
حلول الكاميراتمواصفات المنتج
 للمراقبة األمنية المشددةSarix® IBDكاميرات زوايا 
H.264، ووضع IP66 جول، وIK10+ 50 ميجابكسل، ومقاومة تصل إلى ٣تصل دقتھا إلى 

ميزات المنتج 
 ميجابكسل٣ أو ١دقة •

 ميجا بكسل٣ صورة في الثانية (صورة/ث) بدقة ٣٠تلتقط حتى •

فھرنھايت)°١٣١مئوية ( ° ٥٥درجة حرارة التشغيل تصل إلى •

 SD جيجابايت مع بطاقة ١٢٨مساحة التخزين في الحاالت الحرجة تصل إلى •
بالغة الصغر.

اكتشاف الحركة واكتشاف تعطل الكاميرا•

 فولت للتيار ٢٤، ومدخل طاقة ٣ الفئة  Ethernet (PoE)تزويد الطاقة عبر •
 فولت تيار مباشر١٢٪، و١٠±المتردد، 

Pelco تقنية الضغط الذكي من•

 جول، والحماية من المواد IK10+ 50مقاومة لعمليات التخريب تصل إلى •
IP66الدخيلة 

 وأنظمة الغيرPelcoمتوافقة مع أنظمة فيديو •

Q، وملف التعريف G، وملف التعريف ONVIF Sالتوافق مع ملف التعريف •

 سنوات٣دعم وضمان كامل لمدة •
صوت رقمي•
 نانوِمتر أشعة تحت حمراء (بدون وميض)٩٤٠•

تصميم كاميرا زوايا مقاومة لعمليات التخريب
 للمراقبة االمنية المشددة لتستخدم فيSarix IBD Seriesصممت كاميرا زوايا 

األماكن المحمية شديدة الخطورة. تتميز بتصميم خاٍل من الوصالت وبدون مقبض،
كما تركب في الزوايا بشكل مستٍو لتجنب محاوالت إزالتھا أو تعطيلھا. رغم تثبيتھا

 التي تتخذھا الكاميرا تسمح لھا بتصويرº ٤٥بشكل مستٍو في زاوية واحدة، فإن زاوية 
 قدم)، بما في ذلك٣٢٫٨  x  ٣٢٫٨ متر ( ١٠ في ١٠مقطع فيديو لغرفة مساحتھا 

المساحة التي تقع أسفل الكاميرا مباشرًة. تتمتع الكاميرا بدقة عالية تصل لثالثة
ميجابكسل ومستشعر تصوير وإضاءة باألشعة تحت الحمراء، مما يسمح بالتقاط

مقاطع فيديو ذات جودة عالية في األماكن شديدة الخطورة أًيا كان نوع اإلضاءة.

الكاميرا
 الخارجية والداخلية بعدسة مثبتةSarix IBD Seriesتمتاز كاميرات زوايا 

ضافة إلىلتلبية متطلبات مراقبة الزوايا الواسعة أو المراقبة بعيدة المدى. باإل
 بعلِم األلوان المتقدم ومرشح ميكانيكيSarix IBD Seriesذلك، تتميز كاميرات 

شعة تحت نانوميتر بدون وميض) األ٩٤٠شعة تحت الحمراء ومصباح ( لأل
الحمراء قابل للتھيئة متكامل للحساسية الزائدة في عمليات التثبيت منخفضة

اإلضاءة.

الفيديو
 ما يصل إلى إشارتي فيديو متزامنتينSarix IBD Seriesتدعم سلسلة كاميرات 

 الذيH.264شارتين بتنسيق عالي الجودة وإشارة خدمة ثالثة. يمكن ضغط اإل
. يمكن تكوينMJPEGيتميز بالكفاءة أو ملفات التعريف الرئيسية أو تنسيقات 

ت البت المتنوعةطارات ومعدالت اإلشارات لمجموعة متنوعة من معدالاإل
لتحسين جودة الصورة مع نطاق عريض وكفاءة في التخزين.

التخزين في الحاالت الحرجة
ت الحرجة مع بطاقة بالتخزين في الحاالSarix IBD Series تتميز كاميرات

SDبالغة الصغر. يمكن تخزين مقاطع الفيديو ذات األطوال المختلفة في البطاقة 
 في حالةSDليتم تشغيله عند اإلنذار أو يمكن كتابة الفيديو بشكل متواصل لبطاقة 

 أو باستخدامFTPتعطل الشبكة. يمكن استعادة الفيديو البطاقة عبر بروتوكول 
ONVIF الملف G .الممكن من العميل

 بخوارزميات اكتشاف الحركة البسيطةSarix IBD Seriesتتميز كاميرات 
التي تسمح للكاميرا بتسجيل إنذار أو إرساله عندما يتم اكتشاف حركة في المنطقة

ل مشھد بالكامل. يتم تشغيل إنذار بالتخريب إذا كان ھنا ماالمحددة أو من خال
يعيق العدسة.

مفتوح ومتكامل
 بشكل متواصل بأنظمة إدارة الفيديو من Sarix IBD Seriesتتصل كاميرات 

Pelco مثل VideoXpert™ و ،Endura®  (أو أحدث)، و٢٫٠صدار  اإل Digital
Sentry®  (أو أحدث). تشتمل كاميرات ٧٫٣ اإلصدار Sarix IBD Seriesعلى 

، وملفG، وملف التعريف S  ONVIFنظم خارجية تتبع معايير ملف التعريف 
.Qالتعريف 

واجھة الويب القياسية
عداد واجھة مستعرض الويب القياسية لسھولة اإلPelcoتستخدم كاميرات 

دارة عن بعد. تم تحسين عناصر التحكم لتھيئة الكاميرا من خطوة واحدةواإل
بسھولة للحصول على الميزات التي تشمل اللون، والتعريض، والتحكم في الغالق

المتحرك وإشارات الفيديو.
C4041 ٢٠١٨-٥-٠٣ / جديد

شركة مسجلة لدى
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛

ISO 9001 نظام جودة 



المواصفات الفنية
الكاميرا

CMOSنوع عارض الصور
مسح متقدمقراءات عارض الصور
 ميجا بكسل)،١ ثانية ( ١/١٠،٠٠٠ ~ ١/٥نطاق الغالق اإللكتروني

 ميجا بكسل)،٣ ثانية ( ١/١٠،٠٠٠ ~ ١/٥

 ديسيبل ٧٥النطاق الديناميكي
 درجة كلفن ١٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠نطاق توازن اللون األبيض

نعم (قابل للتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل)خفض الضجيج الرقمي ثالثي األبعاد
 ديسيبل٥٠± نسبة اإلشارة إلى التشويش

نعم، (قابل للتحديد تلقائي/يدوي)، مع نقاط ضبط مرشح قطع ميكانيكي لألشعة 
مختلفة على لوكستحت الحمراء

أشعة تحت حمراء قابلة للتھيئة يصل مداھا إلى إضاءة األشعة تحت الحمراء
 متر؛ ووضع ليلي يعمل وُيغلق من تلقاء نفسه، ١٠
 نانوِمتر (بدون وميض)٩٤٠

العدسة
طول بؤري ثابت داخلينوع العدسات
 مم١٫٨الطول البؤري

*قد يتفاوت مجال الرؤية تبًعا للتغيرات في 
إعدادات الدقة.

الحد األقصى للدقةالمستشعرميجابكسلجھاز التصوير
 ميجا بكسل)٣٫٠ ( ١٥٣٦ × ٢٠٤٨ بوصة١/٢٫٨ ميجا بكسل٣
 ميجا بكسل)١٫٢ ( ٩٦٠ × ١٢٨٠ بوصة١/٢٫٨ ميجا بكسل١

الحد األدنى لإلضاءة
الحساسيةميجابكسل

أحادي - بمصباح األشعة تحتاللون
الحمراء

 مللي ثانية٢٠٠ مللي ثانية٣٣ مللي ثانية٢٠٠ مللي ثانية٣٣
 لوكس٠٫٠٠ لوكس٠٫٠٠ لوكس٠٫٠٢ لوكسf/2.1٠٫٢ ميجا بكسل٣
 لوكس٠٫٠٠ لوكس٠٫٠٠ لوكس٠٫٠٢ لوكسf/2.1٠٫٢ ميجا بكسل١

 ميجا بكسل٣ ميجا بكسل١زاوية العرضالعدسةمجال الرؤية*

 مم١٫٨
° ١٢٠° ١١٥زاوية
° ٩٠° ٨٦رأسي



المواصفات الفنية
الفيديو
حتى إشارتين متزامنتين، باإلضافة إلى  إشارة الخدمة واإلشارة الثانوية التي تتغير حسب إعداد اإلشارة الرئيسيةإشارات الفيديو
اسم الكاميرا والوقت والتاريخ، ونص قابل للتعديل مع لغات متعددة المدعومةتراكب النص

معدالت اإلطارات المتاحة قابلة للتحديد لكل إشارة مستقلة حسب الترميز والدقة وتھيئة اإلشارة.مالحظة:
MJPEG وH.264وضع الخط األساسي أو الرئيسي أو المرتفع تشفير الفيديو

) مع قيمة الحد األقصى القابلة للتھيئةVBR)، معدل بت مقيد و متغير (VBRمعدل بت ثابت (التحكم في معدل نقل البيانات
 فقط)H.264 ° (٢٧٠ ° و ٩٠ °، ١٨٠قلب وعكس الصورة اإللكترونية: : وضع الممر
x 480 or 640 x 352; 2 ips, JPEG 640 إشارة الخدمة

 أھداف قابلة للتكوين ٨حجب أھداف معينة

PELCOتقنية الضغط الذكي من 
 على تقليل متطلبات سعة التخزين وعرض النطاقPelcoتعمل تقنية الضغط الذكي من 

٪. تسمح تقنيتنا للمستخدم باتخاذ قرارات ذكية بشأن توفير٧٠الترددى بنسبة تصل إلى 
السعة التخزينية وجودة الصورة.

 على تحليل الحركة بطريقة التي تحدث في مقاطع Pelcoتعمل تقنية الضغط الذكي من 
الفيديو الحية في الوقت الفعلي بطريقة ديناميكية، لكي تضغط المعلومات التي ال تحتاجھا 
بذكاء، مع االحتفاظ بالتفاصيل بجودة واضحة في المناطق المھمة من المشھد. يقل عدد 

 الديناميكية، GOP تلقائًيا في المشاھد بطيئة الحركة عن طريق تمكين ميزة I-frameوسم 
٪ من عرض النطاق ٧٠وھي ميزة مضافة في الضغط الذكي. يمكن توفير ما يصل إلى 

الترددى استناًدا إلى مدى تعقيد المشاھد والحركة التي تتم، على سبيل المثال مخزن محدود 
المداخل والمخارج.

الصوت 
ثنائية االتجاھاتاإلشارات
إدخال وإخراج المجموعة الطرفيةإدخال
G.711 U-lawالتشفير

ميكروفون رقمي داخليميكروفون

نسبة االرتفاع إلى العرضاالرتفاعالعرضميجابكسلمستويات الدقة المتوفرة
٣ :٣٫١٢٠٤٨١٥٣٦٤
٣ :١٫٢١٢٨٠٩٦٠٤

صورة في الثانية (صورة/ثانية)ميجابكسلمعدل اإلطارات
١، ٣٫٢، ٥، ٧٫٥، ١٠، ١٢٫٥، ١٥، ١٦٫٦٧، ٢٠، ٢٥، ٣٠ ميجا بكسل٣
١، ٢، ٣، ٥، ٧٫٥، ١٠، ١٢٫٥، ١٥، ١٦٫٦٧، ٢٠، ٢٥، ٣٠ ميجا بكسل١



المواصفات الفنية
عام
تصميم نموذج من األلمونيوم ُيثبت في الزواياالھيكل

IP66الحماية من المواد الدخيلة
4Xالنوع 

 جول) ٥٠+ ( IK10مقاوم للتلف
RAL 9003الشكل النھائي
 رطل)٢٫٥٤ كجم ( ١٫١٥وزن الوحدة
 رطل)٣٫٨٦ كجم ( ١٫٧٥وزن الشحن

المواصفات الكھربائية
10/100Base-TX للمعيار RJ-45موصل منفذ الشبكة
 فولت للتيار ٢٤)؛ ٣، الفئة PoE)  IEEE 802.3afإدخال الطاقة

٪، ١٠المتردد± 
 12 VDC ±10%

استھالك الطاقة

 بالغة الصغر SDXC جيجا بايت على بطاقة ١٢٨حتى تخزين محلي
بالغة الصغر SDHCأو 

اإلنذار 
١إدخال
 PhotoMOS™ relay (30 V, 1 A ); 1إخراج

وضع غير مراقب يقوم باكتشاف إغالق المفتاح المشغالت
)N.O.و N.C.(

متوافق مع البيئة
 فھرنھايت)١٣١ إلى ١٤ درجة مئوية ( ٥٥ إلى ١٠–درجة حرارة التشغيل
 درجة ١٤٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (–٦٠ إلى ٤٠ –درجة حرارة التخزين

فھرنھايت)
 ٪، رطوبة نسبية متكاثفة٩٠ ٪ إلى ٠رطوبة التشغيل
 ٪، رطوبة نسبية غير متكاثفة ٩٠ ٪ إلى ٠رطوبة التخزين

االستخدامات
المرافق اإلصالحية•
غرف االنتظار•
غرفة اإلفاقة في المستشفى•
غرف الرعاية الصحية النفسية•
المناطق المعرضة للتخريب•
كاميرات مراقبة داخلية•

الشبكة
 (اإلرسال األحادي، اإلرسال TCP/IP  ،UDP/IP البروتوكوالت المدعومة

، IGMP  ،(ICMP  ،IPv4  ،SNMP v2c/v3المتعدد 
 HTTP  ،HTTPS  ،SSL  ،SSH  ،SMTP  ،FTP  ،RTSP ،
 UPnP  ،DNS  ،NTP  ،RTP  ،RTCP  ،LDAP ،(عميل) 

QoS ،  GB28181
المستخدمون

 مشاھدين٤مسؤول واحد، حتى اإلرسال األحادي
H.264عدد غير محدود من المستخدمين اإلرسال المتعدد

مستويات الوصول المتعددة للمستخدم مع حماية كلمة الوصول المتعلق باألمان
المرور

التكامل
؛VideoXpertإدارة الفيديو

 (أو أحدث)؛Endura من ٢٫٠اإلصدار 
Digital Sentry 7.3 ،(أو أحدث) Endura 2.0 

(أو أحدث)،
، ONVIF S عبر وملف التعريف VMSالفئة الثالثة 

Q وملف التعريف Gوملف التعريف 
 للمحمولPelcoتطبيق المحمول

اكتشاف الحركة البسيطة وتعطل الكاميراالتحليالت
- ثواٍن عند تعطل ١٠- أو ٥- أو ١التقاط مقاطع فيديو تخزين محلي

الكاميرا واكتشاف الحركة أو مدخل اإلنذار، وتسجيل 
الفيديو بشكل متواصل في حالة تعطل الشبكة مع خيار 

الكتابة فوق البيانات، والوصول للفيديو عبر 
FTPبروتوكول 

اكتشاف الكاميرا
اكتشف الكاميرات وحدث البرامج الثابتة باستخدام والبرامج الثابتة

 من ٢٫٢، ونسخة VideoXpertمجموعة أدوات  
 أو ما ھو أحدثPelco 2جھاز دعم 

  ®Microsoft® Internet Explorer® 9.0, Appleدعم مستعرض الويب
Safari® 7.0.6, Mozilla® Firefox® 31.0, 

Google® Chrome™ 37.0.2062.124 m and later
اإلنجليزية، والفرنسية، واأللمانية، واإليطالية، واجھة المستخدم متعددة اللغات

والبرتغالية، والعربية، والروسية، واالسبانية، 
والتركية، والكورية، والصينية المبسطة

الشھادات*
•CE
•FCC
•ICES-003 
 cUL و ULمدرجة في •
•RCM
•KC
IK10 وIP66تصنيفات •
 ، Q، وملف التعريف G، وملف التعريف ONVIF Sالتوافق مع ملف التعريف •

IEC 62676-2-3
عند مثول ھذه الوثيقة للنشر، ال تزال ھذه الشھادات معلقة. يمكنك الرجوع إلى*

لمعرفة حالة الشھادات في الوقت الحالي. www.pelco.comالمصنع أو 

إغالق السخانتشغيل السخان

مع تشغيل األشعة 
تحت الحمراء

 فولت تيار ١٢
 وات١١٫٩ وات١٢٫٨مستمر

تيار متردد 
 وات٨٫٧ وات٩٫٥ فولت٢٤

PoEوات٨٫٣ وات٩٫٢ 

مع إغالق األشعة 
تحت الحمراء

 فولت تيار ١٢
 وات٨٫١ وات٩مستمر

تيار متردد 
 وات٦٫١ وات٦٫٩ فولت٢٤

PoEوات٥٫٩ وات٦٫٨ 



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

 حدةتت الماالولاي   ھاتف ف   (٨٠٠) ٢٨٩-٩١٠٠اس٨٠٠) ٢٨٩-٩١٥٠ ك)
وكندا + ١) ٥٥٩ (٣٤٨-١١٢٠+   فاكس ١) ٥٥٩ (٢٩٢-١٩٨١  دولًياھاتف  

                                             www.pelco.com

الُطرز
الوصفرقم الطراز دقة الوضوح

IBD129-1 ميجا بكسل١
 فولت تيار ١٢كامريا زوايا صلبة، أشعة تحت حمراء، مدخل طاقة 

PoE فولت تيار متردد، ٢٤مباشر/

IBD329-1 ميجا بكسل٣
 فولت تيار ١٢كامريا زوايا صلبة، أشعة تحت حمراء، مدخل طاقة 

PoE فولت تيار متردد، ٢٤مباشر/

القيم المدرجة بين األقواس بالبوصات، أما كافة القيم األخرى فھي بالسنتيمترات

۱٦٫۷۲
(٦٫٥۸)

۱۹٫٦۳
(۷٫۷۳)

۱۲٫۰۰
(٤٫۷۲)

۱۹٫٤۸
(۷٫٦۷)

للمراقبة األمنية المشددة  IBD SERIESكاميرا زوايا 

 Pelco وشعار Pelco وغيرھا من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelcoالمشار إليھا في ھذا 
ONVIF وشعار ONVIF وشركاتھا التابعة. Pelcoالمستند ھي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة 

 كما أن كافة أسماء المنتجات .ONVIF Incعالمتان تجاريتان لشركة 
والخدمات األخرى ھي ملك لشركاتھا المعنية.
إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابالن للتغيير دون إشعار.

. كافة الحقوق محفوظة.Pelco لصالح شركة ٢٠١٨لعام   ©حقوق الطبع والنشر   




