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.Onvif, Inc عالمة تجارية لشركة ONVIF تُعد .FIPS اختياري من المستوى األول يتم شراؤه لكل كاميرا لتمكين مكتبة تشفير FIPS ترخيص  

H5A طراز الكاميرا

الميزات

الفيديو تحليالت  من  جديد  جيل 
اكتشاف المزيد من األهداف ذات تصنيفات أهداف بنطاق أوسع ودقّة أكبر 

لالستجابات السريعة، حتى في المشاهد المزدحمة.  

الُمعتمد  FIPS 140-2 تشفير 
 .FIPS يُتيح نشر الكاميرات في المواقع التي تتطلّب تشفيًرا متوافقًا مع

 ™HDSM SMARTCODEC مع تقنية H.265
ن من مستويات الضغط للمناطق الموجودة في المشهد   تُحّسِ

للمساعدة في زيادة توفير النطاق الترددي إلى أقصى حد، ما يساعد على خفض 
تكاليف االتصال باإلنترنت.

ACC™ 7 محور اهتمام
حقق االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي )AI( وتحليالت الفيديو لتحديد 

المعلومات المهمة التي يجب عرضها على مشغلي الخدمات األمنية.

الحقيقي الواسع  الديناميكي  النطاق 
متوفر بجميع مستويات الدقة، فتمكنك من التقاط التفاصيل في المشاهد التي 

بالمناطق الساطعة جًدا والمظلمة أيًضا

LIGHTCATCHER™ تقنية 
 توفر تفاصيل استثنائية في المناطق ذات اإلضاءة 

 المنخفضة.

ONVIF التوافق مع
ُمعتمد على نظام أساسي مفتوح للسماح بالتكامل مع حلول األمان األخرى.

للعدسات متعددة  خيارات 
اختر من بين أنواع العدسات المختلفة، شاملة عدسات التكبير/التصغير الطويل 

المدى، للحصول على خيارات تغطية مرنة.

ميجابكسل ميجابكسل2  ميجابكسل4  ميجابكسل5  ميجابكسل6   8

يتميز طراز كاميرات Avigilon H5A بميزة تحليالت الفيديو المدمجة من الجيل التالي لتحسين الكشف عن األهداف، وتتبعها وتصنيفها، ورصد النشاط الغريب، وتقنية 
التعرف على الوجه ودعم تقنية Avigilon Appearance Search™ للمساعدة في ضمان رصد األحداث الخطيرة. تساعد هذه اإلمكانات المقَدمة في توفير معلومات 

مفصلة عما يحدث في موقعك لتتمكن من اكتشاف األحداث األمنية الخطيرة المحتملة بصورة أسرع واتخاذ إجراءات سريعة االستجابة.
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المواصفات

100BASE-TX، موصل RJ45، تركيب كابل CAT5eالشبكةالشبكة

ONVIFONVIF 1.02, 2.00، Profile S، Profile T، Profile G )www.onvif.org) إصدار توافق

الحماية بكلمة المرور، تشفير HTTPS، مصادقة كلية، مصادقة WS، سجل وصول المستخدم، المصادقة القائمة على منفذ 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، RTP/RTSP/TCP، RTP/RTSP/HTTP/TCP، RTP/RTSP/HTTPS/TCP، HTTPبروتوكوالت الدفق

SNMP v2c, SNMP v3بروتوكوالت إدارة الجهاز

أداء الصورة

8.0 ميجابكسل)4K ULTRA HD(6.0 ميجابكسل5.0 ميجابكسل4.0 ميجابكسل2.0 ميجابكسل
1/1.8 " المسح التدريجي 1/2.8CMOS" المسح التدريجي CMOSمستشعر الصورة

أقصى درجة دقة )رأسي x أفقي( ونسبة 
العرض إلى االرتفاع

1080 × 1920 )16:9) 1440 × 2560 )16:9) 
1728 × 2304 )4:3)

1944 × 2592 )4:3) 
1440 × 2560 )16:9)

1800 × 3200 )16:9) 
2048 × 3072 )3:2)

2160 × 3840 )16:9)

النطاق الديناميكي

إيقاف النطاق 
الديناميكي الواسع 

)WDR)

85 ديسيبل85 ديسيبل83 ديسيبل83 ديسيبل83 ديسيبل

تشغيل النطاق 
الديناميكي الواسع

126 ديسيبل )عرض مزدوج، 30 إطاًرا في 
الثانية(

132 ديسيبل )عرض ثالثي، 20 إطاًرا في 
الثانية أو أقل(

120 ديسيبل120 ديسيبل126 ديسيبل126 ديسيبل

(50 هرتز/60 هرتز(: 25 إطاًرا في الثانية /30 إطاًرا في الثانيةأقصى معدل للصور

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

 متعدد التيار H.264, متعدد التيار H.265, Motion JPEG; دفق
 4K )8.0 MP( وكاميرات ،MP, 5.0 MP، 6.0 MP 4.0 على HDSM™ 2.0

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

4.7 – 84.6 م م9 – 22 مم4.9 – 8 مم3.3 – 9 م م
إضاءة األشعة تحت 

الحمراء
أقصى مسافة1

 LED مصابيح(
عالية الطاقة، 850 

نانومتًرا(

كاميرات 
Dome

35 م )115 قدًما(، بُعد كامل
15 م )49 قدًما(، عرض كامل

30 م )98 قدًما(، بُعد كامل
15 م )49 قدًما(، عرض كامل

غير متوفرغير متوفر

Bullet 50 م )164 قدًما(، بُعد كاملكاميرات
30 م )98 قدًما(، عرض كامل

50 م )164 قدًما(، بُعد كامل
30 م )98 قدًما(، عرض كامل

90 م )295 قدًما(، بُعد كامل
60 م )197 قدًما(، عرض كامل

غير متوفر

أدنى إضاءة

 0.027 لكس في نمط األلوان، 2 ميجابكسل
 0.014 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

 0.052 لكس في نمط األلوان، غير متوفر
 0.026 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

 0.039 لكس في نمط األلوان، 
0.02 لكس في اللون األحادي

 0.03 لكس في نمط األلوان، 4 ميجابكسل
 0.015 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

 0.058 لكس في نمط األلوان، غير متوفر
 0.029 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

غير متوفر

 0.058 لكس في نمط األلوان، غير متوفرغير متوفر5 ميجابكسل
 0.029 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

غير متوفر

 0.055 لكس في نمط األلوان، غير متوفر6 ميجابكسل
 0.028 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

غير متوفرغير متوفر

 0.055 لكس في نمط األلوان، غير متوفر8 ميجابكسل
 0.028 لكس في اللون األحادي 
0 لكس مع األشعة تحت الحمراء

غير متوفرغير متوفر

زاوية الرؤية األفقية 
بناًء على نسبة 

العرض إلى االرتفاع

(16:9( 4.1درجة – 60درجة(16:9( 14درجة– 31درجةغير متوفر(16:9( °34 – °299 ميجابكسل

(16:9( °14 – °31غير متوفر(16:9()4:3( °34 – °492 ميجابكسل
24° – 10°  )4:3)

غير متوفر

غير متوفر(16:9()4:3( 14درجة – 31درجةغير متوفرغير متوفر5 ميجابكسل

(16:9( 52درجة – 92درجةغير متوفر6 ميجابكسل
73° – 41° )3:2)

غير متوفرغير متوفر

غير متوفرغير متوفر(16:9( °52 – °92غير متوفر8 ميجابكسل

زاوية الرؤية الرأسية 
بناًء على نسبة 

العرض إلى االرتفاع

(16:9( 2.3درجة – 34درجة(16:9( 7.8درجة – 16.7درجةغير متوفر(16:9( 18درجة – 53درجة2 ميجابكسل

(16:9( °18 – °450 ميجابكسل
68° – 25° )4:3)

(16:9( 8.2درجة – 17.4درجةغير متوفر
24° – 10° )4:3)

غير متوفر

(16:9( 8.1درجة – 17.4درجةغير متوفرغير متوفر5 ميجابكسل
23° – 11° )4:3)

غير متوفر

(16:9( 29درجة – 51درجةغير متوفر6 ميجابكسل
(3:2( 27درجة – 48درجة

غير متوفرغير متوفر

غير متوفرغير متوفر(16:9( 29درجة – 51درجةغير متوفر8 ميجابكسل

F1.3F1.8F1.6F1.6أقصى فتحة للعدسة

فتحة العدسة، والتكبير/ التصغير والتركيز البؤري عن بُعدالتحكم

USB منفذUSB 2.0

التخزين 
الداخلي

Dome أو يوصى بأفضل من ذلككاميرات UHS-1/10 فئة – microSD/microSDHC/microSDXC فتحة
 Bullet كاميرا

Box أو يُوصى بأفضل من ذلكوكاميرا UHS-1/10 الفئة – SD/SDHC/SDXC فتحة

األجهزة الطرفية
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استهالك الطاقة

Bullet 13 واط الحد األقصىكاميرات
Dome 13 واط بحد أقصى )11 واط مع عدم وجود األشعة تحت الحمراء أو تعطيلها(كاميرات

Box 7 واط بحد أقصىكاميرات

مصدر الطاقة

Bullet الفئة 3فولت تيار متردد: 24 فولت ± %10، 15 فولت أمبير في الدقيقةفولت تيار مستمر: 12 فولت ± %10، 13 واط في الدقيقةكاميرات IEEE802.3af متوافق مع :PoE
Dome الفئة 3فولت تيار متردد: 24 فولت ± %10 ،13 فولت أمبير في الدقيقةفولت تيار مستمر: 12 فولت ± %10، 12 واط في الدقيقةكاميرات IEEE802.3af متوافق مع :PoE

Box الفئة 3فولت تيار متردد: 24 فولت ± %10، 9 فولت أمبير في الدقيقةفولت تيار مستمر: 12 فولت ± %10، 7 واط في الدقيقةكاميرات IEEE802.3af متوافق مع :PoE
RTC ليثيوم منغنيز 3 فولتبطارية احتياطية

الخواص الكهربائية

)تابع( المواصفات

تركيب على السطح الخارجيتركيب في السقف الداخليتركيب على السطح الداخلي
األبعاد )الطول × العرض × 

االرتفاع(
 163 مم × 163 مم × 118 مم؛ 

6.4 بوصة × 6.4 بوصة × 4.7 بوصة
 181 مم× 181 مم× 164 مم؛ 

7.1 بوصة × 7.1 بوصة × 6.5 بوصة
 163 مم× 163 مم × 121 مم؛ 

6.4 بوصة × 6.4 بوصة × 4.8 بوصة
1.39 كجم )3.06 رطل(1.64 كجم )3.62 رطل(0.99 كجم )2.18 رطل(الوزن

بولي كربوناتحلقة مقببة على شكل فقاعة
ألومنيومبالستيك، ألومنيومالهيكل
التركيب على السطح، مقاومة التخريبالتركيب المجوف، مقاومة العبثتركيب السطح، مقاومة العبثمبيت
طالء بالمسحوق، RAL 9003بالستيك، رمادي، ألومنيوم، طالء بالمسحوق، أسودبالستيك، رماديإنهاء

التحريك 360 درجة، زاوية السمت 180± درجة، اإلمالة 9 درجات – 95 درجة )30 درجة – 95 درجة مع خيار األشعة تحت الحمراء(مدى الضبط

 ميكانيكي
))DOME( قبة(

مع التثبيت )NPT (H4A-MT-NPTA1مع التثبيت الحائطي )H4A-MT-WALL1(الكاميرا المتدلية فقط
األبعاد )الطول × العرض × 

االرتفاع(
 172 مم × 172 مم × 124 مم؛ 

6.8 بوصة × 6.8بوصة × 4.9 بوصة
 275 مم × 172 مم × 152.1 مم؛ 

10.8 بوصة × 6.8 بوصة × 6.0 بوصة
 172 مم × 172 مم × 172.3 مم؛ 

6.8 بوصة × 6.8 بوصة × 6.8 بوصة
1.84 كجم )4.06 رطل(3.04 كجم )6.70 رطل(1.59 كجم )3.51 رطل(الوزن

بولي كربوناتحلقة مقببة على شكل فقاعة
ألومنيومالهيكل
التركيب المتدلي، مقاومة التخريبمبيت
طالء بالمسحوق، RAL 9003إنهاء

التحريك 360 درجة، زاوية السمت 180± درجة، اإلمالة 9 درجات – 95 درجة )30 درجة – 95 درجة مع خيار األشعة تحت الحمراء(مدى الضبط

ميكانيكي )قبة متدلية)

280 مم × 126 مم × 91 مم؛ 11.04 بوصة × 4.97 بوصة × 3.58 بوصة )بما في ذلك حامل التركيب(األبعاد )الطول × العرض × االرتفاع(

الوزن
1.71 كجم )3.77 رطل(كاميرا

0.21 كجم )0.46 رطل(كتيفة التثبيت
ألومنيومالهيكل
تركيب السطح، مقاومة العبثمبيت
طالء بالمسحوق، RAL 9003إنهاء

التدوير 175± درجة، الميل 90± درجة، زاوية السمت 175± درجةمدى الضبط

)BULLET( ميكانيكي

األبعاد )الطول × العرض × 
االرتفاع(

168 مم × 76 مم × 67 مم؛ 6.6 بوصة × 3.0 بوصة × 2.6 بوصة 

0.62 كجم )1.4 رطل(الوزن
ألومنيومالهيكل

UNC -20”1/4 )األعلى واألسفل(حامل الكاميرا
طالء بالمسحوق، أسودإنهاء

)BOX( ميكانيكي

درجة حرارة 
التشغيل

Bullet 40- درجة مئوية إلى 60+ درجة مئوية )40- درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت(، في مكان مغلقكاميرات 
40- درجة مئوية إلى 65+ درجة مئوية )40- درجة فهرنهايت إلى 149 درجة فهرنهايت(، مع الحمل الحراري المحيط

Dome 40- درجة مئوية إلى 65+ درجة مئوية )40- درجة فهرنهايت إلى 149 درجة فهرنهايتكاميرات
Box 10- درجات مئوية إلى 60+ درجة مئوية )14- درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت(كاميرات

أداء مصباح 
األشعة تحت 

الحمراء

Bullet يتم إيقاف تشغيل مصباح األشعة تحت الحمراء إذا وصلت درجة الحرارة 61 درجة مئوية )141 درجة فهرنهايت( أو أعلى. ستعمل اإلنارة بنسبة ٪50 من الطاقة إذا كانت درجة الحرارة بين كاميرات 
55 درجة مئوية )131 درجة فهرنهايت( و61 درجة مئوية )141 درجة فهرنهايت(. درجة التباطؤ: 5 درجات مئوية )9 درجات فهرنهايت(.

 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 بينالقبة الداخلية
 44 درجة مئوية )111 درجة فهرنهايت( و55 درجة مئوية )131 درجة فهرنهايت(. درجة التباطؤ: درجتان مئويتان )3.6 درجة فهرنهايت(.

 يتم إيقاف تشغيل مصباح األشعة تحت الحمراء إذا وصلت درجة الحرارة 57 درجة مئوية )135 درجة فهرنهايت( أو أعلى. ستعمل اإلنارة بنسبة ٪50 من الطاقة إذا كانت درجة الحرارة بين القبة الخارجية
49- درجة مئوية )120 درجة فهرنهايت( و 57 درجة مئوية )135 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

السمات البيئية

UL, cUL, CE, ROHS, Reach )SVHC(, RCM, EAC, BIS, KCاالعتمادات/ التوجيهاتاالعتمادات
UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 )مع خيار األشعة تحت الحمراء(السالمة

بيئي

Bullet كاميراتUL/CSA/IEC 60950-22، IEC 60529 IP66 ،IP67 Weather Rating، IEC 62262 IK10 Impact Rating
UL/CSA/IEC 60950-22، IEC 60529 IP66 ،IP67 Weather Rating، IEC 62262 IK10 Impact Ratingالقبة الخارجية
IEC 62262 IK10 Impact Ratingالقبة الداخلية

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

G.711 PCM 8 كيلوهرتزطريقة ضغط الصوت
المدخالت والمخرجات على مستوى الخطدخل/خرج الصوت

تنبيه داخلي، تنبيه خارجيوحدات إدخال/إخراج خارجية طرفية
RS-485 فقطمحطة طرفية Box نعم، كاميرا

مدخل/ مخرج مساعد
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 أنواع األهداف
الُمصنفة المدعومة

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

شخصأنواع األهداف في نمط الداخل

إصدارات المزاياالمدعومة 
 AVIGILON من

 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 Center™التعليم 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

كاميرا القبة باألسقف
)H5A-DC(

 

181
7.12

 

 
181
7.12  

68
2.68

164
6.47

77
3.03

43
1.68

43
1.68

77
3.03

43
1.68

77
3.03

43
1.68

77
3.03

4.50
0.1772

كاميرا القبة الداخلية الُمركبة على السطح
)H5A-D(

118
4.66

163
6.43

163
6.43

 
4.52
115  

 
3.37
86  

 
3.37
86  

 
2.46
63  

 
2.36
60  

 
3.27
83  

 
2.46
63  

 
4.52
115  

0.19
5  

16X
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)تابع( األبعاد التفصيلية

بوصات

مم

6.4
163  

 
6.4
163  

 
4.8
121  

 
4.5
113  

 
3.5
89  

 
2.4
60  

 
3.4
85  

 
2.5
63  

 
2.5
63  

 
3.4
85  

15X 
0.21
5.3

كاميرا القبة الخارجية )Outdoor Dome( المثبتة على السطح
)H5A-DO(

كاميرا القبة المتدلية
)H5A-DP(

مع التركيب على الحائط 
)H4A-MT-WALL1(

 NPT مع التركيب
)H4A-MT-NPTA1(

 
172.3
6.8  

172
6.8

1.5" NPT

[6.8]  Ø172 [10.8] 275

 [6.0] 152.1

[0.6] 14

[0.6] 14

[1.3] 
  33

[2.1] 
  54

[0.8] 
  20

[0.8] 
  20

Box كاميرا
)H5A-B(6.6

168
2.9
73

2.7
68

1/4-20 UNC

1/4-20 UNC

2.6
67

3.0
76 نقطة التركيب 

UNC -20"1/4

نقطة التركيب 
UNC -20"1/4
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)تابع( األبعاد التفصيلية

بوصات

مم

 Bullet كاميرا
)H5A-BO-IR(

2.37
60

4.50
114

97
3.80

126
4.97

4x 4.5 0.1772 THRU

280
11.04

256
10.09

131
5.15

3.09
79

91
3.58

109
4.29

2.37
60

4.50
114

97
3.80

126
4.97

4x 4.5 0.1772 THRU

280
11.04

256
10.09

131
5.15

3.09
79

91
3.58

109
4.29

من خالل

 HD Bullet صندوق توصيل الكاميرا
)H4-BO-JBOX1(

    

  

  

 
10260

114

126

3/4 NPT

4 x  5.0 THRU ALL

55

3/4 NPT

4.5

5.0

2.4 4.0

2.2

2.37
60

4.50
114

97
3.80

126
4.97

4x 4.5 0.1772 THRU

280
11.04

256
10.09

131
5.15

3.09
79

91
3.58

109
4.29

البروز
الحد األدنى: 27 ]1.1[
الحد األقصى: 55 ]2.2[
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)Bullet و الكاميرا )Outdoor Dome( ترتيب المعلومات )كاميرا القبة الخارجية

H4A-DO-SMOK1غطاء كاميرا القبة الخارجية مع فقاعة ملونة
H4A-DO-CLER1غطاء كاميرا القبة الخارجية مع فقاعة شفافة

H4A-AC-GROM110 عروة تثبيت إغالق الكاميرا، مجموعة من
CM-AC-GROM110 عروة تثبيت األنبوب، مجموعة من

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

H4A-DP-SMOK1غطاء كاميرا القبة المتدلية مع فقاعة ملونة
H4A-DP-CLER1غطاء كاميرا القبة المتدلية مع فقاعة شفافة
H4A-MT-WALL1تركيب ذراع الحائط المتدلي الداخلي/ الخارجي
H4A-MT-NPTA1المتدلي الداخلي/ الخارجي NPT تركيب

H4-MT-POLE1.دعامة تثبيت عمود األلومنيوم لكاميرات القبة المتدلية
H4-MT-CRNR1.دعامة تثبيت الزاوية األلومنيوم لكاميرات القبة المتدلية

CM-AC-GROM110 عروة تثبيت األنبوب، مجموعة من
H4-AC-WIFI2-NA / H4-AC-WIFI2-EUUSB Wi-Fi محول

CM-AC-AVIO13.5 مم مقبس مع 1.8 م سلك معلق

MPالمدى الديناميكي الواسعLightCatcher  التحليالتاألشعة تحت الحمراءالعدسةتقنيةHDSM
SmartCodec

2.0C-H5A-DO12.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

2.0C-H5A-DO1-IR2.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

2.0C-H5A-DO22.0✓✓22-9 ملم✓✓

4.0C-H5A-DO14.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

4.0C-H5A-DO1-IR4.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

4.0C-H5A-DO24.0✓✓22-9 ملم✓✓

5.0C-H5A-DO25.0✓✓22-9 ملم✓✓

6.0C-H5A-DO16.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

6.0C-H5A-DO1-IR6.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

8.0C-H5A-DO18.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

8.0C-H5A-DO1-IR8.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

MPالمدى الديناميكي الواسعLightCatcher  التحليالتاألشعة تحت الحمراءالعدسةتقنيةHDSM
SmartCodec

2.0C-H5A-DP12.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

2.0C-H5A-DP1-IR2.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

2.0C-H5A-DP22.0✓✓22-9 ملم✓✓

4.0C-H5A-DP14.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

4.0C-H5A-DP1-IR4.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

4.0C-H5A-DP24.0✓✓22-9 ملم✓✓

5.0C-H5A-DP25.0✓✓22-9 ملم✓✓

6.0C-H5A-DP16.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

6.0C-H5A-DP1-IR6.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

8.0C-H5A-DP18.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

8.0C-H5A-DP1-IR8.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

كاميرا القبة الخارجية )Outdoor Dome( المثبتة على السطح
)H5A-DO(

كاميرا القبة الخارجية المتدلية
)H5A-DP(

H4-BO-JBOX1bullet صندوق التوصيل لكاميرات
H4-MT-POLE1.bullet دعامة تثبيت عمود األلومنيوم لكاميرات
H4-MT-CRNR1. bullet دعامة تثبيت الزاوية من األلومنيوم لكاميرات

H4-AC-WIFI2-NA / H4-AC-WIFI2-EUUSB Wi-Fi محول

كاميرا Bullet الخارجية
)H5A-BO-IR(MPالمدى الديناميكي الواسعLightCatcher  التحليالتاألشعة تحت الحمراءالعدسةتقنيةHDSM

SmartCodec
2.0C-H5A-BO1-IR2.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

2.0C-H5A-BO2-IR2.0✓✓22-9 ملم✓✓✓

4.0C-H5A-BO1-IR4.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

4.0C-H5A-BO2-IR4.0✓✓22-9 ملم✓✓✓

5.0C-H5A-BO2-IR5.0✓✓22-9 ملم✓✓✓

6.0C-H5A-BO1-IR6.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

8.0C-H5A-BO1-IR8.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓
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ترتيب المعلومات )الصندوق الداخلي والقبة(

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

)H5A-B(MPالمدى الديناميكي الواسعLightCatcher  التحليالتاألشعة تحت الحمراءالعدسةتقنيةHDSM
SmartCodec

2.0C-H5A-B12.0✓✓4.7-84.6 ملم✓✓

2.0C-H5A-B22.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

4.0C-H5A-B24.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

4.0C-H5A-B34.0✓✓22-9 ملم✓✓

6.0C-H5A-B26.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

8.0C-H5A-B28.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

Box كاميرا

H4A-DD-SMOK1غطاء كاميرا القبة الداخلية مع فقاعة ملونة
H4A-DD-CLER1غطاء كاميرا القبة الداخلية مع فقاعة شفافة

H4A-DD-SMOK1-BLغطاء أسود لكاميرا القبة الداخلية مع فقاعة ملونة
H4A-DD-CLER1-BLغطاء أسود لكاميرا القبة الداخلية مع فقاعة شفافة

H4A-DD-SDWL15 سدادة جانبية لكاميرا القبة الداخلية، مجموعة من
H4A-DD-SDWL1-BL5 سدادة جانبية لكاميرا القبة الداخلية سوداء اللون، مجموعة من

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

H4A-DC-SMOK1غطاء كاميرا القبة المعلقة في السقف مع فقاعة ملونة
H4A-DC-CLER1غطاء كاميرا القبة المعلقة في السقف مع فقاعة شفافة

H4A-DC-SMOK1-BLغطاء أسود لكاميرا القبة المعلقة في السقف مع فقاعة ملونة
H4A-DC-CLER1-BLغطاء أسود لكاميرا القبة المعلقة في السقف مع فقاعة شفافة

H4-DC-CPNL1لوحة سقف معدنية
H4A-AC-GROM110 عروة تثبيت إغالق الكاميرا، مجموعة من

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

)H5A-D(MPالمدى الديناميكي الواسعLightCatcher  التحليالتاألشعة تحت الحمراءالعدسةتقنيةHDSM
SmartCodec

2.0C-H5A-D12.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

2.0C-H5A-D1-IR2.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

2.0C-H5A-D22.0✓✓22-9 ملم✓✓

4.0C-H5A-D14.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

4.0C-H5A-D1-IR4.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

4.0C-H5A-D24.0✓✓22-9 ملم✓✓

6.0C-H5A-D16.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

6.0C-H5A-D1-IR6.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

8.0C-H5A-D18.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

8.0C-H5A-D1-IR8.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

)H5A-DC(MPالمدى الديناميكي الواسعLightCatcher  التحليالتاألشعة تحت الحمراءالعدسةتقنيةHDSM
SmartCodec

2.0C-H5A-DC12.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

2.0C-H5A-DC1-IR2.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

2.0C-H5A-DC22.0✓✓22-9 ملم✓✓

4.0C-H5A-DC14.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓

4.0C-H5A-DC1-IR4.0✓✓3.3 - 9 مم✓✓✓

4.0C-H5A-DC24.0✓✓22-9 ملم✓✓

6.0C-H5A-DC16.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

6.0C-H5A-DC1-IR6.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

8.0C-H5A-DC18.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓

8.0C-H5A-DC1-IR8.0✓✓4.9 - 8 مم✓✓✓

كاميرا القبة الداخلية الُمركبة على السطح

كاميرا القبة الداخلية الُمركبة في السقف

تراخيص الكاميرا االختيارية
CAM-FIPSH5A على أي أجهزة كاميرا FIPS ترخيص الكاميرا لتمكين وضع تشفير


