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Onvif, Inc. عالمة تجارية لشركة ONVIF ُتعد 

H5A Corner Camera

الميزات

جيل جديد من تحليالت الفيديو
تكتشف المزيد من األهداف ذات تصنيفات أهداف بنطاق أوسع ودّقة أكبر 

لالستجابات السريعة، حتى في المشاهد المزدحمة.

سهل التنظيف واإلصالح
يجعل اختالف الفوالذ المقاوم للصدأ والتصميم المقاوم للمياه من السهل 

تنظيفها. تبديالت األجزاء بسيطة باستخدام األدوات التقليدية بدون الحاجة 
الى إزالة الكاميرا بالكامل، تقليل وقت التوقف.

HDSM SMARTCODEC™ مع تقنية H.265 و H.264
تحسين مستويات الضغط للمناطق الموجودة في المشهد للمساعدة في تعزيز 

التوفير في النطاق الترددي إلى أقصى حد وخفض تكاليف االتصال باإلنترنت.

تصنيف مقاومة المياه والتأثيرات الخارجية والحاوية
تصنيف IP66/67 لمقاومة الماء، وتصنيف مقاومة التأثيرات الخارجية 
IK10 لمقاومة أعمال التخريب وتصنيف الحاوية NEMA 4X لمقاومة 
الغبار والرياح والمياه )مثل المطر والماء الموجه بخرطوم المياه( والتآكل

FIPS 140-2 التوافق مع تشفير
.FIPS ُيتيح نشر الكاميرات في المواقع التي تتطلّب تشفيًرا متوافًقا مع

مدى درجة الحرارة الممتد
ويسجل باستمرار بين 40- درجة مئوية إلى °55 درجة مئوية )40°- 

فهرنهايت إلى °131 فهرنهايت(.

ONVIF التوافق مع
 Native األساسية الحالية بفضل التوافق مع ONVIF سهولة التكامل مع بنى

Gو Tو ONVIF Profile S

ضوء LED باألشعة تحت الحمراء غير مرئي
يضمن أال يكون هناك توهج ظاهري لتنبيه الشخص الذي يتم مراقبته أو 

إشعاره بأن الكاميرا تعمل.

إمكانيات التسجيل الصوتي
يتم تسجيل دليل الصوتيات من خالل ميكروفون مدمج يمكن إلغاء إتاحته اذا 

تطلب األمر.

LIGHTCATCHER™ تقنية
عرض تفاصيل ممتازة للصورة في ظروف اإلضاءة المنخفضة.

5 ميجابكسل3 ميجابكسل

تعد كاميرا Avigilon H5A Corner حاًل مضاًدا للربط وعدم اإلمساك تم تصميمه خصيًصا لمقاومة أقسى محاوالت تدميرها أو فصلها أو توصيلها أو تعطيلها. 
يمكن أن تستفيد المرافق التي تسعى للحصول على كاميرات مقاومة للتخريب مثل السجون أو المستشفيات أو التطبيقات العامة )على سبيل المثال، المدارس الثانوية( 

من المجال الواسع النطاق للكاميرا ونوعية الصور العالية الجودة للوعي بالحالة المثلى.

باعتبارها كاميرا منصة Avigilon H5، فإن كاميرا H5A-PTZ مدمجة مع تحليالت الفيديو من الجيل التالي لتحسين اكتشاف الكائنات وتصنيفها، واكتشاف النشاط 
غير المعتاد )UAD(، وتقنية التعرف على الوجه، ودعم تقنية ™Avigilon Appearance Search )بحث المظهر( للمساعدة في ضمان األحداث الحرجة ال 

تمر مرور الكرام. 

* ينطبق تصنيف NEMA 4X على اختالف الفوالذ المقاوم للصدأ.
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المواصفات

100BASE-TX، موصل RJ45، تركيب كابل CAT5eالشبكةالشبكة
ONVIF)www.onvif.org( Profile G ،Profile T ،Profile S ،ONVIF 1.02, 2.00 إصدار توافق

الحماية بكلمة المرور، تشفير HTTPS، مصادقة كلية، مصادقة WS، سجل وصول المستخدم، المصادقة القائمة على منفذ FIPS 140-2 L1 ،802.1xالحماية
IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARPالبروتوكوالت

RTP/UDP ،RTP/UDP متعدد البث، HTTP ،RTP/RTSP/HTTPS/TCP ،RTP/RTSP/HTTP/TCP ،RTP/RTSP/TCPبروتوكوالت الدفق
SNMP v2c, SNMP v3بروتوكوالت إدارة الجهاز

أداء الصورة
5.0 ميجابكسل3.0 ميجابكسل

"1/2.8 المسح التدريجي CMOSمستشعر الصورة
أقصى درجة دقة )رأسي x أفقي( 

ونسبة العرض إلى االرتفاع
)4:3( 2048 x 1536

)16:9( 1920 × 1080
)4:3( 2592 x 1944

)16:9( 2560 x 1440

النطاق 
الديناميكي

إيقاف النطاق الديناميكي 
)WDR( الواسع

83 ديسيبل

تشغيل النطاق الديناميكي 
الواسع

126 ديسيبل

إيقاف النطاق الديناميكي الواسع )50 هرتز/60 هرتز(: 25 إطاًرا في الثانية /30 إطاًرا في الثانيةأقصى معدل للصور
تشغيل المدى الديناميكي الواسع )50 هرتز/60 هرتز(: 20 إطاًرا في الثانية/20 إطاًرا في الثانية

تقنية HDSM SmartCodec ؛وضع خمول المشهدإدارة النطاق الترددي
نعممرشح تقليل الضوضاء ثالثي األبعاد

H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEGطريقة ضغط الصورةالتحكم في الصورة

Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG, HDSM™ 2.0دفق
حركة البكسل: درجة الحساسية والحد قابالن للتحديد اكتشاف الكائنات الُمصنفةاكتشاف الحركة

نعماكتشاف التالعب بالكاميرا
تلقائي، يدوي )1/7 إلى 1/8196 ثانية(التحكم اإللكتروني في الغالق

تلقائي، مفتوح، مغلقالتحكم في فتحة العدسة
تلقائي/ يدويالتحكم أثناء ضوء النهار/الليل

60 هرتز، 50 هرتزتحكم في الوميض
تلقائي/ يدويتوازن اللون األبيض

قابل للتعديلتعويض اإلضاءة الخلفية
حتى 64 منطقةمناطق الخصوصية

1 قد تنخفض طاقة إضاءة األشعة تحت الحمراء في درجات حرارة التشغيل المرتفعة.

 العدسة واإلضاءة
تحت الحمراء

3-9 ملمالعدسة
إضاءة األشعة تحت الحمراء

أقصى مسافة1
)LED قوة عالية 940 نانومتر(

15 م )49 قدم(

أدنى إضاءة
 0.027 لكس في نمط األلوان، 

 0.014 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

زاوية الرؤية األفقية بناًء على نسبة 
العرض إلى االرتفاع

)16:9()4:3( 34° – 105°

زاوية الرؤية الرأسية بناًء على نسبة 
العرض إلى االرتفاع

)16:9( 19° – 57°
)4:3( 26° – 77°

F1.3أقصى فتحة للعدسة
فتحة العدسة، والتكبير/ التصغير والتركيز البؤري عن ُبعدالتحكم

USB منفذUSB 2.0
فتحة microSD/microSDHC/microSDXC – فئة UHS-1/10 أو يوصى بأفضل من ذلكالتخزين الداخلي

األجهزة الطرفية

G.711 PCM 8 kHz, Opusطريقة ضغط الصوت
مستوى السطر I/O أو الميكروفون المدمجدخل/خرج الصوت

تنبيه داخلي، تنبيه خارجيوحدات إدخال/إخراج خارجية طرفية

مدخل/ مخرج مساعد

األبعاد )الطول × العرض × 
االرتفاع(

163 مم× 163 مم × 121 مم؛ 6.4 بوصة × 6.4 بوصة × 4.8 بوصة 

3.21 كجم )7.2 رطل(الوزن
بولي كربوناتالقبة الخارجية

الفوالذ المقاوم للصلب / الفوالذ المدلفن على الباردالهيكل
حامل ركني، مقاوم للتخريبالمبيت

تقنية الطالء الكهربي بالسفع / مسحوق طالء، RAL 9003اللمسة األخيرة
LED نعمتسجيل

نعمميكروفون مدمج
°5± ميلمدى الضبط

الخواص الميكانيكية

13 واط بحد أقصى )11 واط مع عدم وجود األشعة تحت الحمراء أو تعطيلها(استهالك الطاقة

PoE: متوافق مع IEEE802.3af الفئة 3فولت تيار متردد: 24 فولت ± 10%، 13 فولت أمبير في الدقيقةفولت تيار مستمر: 12 فولت ± 10%، 12 واط في الدقيقةمصدر الطاقة
RTC ليثيوم منغنيز 3 فولتبطارية احتياطية

الخواص الكهربائية

40- درجة مئوية إلى 65+ درجة مئوية )40- درجة فهرنهايت إلى 149 درجة فهرنهايتدرجة حرارة التشغيل

يتم إيقاف تشغيل مصباح األشعة تحت الحمراء إذا وصلت درجة الحرارة 55 درجة مئوية )131 درجة فهرنهايت( أو أعلى. ستعمل اإلنارة بنسبة 50% من الطاقة إذا كانت درجة الحرارة بين أداء مصباح األشعة تحت الحمراء
44 درجة مئوية )111 درجة فهرنهايت( و55 درجة مئوية )131 درجة فهرنهايت(. درجة التباطؤ: درجتان مئويتان )3.6 درجة فهرنهايت(.

10- درجات مئوية إلى 70+ درجة مئوية )14 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت(درجة حرارة التخزين
0 - 95% دون تكثيفالرطوبة

بيئي
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© 2020، حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Avigilon Corporation. جميع الحقوق محفوظة. يعد AVIGILON وشعار AVIGILON وAVIGILON CONTROL CENTER وACC وHSDM SmartCodec وLIGHTCATCHER عالمات تجارية مملوكة لشركة Avigilon Corporation. قد تكون الشعارات 
أو األسماء األخرى المذكورة هنا عالمات تجارية لمالكيها المعنيين. وال يمثل عدم وجود الرمزين ™ و® بجانب كل عالمة تجارية واردة في هذا المستند أو على اإلطالق تنازالً عن ملكية العالمة التجارية ذات الصلة. وتحمي شركة Avigilon Corporation ابتكاراتها من خالل براءات االختراع الصادرة في الواليات المتحدة األمريكية 

والمناطق األخرى في جميع أنحاء العالم )راجع www.avigilon.com/patents(. ال يتم منح الترخيص الخاص بأي حقوق نشر أو تصميم صناعي أو عالمة تجارية أو براءة اختراع أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة Avigilon Corporation أو المرخصين التابعين لها، ما لم يتم النص على ذلك صراحة وكتابًيا. 
.patentlist.hevcadvance.com ويغطي ذلك مطالبة واحدة أو أكثر ببراءات االختراع الُمدرجة على

)تابع( المواصفات
UL, cUL, CE, ROHS, Reach )SVHC(, RCMاالعتمادات/ التوجيهاتاالعتمادات

UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 )مع خيار األشعة تحت الحمراء(السالمة

IEC 60529 IP66 ،UU/CSA/IEC 60950-22 و IP67 Weather Rating ،NEA 4X للمحتويات التي ال يصدأ عليها فقط ، IK10 + تقييم التأثيربيئي
FCC Part 15 Subpart B Class B, IC ICES-003 Class B, EN 55032 Class B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3انبعاثات كهرومغناطيسية

الوقاية من االنبعاثات 
الكهرومغناطيسية

EN 55035, EN 61000-6-1

 أنواع األهداف
الُمصنفة المدعومة

المركبات، األنواع الفرعية: سيارة، شاحنة، دراجة، دراجة نارية، حافلةأنواع األهداف في نمط الخارج
شخص

شخصأنواع األهداف في نمط الداخل

 إصدارات المزايا
المدعومة من 

 AVIGILON
 CONTROL

CENTER (ACC)

جميع األحداث التحليلية مدعومة بنوعين من األهداف الُمصنفة: شخص أو مركبة.ACC اإلصدار 6.14.12 أو أحدث
تقنية البحث عن المنظر عند إقرانها بأجهزة الخادم المناسبة.

H.265 مدعوم.
جميع األحداث التحليلية المدعومة مع األشخاص والمركبات وجميع األنواع الفرعية للمركبات في شكل أهداف ُمصنفة.ACC اإلصدار 7.2 أو أحدث

تقنية البحث عن المنظر عند إقرانها بأجهزة الخادم المناسبة.
H.265 مدعوم.

نعم، عند االستخدام مع ™Avigilon Control Centerالتعليم بتقديم أمثلةالتعليم بتقديم أمثلة

 أحداث التحليالت 
المدعومة

يتم تشغيل الحدث عند نقل نوع الشيء المحدد إلى منطقة االهتمام.أشياء في المنطقة
يبدأ الحدث عندما ينتقل نوع الهدف المحدد إلى منطقة االهتمام ثم يظل لفترة طويلة من الوقت.أشياء متناثرة

يتم تشغيل الحدث عندما يتجاوز العدد المحدد من األهداف شعاع االتجاه الذي تم تكوينه عبر مجال الرؤية بالكاميرا. قد يكون الشعاع أحادي االتجاه أو ثنائي االتجاه.أشياء تعبر الشعاع
يتم تشغيل الحدث بواسطة كل هدف يدخل في نطاق منطقة االهتمام. ويمكن استخدام هذا الحدث من أجل عد األهداف.أشياء تظهر بالمنطقة أو تدخلها

يتم تشغيل الهدف عندما ال توجد أي أهداف في منطقة االهتمام.أشياء غير موجودة بالمنطقة
يبدأ تشغيل الحدث عندما يدخل العدد المحدد من األهداف منطقة االهتمام.أشياء تدخل المنطقة
يتم تشغيل الحدث عندما يغادر العدد المحدد من األهداف منطقة االهتمام.أشياء تغادر المنطقة

يبدأ تشغيل الحدث عندما يدخل هدف في منطقة االهتمام ثم يتوقف عن الحركة لوقت الحد المحدد.أشياء تتوقف بالمنطقة
يتم تشغيل الحدث عندما يتحرك الهدف في اتجاه السير المحظور.تم خرق االتجاه
يتم تشغيل الحدث عند حدوث تغيير مفاجئ في المشهد.كشف التالعب

المواصفات التحليلية

أبعاد المخطط التفصيلي
بوصات

مم

[8.8]
223.44

[2.65]
67.23

[9.39]
238.59

[8.27]
210.00

[8.6]
218.43

[5.82]
147.83

[5.94]
150.87

ترتيب المعلومات

H4-AC-WIFI2-NA / H4-AC-WIFI2-EUUSB Wi-Fi محول
CM-AC-AVIO13.5 مم مقبس مع 1.8 م سلك معلق

MPاللمسة النهائيةالهيكلاألشعة تحت الحمراءالعدسةالتحليالتالمدى الديناميكي الواسع
3.0C-H5A-CR1-IR3.0✓✓مسحوق طالءفوالذ مدلفن على البارد✓3-9 ملم

3.0C-H5A-CR1-IR-SS3.0✓✓حبة منتفخة مصقولةصلب ال يصدأ✓3-9 ملم

5.0C-H5A-CR1-IR5.0✓✓مسحوق طالءفوالذ مدلفن على البارد✓3-9 ملم

5.0C-H5A-CR1-IR-SS5.0✓✓حبة منتفخة مصقولةصلب ال يصدأ✓3-9 ملم


