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 T4MAX الحريق كمرةالمواصفات الفنية ل

 

 

  الضمان .1
في المواد ضد أي عيوب معها رة وجميع أنظمة شحن البطارية المزودة يضمن المصنع الكم

وًة عال. واحد من تاريخ التسليممدة عام لو ينالطبيعي والخدمة ضمن االستخداموالتصنيع 
  .مدى الحياة محدود هيكل البالستيكي للكاميرا تحت ضماناللك على ذ

 
  والصيانة الخدمة .2

كمرة في الواليات المتحدة الشرآة المصنة موجودة في الواليات المتحدة وتقوم بصيانة ال
من دخول الكمرة ) يومي عمل(ساعة  48وذلك لضمان سرعة الصيانة واإلصالح ضمن 

  .يانة دون اعتبار الشحن من وإلى مرآز الصيانةلمرآز الص
 
  الجودة .3
، أو ما يعادلها  9001 حسب أيزووالتصميم والتصنيع  ضمن الشرآة المصنعة الجودةت
جريت للتحقق من مقاومة االختبارات التي أتوضيح تقدم الوثائق حسب طلب العميل لو

  .والصدمات لحرارةاء واللمالكاميرة 
  

  الشاشة .10
هي ذات دقة عالية و) إل سي دي(الكريستال السائل بوصة من  4.3شاشة الكمرة بقطر 

على مسافة  تكون مرئية في الدخان الكثيف الشاشةو .بكسل 130560تصل آحد أدنى إلى 
 البوليالشاشة مزودة بغطاء من و .ن المشغل ورجال االطفاء القريبينم إلى آل ذراع

  .لحمايتها وهي مضادة الختراق الماء
 

  بنية الكمرة .4
 بحجم الكريستال السائل بتقنيةعرض  ولها شاشة محمولة باليدمصصمة لتعمل وهي رة الكم
على أيضًا ويمكن تثبيتها  )واحد على آل جانب( من الكفالر بوصة وشريطين جانبيين 4.3
 يتم توريد. ةبترية مثالبطاأونصة و 4تجاوز يال  رةالوزن الكلي للكم. )بودتراي(ثالثي سلم 

 .، وشاحن بطاريةللشحن بطاريتين قابلتينوالكمرة في حقيبة صلبة 

العدسة.11
 32 ° ال يقل عن ل رؤيةاجممن الجرمانيوم ذات  مصنعة f/1.0الكمرة مزودة بعدسة 

  .العدسة نافذةلمع غطاء ماء من اختراق الوهي محمية  )أفقي(°  50× ) عمودي(
  

  تحمل الكمرة.5
مدة ل )متر 1( أقدام 3 الماء بعمق تحت بعد تغطيسها تبقى الكمرة بالحالة التشغيلية الطبيعية

رة مقاومة لصدمة والكم ،IP-67بحسب  ة تحت الماءيتغيير البطاريمكن أيضًا دقيقة و 30
 .غيليةشتتجاه دون حدوث أضرار لقدرتها الأي ا في ) مترين( أقدام 6 السقوط من ارتفاع

  .دقيقة 15لمدة  )درجة مئوية 150(فهرنهايت  300لدرجة تتحمل الكمرة التعرض 
 

  المؤشرات المرئية .12
 عمراليدل على لضمان أفضل استهالك للبطارية بحيث  LED بطارية مؤشرب تتميز الكاميرا

 أصفرمؤشر واحد و )حالة جيدة( اءخضرمؤشرات  لبطارية من خالل ثالثةالمتبقي ل
على وصول البطارية للحالة الحرجة وضرورة استبدالها أحمر يدل واحد  )استعداد للتبديل(

  .بأخرى مشحونة
 

  التقنية .6
 يمكنو .الغير مبردسيليكون  وساألمورف بكسل وتعمل بتقنية 240×  320 دقة الكمرة

ن تبيض دون أ بشكل مباشرة التصوير بشكل جيد حتى لو تم توجيهها إلى اللهب لكمرةل
ضمن نطاق درجة التشغيلية الكمرة بالحالة  الكترونياتوتبقى   .أو تتأثر تفاصيلها الصور
 600 حتى كونالنطاق الديناميكي للكمرة يودرجة مئوية  85إلى  درجة مئوية 20- حرارة 

سطوح  حرارةدرجة وقياس تصوير حيث تفوم الكمرة ب) درجة مئوية 25± ( درجة مئوية
 14حتي  7،5في طيف األشعة تحت الحمراء من  الحراري بالعمل كاشفالويقوم  .ألجساما

  .ميكرون هذا لضمان الرؤية عبر الدخان
 

  مفاتيح التشغيل.13
هي و. عرضياإليقاف اللتجنب والمفتاح محمي  on/offالكمرة مزودة بمفتاح تشغيل واحد 

األشياء على تحديد أآثر  يساعد المستخدم  )أضافة لون أزرق للصورة( مزودة بتلوين يدوي
 أما .بحيث يتحكم المستخدم بشدة اللون الكمرة من خالل زوج من المفاتيح في أعلى حرارًة

وهنالك أيضًا مفتاح  .آلياًَ يتماألحمر و باألصفر والبرتقالي ة آالنارالحراري المصادر وينتل
 .ا للوضع التشغيلي المعتادوإعادته لتقريب الصورة X4و X2تكبير بوضع 

  الصورة الحرارية نالوا .7
عالية (ر الحرارية دالمصا تلوينتقوم الكمرة بمن أجل توفير درجة أآبر من األمان ، 

وسوف تظهر  .)األحمر/ البرتقالي / األصفر ( صورة ثالثية األلوانب )الحرارة آالنار
 فهرنهايت 799ـل )مئوية 260( فهرنهايت 500الحرارة األصفر عند درجة  الشاشة اللون

 999حتي ) مئوية 427(فهرنهايت  800  حرارةالعند درجة ي البرتقالو، )مئوية 426(
 فهرنهايت 1000ن األحمر عند درجة حرارة بينما يظهر اللو) مئوية 437(فهرنهايت 

كن للمستخدم تمييز ونندرج هذه األولوان بشكل طبيعي بحيث يم .فما فوق )مئوية 538(
  .المشهد من خالل اللون يلتفاص

 

  أنظمة األشرطة .14
ويمكن . للنار والقطعالر المقاومة الكمرة مزودة بشريطين جانبيين مصنوعين من مادة الكف

على آل من الشريطين  Dتعديل مقاسهما بما يتناسب مع اختيار حامل الكمرة ويوجد حلقة 
لهما حافة لونية  ريطين الجانبيينولزيادة السالمة فالش. الجانبيين إلمكانية تعليق الكمرة

رابينر من آال الجهتين إلمكانية تعليق شريط اضافي بك ويتم توريد الكمرة مع. عاآسة
هذا الشريط نقطة فصل ووصل سريعة لسهولة تعليق الكمرة بلباس المشغل ويوجد بوسط 

   .حسب طلب العميلشريط ذاتي اإلرتجاع مكينة ويمكن توريد . ونزع الكمرة

 

  الخارجي الغالف .8
البالستيك  من مصنوعوالغالف الخارجي الكمرة مصممة بشكل هندسي يسهل التعامل معه 

االستخدام الخشن تمال اح بسببو. الكيميائية والموادم للحرارة ووهو مقا Ultem الحراري
الخدوش  وذلك لتحملأثناء عملية الصب  Ultemممزوج مع  الغالف الخارجيفلون 

للغالف مغلفة بمادة ناقلة للكهرباء المغناطيسية آتدريع  الداخلية والطبقة. السطحية الصغيرة
  .داخلي للكمرة

  

  
  الطاقة مصدر .15

بطارية وال ،بطارية واحدقابلتين للشحن، وشاحن  فولت 10 بطاريتينب مزودة الكمرة
لمدة  الكمرة بتشغيل البطارية حيث تقوم، )NiMH( ددرايبمعدن النيكل ه مصنوعة من

 .مرة 1000بطارية ما ال يقل عن ال ويمكن إعادة شحن .آحد أدنى تينمتواصل نيساعت
 الكمرةإخراج البطارية من  يمكن .Ultemمصنوع من مادة  لبطاريةل والغالف الخارجي

يمكن ترآيب وإزالة و .وقت واحدب يتم الضغط على مفتاحي اإلطالق الجانبيين فقط عندما
تشغيل الكمرة  للعميل يمكنو .بسهولة دي قفازات الحريقالبطارية من قبل شخص يرت

ل علبة تم بناؤها توضع داخحسب اختياره بحيث  8عدد  AAموديل  Alkalineببطاريات 
 .NiMHالبطارية المعيارية  وحجم بنفس شكل Ultemمن 

  األلوان .9
حسب  اللوني الترميز عملية مانية ألوان مقاومة للخدش مما يسهلضمن ث رة متوفرةمالك

الي البرتقواألبيض و واألحمر واألصفر واألسود المعدني األزرق :األلوان هي .الحاجة
  .الليموني األصفرواألزرق و
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 Truck Mount ثبت على سيارة الحريقيذي جهاز الشحن ال. 19
. اإلطفاء قسم/ةأو على حائط محط تثبيته على سيارة الحريقشحن يمكن  يقدم المصّنع نظام

والشحن المباشر وأسالك الكهرياء لوصله بشكل النظام متكامل مع جميع أدواث التثبيت 
بمجرد وضع الكمرة  لى الكمرةويمكن للنظام شحن البطارية وهي ع. مباشر بكهرباء السيارة

والنظام متوافق مع مواصفة . بطارية إضافية بنفس الوقتمع شحن  Truck Mountبالـ 
NFPA1901 وهو تحت الضمان لمدة عام.  

  

 

  التشغيل .16
صورة العرض تقوم ب و بالضغط على مفتاح التشغيل ثواني من تشغيلها 4تقلع الكمرة خالل 

  .المطلوبة ةيحرارال
  

  البث الالسكلي .17
 90جزء  FCCمتوافق مع السلكي  عن بعد مكانية اختيار جهاز بثيقوم المصنع بتوفير ا

از البث جهو. ت قناتينوحدة ذاويكون البث عن طريق  GHz  2.4ال التردد ضمن مج
ويقوم جهاز . بحيث يمكن وصل هذه الذراع بالكمرة والهوائي لحمايته ضمن مقبضمصمم 
. Vضمن مباني اعتيادية من نموذج ) متر 200(قدم  600بالتقاط الصورة عن بعد  استقبال

  .تحت الضمان لمدة عامجهاز البث و
  

  
  

  التدريب. 20
ويتم تسليم آل . يمكن اإلعداد لمحاضرة صفية عن طريق الموزع المعتمد للتعريف بالمنتج

ويغطي شكل تفاعلي الصوت والصورة بب هتوجيهالمستخدم و تدريبل CDآمرة مع قرص 
/ ل قسم باختبار معلومات المستخدمها وينتهي آالكمرة واستخداماتها وتطبيقاتالقرص تقنية 

باعتها يمكنه ط ه االختبارات يحصل على شهادةوعندما ينجح المتّدرب بهذ .بالمتدّر
  .واالحتفاظ بها

لشبكة عن طريق اويمكن أيضًا الحصول على نفس التدريب واالختبارات والشهادة 
  .يب جميع أفراد الفريقرالعنكبوتية وذلك لضمان تد

للحصول على أعلى مستويات  وفي حال حاجة العميل لمدرب منتدب من قبل المصنع
تقدم مدرب بخبرة ال ، فإنه يسعد الشرآة المصّنعة أن التدريب على استخدام الكمرة الحرارية

وقائد إطفاء سابق وهو مدرب  تقل عن عشر شنوات ضمن هذا المجال عدا عن آونه رجل
  .ت عالمية على التدريب على تقنية الكمرة الحراريةمعتمد من منظما

 

  فديوالمستقبالت الالسلكية ومسجالت ال. 18
  :لدى المصّنع اختيارات من أجهزة االستقبال والتسجيل آالتالي

ولة حقيبة محمضمن مثبت  عرض وتسجيل الفيدوستقبال ومتكامل ال نظام -
شتغيله أو يمكن وصله مباشرًة جد بطارية مستقلة في هذا النظام ليو. صلبة

فولت  110أو ) آهرباء سيارة الحريق( DCفولت  12بمصدر آهربائي 
AC )ل لمدة ال تق )مشحونة( ويعمل النظام ببطارية داخلية. )التيار المنزلي
والمسجل في هذا . بوصة 15.4ساعات، وشاشة عرض النظام بحجم  3عن 

ويوجد عرض . النظام سهل التشغيل والصيانة ويمكن ربطه بالحاسب اآللي
. ذلك لتوثيق الحدثالمسجلة و للوقت والتاريخ بشكل مستمر على المقاطع

 .والنظام تحت ضمان لسنة واحدة
  

 
 

الصورة يعمل باستخدام بطارية ستقبال وعرض ل المستقمحمول نظام  -
NiMH لمدة ال تقل عن ساعتين والتي تشغلهنفس بطارية الكمرة  وهي .
بوصلة فيديو وربطها ويمكن وصل النظام . بوصة 3.5لعرض بقطر شاشة ا

. الشاشة محمية بغطاء بولي يمكن تبديله بسهولة. بجهاز تلفاز أو بروجكتر
 .والنظام تحت الضمان لمدة عام

 

 
 

له بالكمرة آما هو بالشكل أعاله، لتسجيل صورة رقمية يمكن وصمقبض  -
ساعة فيديو مع مئات الصور، سهل التوصيل بجهاز  يمكنه أن يسجل

ولتوثيق الحدث يتم عرض الوقت والتاريخ . USBالكمبيوتر عبر وصلة 
هذا ويعمل المقبض آجهاز بث إلرسال . لى الصورة أو الفيديو المسجلينع

، ويمكن للمستخدم تشغيل التسجيل )موضحة أعاله(ة ألجهزة استقبال الصور
 .والمقبض تحت الضمان لمدة عام. على المقبض على حدة أو سويًة أو البث

  

  التسليم. 21
يوم من تاريخ الحصول على شهادة المستخدم النهائي من  30يتم تسليم الكرة خال أقل من 
  .مكتب التجارة في أمريكا
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