع لقة ،بيئية 2MP

أسود

أسود

مثبتة بالسقف ،داخلية 4K

أسود

أبيض

مثبتة بالسقف ،بيئية 4K

أسود

أسود

مع لقة ،بيئية 4K

أبيض

أسود

مع لقة ،بيئية 4K

أسود

أسود

قب ة

وضوح النظام

رقم الطراز

وصف القبة

معتمة

MP 30X 2

S7230L-FW0

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xغير مكشوفة بيضاء للتثبيت بالسقف داخلية

صافية

MP 30X 2

S7230L-FW1

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xمكشوفة بيضاء للتثبيت بالسقف داخلية

معتمة

MP 30X 2

S7230L-YB0

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xغير مكشوفة سوداء للتثبيت بالسقف بيئية

صافية

MP 30X 2

S7230L-YB1

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xمكشوفة سوداء للتثبيت بالسقف بيئية

معتمة

MP 30X 2

S7230L-EW0

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xغير مكشوفة بيضاء مع لقة بيئية

صافية

MP 30X 2

S7230L-EW1

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xمكشوفة بيضاء مع لقة بيئية

معتمة

MP 30X 2

S7230L-EB0

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xغير مكشوفة سوداء مع لقة بيئية

صافية

MP 30X 2

S7230L-EB1

قبة  Spectra Enh7 1080p 30Xمكشوفة سوداء مع لقة بيئية

معتمة

K 18X 4

S7818L-FW0

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xغير مكشوفة بيضاء للتثبيت بالسقف داخلية

صافية

K 18X 4

S7818L-FW1

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xمكشوفة بيضاء للتثبيت بالسقف داخلية

معتمة

K 18X 4

S7818L-YB0

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xغير مكشوفة سوداء للتثبيت بالسقف بيئية

صافية

K 18X 4

S7818L-YB1

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xمكشوفة سوداء للتثبيت بالسقف بيئية

معتمة

K 18X 4

S7818L-EW0

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xغير مكشوفة بيضاء مع لقة بيئية

صافية

K 18X 4

S7818L-EW1

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xمكشوفة بيضاء مع لقة بيئية

معتمة

K 18X 4

S7818L-EB0

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xغير مكشوفة سوداء مع لقة بيئية

صافية

K 18X 4

S7818L-EB1

قبة  Spectra Enh7 4K 18Xمكشوفة سوداء مع لقة بيئية

أرقام طرز المكونات
الصندق الخلفي  2MPو4K
B7-F

القبة السفلية عالية الدقة ()HD

مثبتة بالسقف داخلية

LD7F-0

B7-F-E

مثبتة بالسقف ،بيئية

LD7F-1

داخلية ،بيضاء ،مكشوفة1080p ،

B7-PW-E

مع لقة بيئية ،بيضاء

LD7PB-0

بيئية ،سوداء ،غير مكشوفة1080p ،

B7-PB-E

مع لقة بيئية ،سوداء

* استخدم القباب البيئية السفلية مع الصناديق الخلفية المثبتة بالسقف والصناديق
الخلفية المتدلية البيئية.

LD7PB-1

بيئية ،سوداء ،مكشوفة1080p ،

LD7AF-0

داخلية ،بيضاء ،غير مكشوفة4K ،

LD7AF-1

داخلية ،بيضاء ،مكشوفة4K ،

LD7APB-0

بيئية ،سوداء ،غير مكشوفة4K ،

LD7APB-1

بيئية ،سوداء ،مكشوفة4K ،

الملحقات الختيارية

الحوامل الموصى بها

الكاميرات القبوية المتدلية
سلسلة IWM
IWM-MKIT
سلسلة IWM24
PP350/PP351
سلسلة SWM
IDM4012SS-SW
IDM4018-SW

داخلية ،بيضاء ،غير مكشوفة1080p ،

حامل التثبيت في الحائط ،باللونين البيض أو السود ،يمكن وضعه في
الزاوية ،أو الشرفة ،أو العمود
صممت التجهيزات البحرية لحماية نظام السلسلة القبوية Spectra
التي تم تركيبها مع ذراع  IWMمن التآكل الجلفاني.
حامل التثبيت في الحائط ،مع محول متكامل  24فولت للتيار المتردد،
و 100فولت أمبير ،باللونين البيض أو السود ،يمكن وضعه في الزاوية،
أو الشرفة ،أو العمود
حامل جداري/لسطح السوار المنخفضة
حامل جداري صغير الحجم ،باللونين البيض أو السود ،ويمكن تعديله
للتركيب في الركان أو العمدة
التغذية من خلل ذراع تركيب ،فولذ مقاوم للصدأRAL 9003 ،
التغذية من خلل ذراع تركيب ،أبيضRAL 9003 ،

.Pelco, Inc
W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States 625
الوليات المتحدة وكنداهاتف  ) ٨٠٠ ( ٢٨٩ - ٩١٠٠فاكس ) ٨٠٠ ( ٢٨٩ - ٩١٥٠
دول اي ه اتف  +١ ) ٥٥٩ ( ٢٩٢ - ١٩٨١فاكس +١ ) ٥٥٩ ( ٣٤٨ - ١١٢٠
www.pelco.com

POE90U1BT-EUK

POE90U1BT-US
POE90U1BT
طراز ( WCS1-4سلسلة )WCS
ECPS-48VDC-5A
الكاميرات القبوية المثبتة بالسقف
SD5-P
SCA1

محرك الكاميرا القبوية
D7230L

1080p 30X

D7818L

4K 18X

يشمل سلك طاقة  EUو UKلمحقن منفذ واحد 90W HPoE
802.3BT
يشمل سلك طاقة  USلمحقن منفذ واحد 90W HPoE 802.3BT
ل يشمل سلك طاقة محقن منفذ واحد 90W HPoE 802.3BT
ل يشمل سلك طاقة مصدر الطاقة واحد  24فولت تيا را مستم را
مصدر طاقة داخلية  ٤٨فولت للتيار المستمر
لوحة تركيب بالسقف مقاس  2بوصة ×  2بوصة ،وهيكل من اللومنيوم،
بديل للواح السقف مقاس  2بوصة ×  2بوصة
قضبان داعمة لوحدة B7-F؛ للستخدام في أشكال تركيبات بلط
السقف

تعد  Pelcoوشعار  Pelcoعلمات ت جارية مسجلة لصالح شركة .Pelco
تعد كافة أسماء المنتجات والخدمات المحددة في أنحاء هذه الوثيقة علمات تجارية
أو علمات ت جارية مسجلة للشركات المعنية .إن غياب أي علمة تجارية أو علمة تجارية مسجلة
من هذا المستند ل يشكل تناز ل عن حقوق الملكية الفكرية.
تخضع مواصفات المنتج وتوفره للتغيير دون إش عار.
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