
IBD Sarix Yüksek Güvenlikli 

Köşe Kamera 

Kurulum Kılavuz 

C2303M (08/18)

IBD129-1 IBD329-1 



 

2 

 

İçindekiler 

Ö nemli Bildirimler ......................................................................................................................................................................... 3 

Düzenleyici Bildirimler [FCC A Sınıf] .............................................................................................................................. 3 

Radyo ve Televizyon Paraziti ......................................................................................................................................... 3 

Yasal Bildirim [Ses Bildirimi] ........................................................................................................................................... 3 

Video Kalitesi Uyarısı ..................................................................................................................................................... 3 

Kullanıcı Tarafından Belirlenen Seçeneklerle İlgili Çerçeve Hızı .................................................................................... 3 

Açık Kaynak Yazılımı ..................................................................................................................................................... 3 

Kore Sınıf A EMC .................................................................................................................................................................. 4 

ESD Uyarısı ................................................................................................................................................................... 4 

Garanti ........................................................................................................................................................................... 4 

Ağ Topolojisi Bildirimi ................................................................................................................................................................... 4 

Yasal Bildirim (Ses Bildirimi) ........................................................................................................................................................ 4 

Model Talimatları .......................................................................................................................................................................... 5 

Açıklama ...................................................................................................................................................................................... 6 

Paket İçeriği ................................................................................................................................................................................. 6 

Kurulum ........................................................................................................................................................................................ 6 

Köşe Yüzeye Montaj ...................................................................................................................................................... 6 

Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri ........................................................................................................................................ 11 

Ölçekli Çizimler İçin Not ............................................................................................................................................................. 11 

 

 



 

3 

 

Ö nemli Bildirimler  

DÜ ZENLEYICI BILDIRIMLER [FCC A SINIF] 

Bu aygıt FCC Kuralları Kısım 15'le uyumludur. Çalıştırma şu iki koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı parazit oluşturamaz ve (2) bu 

aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilen de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmelidir.  

RADYO VE TELEVIZYON PARAZITI 

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 gereğince, bir Sınıf A dijital aygıtın sınırlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. 

Bu sınırlar, ekipman ticari ortamda çalıştırılırken zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, 

radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimat kılavuzuna uygun kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişiminde zararlı 

parazite neden olabilir. Bu ekipmanın yerleşim bölgesinde çalıştırılmasının, kullanıcının paraziti masrafları kendi karşılayarak 

gidermesini gerektirecek zararlı parazite neden olması olasıdır.  

Üretici ya da bu ekipmanı tescil eden tarafından açık biçimde onaylanmayan değişiklikler ve düzenlemeler, Federal Haberleşme 

Komisyonu'nun kuralları altında bu ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.  

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.  

YASAL BILDIRIM [SES BILDIRIMI]  

BAZI PELCO EKİPMANLARI, UYGUN OLAMAYAN KULLANIMLARI PARA VE HAPİS CEZASI ALMANIZA NEDEN 

OLABİLECEK SESLİ/GÖRSEL VE KAYIT ÖZELLİKLERİ İÇERİR VE YAZILIM BU ÖZELLİKLERİ DESTEKLER. BU TÜR 

ÖZELLİKLERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ GEÇERLİ YASALAR YARGI MAKAMLARI ARASINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR VE 

BU ARADA, KAYDI YAPILAN KİŞİLERİN AÇIK YAZILI İZNİNİ GEREKTİREBİLİR. BU TÜR KURALLARA TAM ANLAMIYLA 

UYUMU SAĞLAMAKTAN VE HER TÜRLÜ GİZLİLİK VE KİŞİSEL HAKLARA KATİ BAĞLILIKTAN TAMAMEN KENDİNİZ 

SORUMLUSUNUZDUR. BU EKİPMANIN VE/VEYA YAZILIMIN YASA DIŞI GÖZETLEME YA DA İZLEME İÇİN KULLANIMI, 

SON KULLANICI YAZILIM SÖZLEŞMESİNİN İHLALİYLE YETKİSİZ KULLANIM OLARAK DÜŞÜNÜLECEK VE BU YASA 

UYARINCA LİSANS HAKLARINIZIN HEMEN SONLANDIRILMASIYLA SONUÇLANACAKTIR.  

VIDEO KALITESI UYARISI  

KULLANICI TARAFINDAN BELIRLENEN SEÇ ENEKLERLE İLGILI ÇERÇEVE HIZI 

Pelco sistemleri, hem canlı görüntüleme hem de kayıttan yürütme için yüksek kaliteli video sağlama becerisine sahiptir. Ancak 

sistemler, daha yavaş veri aktarım hızına olanak tanımak ve saklanan video verilerinin miktarını azaltmak için, resim kalites ini 

düşürebilecek daha düşük kalite modlarında kullanılabilir. Resim kalitesi, çözünürlük düşürülerek, resim oranı azaltılarak veya 

her iki yolla da düşürülebilir. Çözünürlüğün düşürülmesiyle elde edilen resim daha az belirgin ve hatta seçilemez görüntüyle 

sonuçlanabilir. Resim oranı düşürülerek elde edilen resim, atlar ya da kayıttan yürütme sırasında normalden daha hızlı hareket 

eder görünen görüntülerle sonuçlanabilecek şekilde saniye başına daha az çerçeveye sahip olur. Daha düşük çerçeve oranları, 

önemli bir olayın sistem tarafından kaydedilmemesiyle sonuçlanabilir.  

Ürünlerin kullanıcıların amaçlarına uygunluğu konusundaki karar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, 

ürünlerin, amaçladıkları uygulamalarına, resim oranına e kalitesine uygunluğunu kendileri belirleyeceklerdir. Kullanıcıların 

videoyu adli soruşturma ya da başka nedenlerle kanıt göstermeye yönelik kullanmayı amaçladığı durumda, bu tür kullanım için 

her türlü belirli gerekliliklerle ilgili olarak avukatlarına danışmaları gerekir.  

AÇ IK KAYNAK YAZILIMI  

Bu ürün, GNU Genel Kamusal Lisans (GPL), GNU Kütüphane/İkinci Derece Genel Kamusal Lisans (LGPL) ve farklı ve/veya ek 

telif hakları, feragatlar ve bildirimlere tabi olan, üçüncü taraflardan kaynaklı bazı açık kaynak ya da diğer yazılımlar içerir.  

GPL, LGPL ve bazı diğer lisansların tam terimleri bu ürünle sağlanmaktadır. Sözü edilen lisans altındaki haklarınızla ilgili olarak 

lütfen http://www.fsf.org (Ücretsiz Yazılım Kurumu) ya da http://www.opensource.org (Açık Kaynak Girişimi) adresindeki GPL 

ve LGPL terimlerinin tam tanımlarına başvurun. İsteğinizi, digitalsupport@pelco.com adresine, konu satırında Source Code 

Request (Kaynak Kodu İsteği) yazan bir e-posta göndererek, GPL ya da LGPL altında bu tür yazılımların kaynak kodunun 

makinece okunur tam bir kopyasını elde edebilirsiniz. Ardından, kaynak kodunu indirmenize yönelik bağlantı içeren bir e-posta 

alacaksınız.  
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Bu teklif, bu ürünün Pelco tarafından dağıtılma tarihinden sonraki üç (3) yıllık bir süre için geçerlidir.  

 

Kore Sınıf A EMC  

 

ESD UYARISI  

 

UYARI: Bu ürün Elektrostatik Boşalma (ESD) açısından hassastır. Bu üründe ESD hasarını önlemek için 

kurulum sırasında ESD güvenli uygulamaları kullanın. Bu ürüne dokunmadan, ürünü ayarlamadan ya da 
kullanmadan önce, bileğinize bir ESD bilekliğini doğru biçimde takın ve vücudunuzla aletlerdeki elektriği uygun 
şekilde boşaltın. ESD kontrolü ve elektroniklerin güvenli kullanım uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için 
lütfen ANSI/ESD S20.20-1999'a başvurun veya Elektrostatik Boşalma Birliği'yle (www.esda.org) iletişime geçin. 

GARANTI  

Pelco'nun ürün garantisi ve bununla ilgili bilgiler konusunda www.pelco.com/warranty adresine başvurun. 

Ağ Topolojisi Bildirimi 

ÖNEMLİ NOT. LÜTFEN OKUYUN. Ağ uygulaması yalnızca genel gösterim olarak verilmektedir ve topolojiye ayrıntılı bir ağ 

göstermesi amaçlanmamaktadır. Asıl ağınız, sistemi gösterildiği gibi uyarlamak için değişiklikler ya da olası ek ağ ekipmanı 

gerektirecek şekilde farklılık gösterecektir. Özel gereksinimlerinizi görüşmek için lütfen yerel Pelco temsilcinizle iletişime geçin.  

Yasal Bildirim (Ses Bildirimi)  

NOT:  Sesli/Görsel kayıt ekipmanının hatalı kullanımı para ve hapis cezası almanıza neden olabilir. Bu tür özelliklerin 

kullanımıyla ilgili geçerli yasalar yargı makamları arasında değişiklik gösterir ve bu arada, kaydı yapılan kişilerin açık yazılı iznini 

gerektirebilir. Bu tür kurallara tam anlamıyla uyumu sağlamaktan ve her türlü gizlilik hakkına kati bağlılıktan tamamen kendiniz 

sorumlusunuzdur.  
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Model Talimatları 

Aşağıdaki listede belirtilen modellere yönelik fiziksel görünümler ve kurulum yöntemleri genel anlamda aynıdır. Bundan dolayı, 

lütfen IBD129-1 modelini örnek olarak kullandığımız bu kurulum kılavuzunu tüm modellere uygulanan bir başvuru olarak 

düşünün. 

Model Açıklama 

IBD129-1 1MP Sarix Yüksek Güvenlikli Köşe Kamera + IR POE 12/24V 

IBD329-1 3MP Sarix Yüksek Güvenlikli Köşe Kamera + IR POE 12/24V 

TABLO 1-1: MODEL LİSTESİ 
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Açıklama 

IBD Yüksek Güvenlikli Köşe Kamera, mahkemeler, nezarethaneler ve askeri bölgeler gibi emniyet uygulamaları için idealdir. 

Kurulumunu yapmadan önce lütfen modelinizi doğrulayın ve bu kılavuzu dikkatlice okuyun. 

Paket İçeriği 

 Yüksek Güvenlikli Köşe Kamera * 1 

 TP4x30mm Sac Vidası * 3 

 Plastik Dübel * 3 

 Nem alıcı * 2 

 T20 Güvenlik Torx Anahtarı * 1 

 8 pimli Bağlantı Bloğu * 1 

 2 pimli Bağlantı Bloğu * 1 

 Montaj Şablonu * 1 

 Ö nemli Notlar Bildirimi * 1 

 Basılı Hızlı Başlangıç Kılavuzu * 1 

 Ek Kaynaklar Sayfası * 1 

 Önemli Güvenlik Talimatı * 1 

 ROHS Bildirimi Sayfası * 1 

Kurulum 

IBD Sarix Yüksek Güvenlikli Köşe Kamerasının kurulumunu aşağıdaki yöntemi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 Köşe Yüzeye Montaj 

KÖŞE YÜZEYE MONTAJ 

IBD Sarix Yüksek Güvenlikli Köşe Kamerasını duvarlar ve tavan arasındaki bir köşe yüzeye aşağıdaki prosedürde gösterilen 

şekilde kurun. 
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1. 3 (M4x23L) üst kapak vidasını bir torx anahtarıyla gevşetin ve üst kapağı çıkarın.  

2. Gerekliyse, yuvaya bir mikro SD kart yerleştirin. 

3. Gereksinimleriniz temelinde, kablo girişi için alt kanal deliğini veya kamera gövdesindeki yan kanal deliğini kullanın ve 

gerekli kabloları bağlayın. Ürünle birlikte verilen su geçirmez salmastrayı kullanıyorsanız (önerilir), salmastrada 

salmastranın içerisinden geçecek olan kablo çapından daha küçük olan yuvarlak delik(ler) açın. Salmastradaki delikten 

sonlandırılmamış bir kablo besleyin. Kabloyu uygun konektörle sonlandırın. NOT: Montaj parçaları ve kanallar, 

kamerada yoğuşmayı önlemek için sızdırmaz duruma getirilmelidir. 

4. Güç terminaline, AC 24 V veya DC 12 V güç sağlayan bir güç kablosu bağlayın. Alternatif olarak, ekli Ethernet kablosu ile 

bir PJ-45 konnektörü kameranın PoE portuna bağlayın ve ardından diğer ucu bir güç kaynağı ekipmanına (PSE) takın. 

Gerekli olması halinde ses girişi/çıkışı ve alarm girişi/çıkışı yuvalarını ayrıca sırasıyla ses girişi/çıkışı ve alarm girişi/çıkışı 

cihazlarının kablolarına bağlayın. NOT: 2 pimli Güç ve 8 pimli Ses/Alarm konnektörleriyle birlikte kullanılabilecek 

önerilen kablo boyutu 28-14 AWG aralığıyla sınırlıdır. 

a. Ürünün, “L.P.S.” (ya da "Sınırlı Güç Kaynağı") işaretli bir Listelenen Güç Ünitesiyle ve 24 Vac, 50/60 Hz, 670 mA, 12 

Vdc, 1070 mA veya en az 48 Vdc (PoE), 195 mA nominal çıkışla sağlanması amaçlanır. 

b. Ü rün yetkili bir servis elemanı tarafından kurulmalı ve kurulum tüm yerel yasalarla uyumlu olmalıdır. 

c. 2 pimli Güç ve 8 pimli Ses/Alarm bağlayıcılarıyla birlikte kullanılabilecek önerilen kablo boyutu 28-14 AWG aralığıyla 

sınırlıdır. 

 

5. Montaj şablonunu, kesik çizgi boyunca konik şekilde katlayın. 

6. Montaj şablonunu açın ve gri alanları kesin. 

10

0 

x 3 
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7. Montaj şablonunu tavan ve duvarlar arasındaki köşeye yerleştirin. Montaj şablonunda belirtilen şekilde 3 delik açın ve 3 

plastik dübeli deliklere yerleştirin.  

8. Daha sonra, kamera gövdesini köşe yüzeye monte edin ve 3 (TP4x30) sac vidasını yerleştirilmiş plastik dübeller içinde 

sıkın. 

9. Üst kapağı çevirin ve 2 nem alıcıyı dairesel girintilere teker teker yerleştirin.  

10. Torx anahtarını kullanarak (M4x23L) 3 üst kapak vidasını sıkın ve montajı tamamlayın. NOT: Vidanın önerilen tork 

değeri 2,5 ± 0,2 Nm'dir (Newton metre).  

 

NOT: Bu kamera hakkında daha fazla bilgi için tüm kaynaklara tek bir konumdan ulaşabilirsiniz: 

https://www.pelco.com/high-security-corner-ibd. 
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Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri  

Sağlanan talimatlar sorununuzu çözmezse, yardım için 1-800-289-9100 (ABD ve Kanada) ya da +1-559-292-1981 (uluslararası) 

numaralı telefonlardan Pelco Ürün Desteği'yle iletişime geçin. Ararken seri numarasına sahip olduğunuzdan emin olun.  

Birimi kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın. Bakım ve tamir işlemlerini yalnızca yetkili teknik personele bırakın.  

Ölçekli Çizimler İçin Not  

 
NOT: PARANTEZ İÇİNDEKİ DEĞERLER İNÇ, TÜM DİĞERLERİ SANTİMETRE CİNSİNDENDİR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bu ekipman, Avrupa Birliği'nin atık elektrikli ve elektronik ekipmanın (WEEE) elden çıkarılmasıyla ilgili 2002/96/EC Direktifine 

uyum için doğru biçimde geri dönüştürülmesi gereken elektrikli ya da elektronik bileşenler içermektedir. Bu ekipmanın geri 

dönüşümüne yönelik prosedürler için yerel bayinizle iletişime geçin. 
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625 W. Alluvial 
Fresno, CA 93711 
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pelco.com
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