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دلیل البدء السریع الخاص بالمعدات

Q-SYS™ PTZ-IP Cameras

تعلیمات مھمة للسالمة

الصیانة واإلصالح
 تتطلب التكنولوجیا المتطورة، مثل، استخدام المواد الحدیثة واإللكترونیات ذات القدرة العالیة طرق صیانة وتصلیح مھیئة بشكل خاص. تحذیر!:  

لتجنب حدوث خطر مترتب على تلف الجھاز و/أو إصابات لألشخاص و/أو خلق أخطار إضافیة فیما یتعلق بالسالمة، ینبغي أن یقوم موقع صیانة 
معتمد من QSC أو موزع دولي معتمد لمنتجات QSC بجمیع أعمال الصیانة أو اإلصالح المجراة على الجھاز. إن QSC غیر مسؤولة عن أي إصابة أو 

ضرر أو تلفیات ذات صلة تحدث بسبب تخاذل العمیل أو مالك الجھاز أو مستخدمھ في إتاحة القیام بأعمال اإلصالح تلك.

(FCC) بیان لجنة االتصاالت الفیدرالیة
 خضع ھذا الجھاز لالختبار وثبت أنھ یمتثل للحدود الخاصة باألجھزة الرقمیة من الفئة أ بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت مالحظة:  

مت ھذه الحدود لتوفیر حمایة معقولة من التداخل الضار عندما یتم تشغیل الجھاز في بیئة تجاریة. یُولّد ھذ الجھاز طاقة تردد السلكي  الفیدرالیة. ُصّمِ
ویستخدمھا وقد یشعھا، وقد یتسبب في حدوث تداخل ضار باالتصاالت الالسلكیة إذا لم یُركَّب ویُستَخدم وفقًا لدلیل التعلیمات. من المحتمل أن یتسبب 

تشغیل ھذا الجھاز في منطقة سكنیة في التداخل الضار مما یُلزم المستخدم بتصلیح التداخل على حسابھ الشخصي.

(RoHS) بیان حظر استخدام المواد الخطرة
 .(RoHS2) 2011/65 - حظر استخدام المواد الخطرة/EU للتوجیھ األوروبي QSC من PTZ-20x60و PTZ-12x72 Q-SYS PTZ-IP Cameras تمتثل كامیراتا

تمتثل كامیراتا PTZ-12x72 Q-SYS PTZ-IP Cameras وPTZ-20x60 من QSC لتوجیھات "حظر استخدام المواد الخطرة الخاصة بالصین". الجدول التالي مزود 
لتوضیح استخدام المنتج بالصین واألقالیم التابعة لھا:

قائمة محتویات العبوة
الكمیة العنصر

PTZ-20x60 أو PTZ-12x72 1كامیرا

TD-000541-00 1دلیل البدء السریع

1المستند الخاص بالسالمة

1دعامة الحائط

1مجموعة تثبیت (خمسة براغي M3*6، وبرغي 1/4 20)

 ال تحمل الكامیرا من الجزء الخاص بالعدسة، ال تقم بلف الجزء الخاص بالعدسة بالید. یمكن أن یحدث تلف میكانیكي.تنبیھ!:  

قم بإحالة كافة األمور المتعلقة بالصیانة إلى فنیي 7. 
صیانة ُمؤھلین. 

التزم بكافة القوانین المحلیة القابلة للتطبیق.8. 
استخدم مزود طاقة محدودة (LPS) من الفئة 2 فقط.9. 

رّكب الجھاز وفقًا لتعلیمات الشركة الُمصنعة.5. 
استخدم المرفقات/الملحقات التي حددتھا الشركة 6. 

الُمصنعة فقط.

اقرأ ھذه التعلیمات.1. 
احتفظ بھذه التعلیمات.2. 
ضع كافة التحذیرات بعین االعتبار.3. 
اتبع كافة التعلیمات.4. 

™
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التوصیالت وعناصر التحكم

اللوحة األمامیة
ح للحالة – 1.  مؤشر LED الموّضِ
مؤشر LED أخضر ◦
إیقاف (Off) یشیر إلى أن الكامیرا في وضع االستعداد  ◦

(STANDBY) وإلى أن مقاطع البث المباشر عبر الشبكة في 
وضع اإلیقاف.

تشغیل (On) یشیر إلى أن الكامیرا تبث مقاطع فیدیو  ◦
مباشرة عبر الشبكة.

ف (ID) قید التشغیل ◦ الومیض یشیر إلى أن وضع المعّرِ
مؤشر LED للطاقة –2. 
مؤشر LED أزرق ◦
تشغیل (On) یشیر إلى أن الكامیرا موصلة بالطاقة ◦
إیقاف (Off) یشیر إلى أن الكامیرا غیر موصلة بالطاقة ◦

اللوحة الخلفیة
الملصق1. 
◦ PTZ-20x60 أو PTZ-12x72 :الطراز
◦ MAC عنوان
الرقم التسلسلي (بالجزء السفلي من الوحدة) ◦
ف (ID) – اضغط لتعریف ھذا الجھاز في برنامج 2.  زر المعّرِ

 LED یومض مؤشر .Configuratorو Q-SYS Designer
ح للحالة الموجود باللوحة األمامیة عندما یكون  األخضر الموّضِ

.(ID) ف الجھاز في وضع المعّرِ
ثقب إعادة الضبط إلعدادات المصنع الصغیر – استخدم مشبك 3. 

ورق أو غرًضا مشابًھا لتقوم بإدخالھ والضغط مع االستمرار 
في الضغط على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثواٍن. سیقوم ھذا 

بإعادة ضبط جمیع المعامالت إلى إعدادات المصنع االفتراضیة.
فتحة قفل ™Kensington – كابل األمان غیر مزود.4. 
 .5 (POE) جھاز نقل الطاقة عبر كابالت اإلیثرنت / LAN شبكة

 / RJ45 / أو أفضل Q-SYS / CAT5e منفذ إیثرنت جیجابایت –
PoE من خالل جھاز Q-LAN™ لالتصال بمفتاح شبكة

واجھة الوسائط المتعددة عالیة الوضوح (HDMI) – منفذ 6. 
إخراج بالكامیرا إلعداد صیغ متنوعة للفیدیو بواسطة المستخدمین 
عبر برنامج Q-SYS Designer أو Q-SYS UCI (واجھة یتحكم بھا 

المستخدم)

 عند اختیار صیغة فیدیو، یتم مالحظة:  
 HDMI استخدامھا بواسطة كل من منفذي إخراج

.(3G SDI) والواجھة الرقمیة التسلسلیة 3 جیجابایت

3G SDI – منفذ إخراج بالكامیرا إلعداد صیغ فیدیو متنوعة  .7
 Q-SYS Designer بواسطة المستخدم. یتم اإلعداد عبر برنامج

Q-SYS UCI أو
الخدمة – ال توجد خاصیة یمكن للمستخدم الوصول إلیھا.. 8
التیار المستمر (DC) 12 فولت – قم بتوصیل مزود طاقة خارجي (غیر مرفق). یتم تقدیر مزود الطاقة عند 12 فولت / 1 أمبیر، موجب المسمار المركزي، سالب . 9

الصندوق الخارجي. استخدم مزود طاقة محدودة (LPS) من الفئة 2 فقط.

   –1الشكل – 

STATUS POWER

21

   –2الشكل – 

21 3 4

5 6 7 8 9



 

3 TD-000541 -07-B

التركیب
قم بتركیب الدعامة المثبتة على الحائط   

ارجع إلى الشكل 3
اختر الموقع على الحائط أو السطح العمودي اآلخر حیث سیتم تثبیت الكامیرا. تأكد من أن السطح قوي 1. 

بما یكفي لحمل وزن الكامیرا والدعامة.
استخدم الجانب القصیر (1) من الدعامة كنموذج لوضع عالمة على مكان األربع ثقوب الخاصة 2. 

بالتثبیت (2) بالحائط.
إذا كان قد تم تركیب كابالت الكامیرا داخل الحائط، فمرر الكابالت عبر الثقب األكبر اتساًعا (3) 3. 

بالجانب القصیر من الدعامة.
استخدم براغي مناسبة (4)، كما یلزم (غیر مزودة)، اربط الدعامة بالحائط. أحكم تثبیت معدات الربط.4. 

ثبت الكامیرا على دعامة الحائط  
ارجع إلى الشكل 4

قم بمحاذاة الثقب A بالجزء السفلي من الكامیرا بمسمار المحاذاة A بدعامة الحائط. ضع الكامیرا على 1. 
 (C) الدعامة بحیث یتم إدخال مسمار المحاذاة بثقب المحاذاة بالكامیرا ویتم إدخال األقدام المطاطیة

.(C) الموجودة بالجزء السفلي من الكامیرا بالفتحتین
قم بتركیب البرغي األكبر حجًما (B) ألعلى عبر دعامة الحائط داخل الثقب الملولب الموجود بالجزء 2. 

السفلي من الكامیرا. استخدم مفك براغي Philips إلحكام تثبیت البرغي بحریة تامة.
ارجع إلى الشكل 5 

قم بتركیب البراغي األصغر حجًما D وE وF ألعلى عبر دعامة الحائط بالجزء السفلي من الكامیرا. أحكم 3. 
.Philips تثبیت البراغي باستخدام مفك براغي

وقم بإحكام تثبیت البرغي األكبر حجًما الذي تم تركیبھ في وقت سابق.4. 
إذا كان لم یتم تركیب كابالت الكامیرا داخل الحائط، فمرر الكابالت ألعلى عبر الثقب البیضاوي (5) 5. 

بالجزء األكثر طوًال من الدعامة.
قم بربط الكابالت بالموصالت المناسبة الموجودة بالجزء الخلفي من الكامیرا وفقًا لمتطلبات التركیب. 6. 
أحكم ربط الكابالت بالدعامة بحیث ال یكون ھناك ضغط واقع على الموصالت.7. 

   –4الشكل – 
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اللوح السفلي للكامیرا
– الكامیرا غیر ظاھرة

   –3الشكل – 

3

1

2 (x4)

5

4 (x4)

   –5الشكل – 

D

D

E

E

F

F

 

اللوح السفلي للكامیرا
– الكامیرا غیر ظاھرة
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األبعاد

PTZ-12x72PTZ-20x60المواصفات
مجس صورة CMOS ذو ضوضاء منخفضة 1/2.7 بوصةمجس صورة

خصائص العدسة (عریضة إلى مقربة)
التقریب البصري
مجال رؤیة أفقي

مجال رؤیة عمودي

  F2.8 إلى F1.8 ،12 مم إلى 42.3 ممx، 3.5 = f
72.5 درجة إلى 6.9 درجة
44.8 درجة إلى 3.9 درجة

F2.8 إلى F1.8 ،مم to 88.5 20 ممx، 4.42 = f
60.7 إلى 3.36 درجة

34.1 درجة إلى 1.89 درجة

0.5 لكس عند F1.8 (خاصیة التحكم التلقائي في الكسب تعمل)الحد األدنى لإلضاءة

ثنائي األبعاد وثالثي األبعادخفض الضوضاء

(S/N) 55 دیسیبل معدل اإلشارة للضوضاء ≤

اإلدارة عمودیًا: 170± درجة دروان، السرعة: 1.7 درجة إلى 100 درجة /ثانیة،  اإلمالة: 30- درجة إلى 90+ درجة دوران، السرعة: زاویة اإلدارة العمودیة / اإلمالة والسرعة
1.7 درجة إلى 69.9 درجة/ثانیة

خاصیة دوران الصورة لمجموعة التثبیت بالسقف في برنامج Q-SYS Designer ملحق دعامة التثبیت بالسقف متوفرة.قابلیة التثبیت بالسقف

HDMI v1.3 and 3G-SDIمنافذ إخراج الفیدیو عالى الوضوح

100BaseTX / 1000BaseTاإلیثرنت

دقة الفیدیو
:HDMI / SDI

1080p, 720p, 576p, 360p, 270p, 180pالشبكة (30 إطار لكل ثانیة، 16:9):

نیار مستمر 12 فولت / جھاز PoE (802.3af) الفئة 3الجھد الكھربي لمنافذ اإلدخال

1.0 أمبیر (بحد أقصى)استھالك التیار الكھربائي

10- درجة مئویة - 40 درجة مئویة (14 درجة فھرنھایت إلى 104 درجة فھرنھایت)، لالستخدام في الداخل فقطدرجة حرارة التشغیل

40- درجة مئویة - 60 درجة مئویة (40- درجة فھرنھایت - 140 درجة فھرنھایت)درجة حرارة التخزین

12 وات (كحد أقصى)استھالك الطاقة

252 مم × 235 مم × 235 مم (10 بوصة × 9.25 بوصة × 9.25 بوصة)أبعاد الشحن (الطول والعرض والعمق)

الوزن
الشحن

الكامیرا
2.5 كجم (5.6 أرطال)
1.4 كجم (3.0 أرطال)

PTZ 12 X 72 مع غطاء للعدسة

72mm (2.8in) 3.25mm
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العنوان البریدي:
QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

.Costa Mesa, CA 92626-1468 U.S

الرقم الرئیسي: 754-6175 (714) 1+
www.qsc.com :الموقع اإللكتروني

المبیعات والتسویق:
الھاتف الصوتي: 7100-957 (714) 1+ أو الخط المجاني (بالوالیات المتحدة فقط) 

(800) 854-4079

الفاكس: 754-6174 (714) 1+
info@qsc.com :البرید اإللكتروني

Q-SYS دعم العمالء الخاص بـ
خدمات الھندسة التطبیقیة والخدمات الفنیة

االثنین - الجمعة من 7 صباًحا إلى 5 مساًء بتوقیت المحیط الھادي القیاسي 
(باستثناء العطالت)

الھاتف 2834-772 (800) (داخل الوالیات المتحدة فقط)
الھاتف: 957-7150 (714) 1+

دعم حاالت الطوارئ الخاص بـ Q-SYS المتاح على 
مدار الیوم طوال أیام األسبوع* 

الھاتف: 4836-252 (888) (الوالیات المتحدة/كندا)
الھاتف: 7722-791 (949) 1+ (خارج الوالیات المتحدة)

إن الدعم الخاص بـ Q-SYS المتاح على مدار الیوم طوال أیام األسبوع* ھو 
للمساعدة في حاالت الطوارئ الخاصة بأنظمة Q-SYS فقط.  یضمن الدعم 

المتاح على مدار الیوم طوال أیام األسبوع إعادة االتصال في غضون 30 دقیقة 
بعد ترك رسالة.  یُرجى تضمین االسم والشركة والرقم الذي یتم إعادة االتصال 

علیھ ووصف حالة الطوارئ المتعلقة بـQ-SYS إلعادة االتصال الفوریة. إذا كنت 
تتصل أثناء ساعات العمل، یُرجى استخدام أرقام الدعم القیاسي الموجودة أعاله.

Q-SYS البرید اإللكتروني الخاص بدعم
qsyssupport@qsc.com

(أوقات الرد الفوري على رسائل البرید اإللكتروني لیست مضمونة)

QSC
الخدمات الفنیة

1675 MacArthur Blvd.

.Costa Mesa, CA 92626 U.S

الھاتف: 2834-772 (800) (داخل الوالیات المتحدة فقط)
الھاتف: 957-7150 (714) 1+
فاكس: 754-6173 (714) 1+

®

QSC, LLC 2017 – 2016 ©. جمیع الحقوق محفوظة. یُعد كل من QSC وشعار QSC وQ-SYS وشعار Q-SYS عالمات تجاریة مسجلة لشركة QSC , LLC لدى مكتب براءات االختراع والعالمات التجاریة بالوالیات 
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