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avigilon.com/products/cameras-sensors/h5a-ptz للحصول على المزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع

توفر كاميرا Avigilon H5A المزودة بإمكانيات التكبير/التصغير واإلمالة والحركة )PTZ( تغطية ممتازة للمساحات الواسعة وتتبعًا 
عالي السرعة وتفاصيل بعيدة المدى، ما يمّكن مشغلي الخدمات األمنية من إمكانية العرض بزاوية 360 درجة لمراقبة المناطق الواسعة 

بسهولة تاّمة، باإلضافة إلى تعزيز إمكانيات التكبير/التصغير للحصول على تفاصيل يمكن االستدالل بها. توفر هذه الكاميرا القوية 
صوًرا عالية الجودة غنية بالتفاصيل مع إمكانية التكبير حتى 36 ضعفًا، وهي ميزة مثالية لمجاالت متعددة، مثل البنية التحتية الحيوية 

والسالمة العامة والرياضة واألنشطة الترفيهية والمباني التجارية والنقل والمواصالت والمناطق المفتوحة الواسعة )مثل، مواقف 
السيارات(، حيث تتيح التمتع بإدراك أفضل للوضع. 

 H4 PTZ االنتقال السلس من
H5A-PTZ إلى 

تسمح األجزاء القابلة لالستبدال 
في الموقع باالنتقال السلس 
من كاميرات H4 PTZ إلى 

H5A-PTZ كاميرات

جيل جديد من تحليالت الفيديو
اكتشاف المزيد من الكائنات 

مع إمكانية تصنيفها على نطاق 
واسع والحصول على دقّة أكبر 
من أجل استجابة أسرع للحدث، 

حتى في المشاهد المزدحمة.

LIGHTCATCHER™ تقنية
عرض تفاصيل ممتازة 

للصورة في ظروف اإلضاءة 
المنخفضة

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

تغطية للمساحات الواسعة
توفير إمكانية العرض بزاوية 

360 درجة قابلة للتكبير 
والتصغير وبدقة عالية لمراقبة 
المساحات الواسعة بسهولة تامة

 التوافق مع تشفير 
FIPS 140-2

تمكين نشر الكاميرات في 
المواقع التي تتطلّب تشفيًرا 

.FIPS متوافقًا مع

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

 Native ONVIF Profile مع
Gو Tو S

H.264 و H.265 مع تقنية 
HDSM SMARTCODEC™

تحسين مستويات الضغط للمناطق 
الموجودة في المشهد للمساعدة في 
تعزيز التوفير في النطاق الترددي 

إلى أقصى حد وخفض تكاليف 
االتصال باإلنترنت.

تفاصيل بعيدة المدى
المزيد من التفاصيل التي يمكن 

االستدالل بها بفضل الدقة 
البالغة 2 و4 و8 ميجابكسل مع 
إمكانية التكبير/التصغير حتى 

36 ضعفًا

النطاق الديناميكي الواسع1
التقاط التفاصيل في المشاهد 
التي تتضمن مناطق ساطعة 

ومظلمة للغاية في الوقت نفسه

H5A-PTZ كاميرا
تغطية للمساحات الواسعة وتتبع قوي عالي السرعة
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