
)TSPC( كاميرا عمود البحث التكتيكية

 كاميرا أسفل 
)UDC( الباب

انظر حول 
الزوايت

مسبار تحّمل 
الحمل

انظر إلى 
سقوف

تعد كاميرا البحث التكتيكي المعلقة على العمود )TSPC(، والمصممة لتناسب العمل في النهار والليل، مثالية لمهام البحث والمراقبة الخفية. فرؤوسها المتغيرة تجعل 
.)UDC( من السهل التبديل بين الكاميرا القياسية والكاميرا االختيارية أسفل الباب



)TSPC( كاميرا عمود البحث التكتيكية
الكاميرا مجهزة مع Quick Disconnect إلى استعمال للتبديل ، مع كاميرا تحت الباب )UDC( مع  وموصل صوت

) مالحظة: الكاميرا UDC تتطلب   إخراج الصوت الستخدام وظيفة الصوت(.

)UDC( كاميرا أسفل الباب 
كاميرا أسفل الباب )UDC( االختيارية تتيح لك مشاهدة ما يوجد خلف الباب بسهولة مع ميزة الكاميرا المزدوجة لزيادة مجال الرؤية. 

تعمل الكاميرا الخارجية االختيارية ثنائية الوضع والكاميرا الرقمية المزدوجة )UDC( على تحسين الوعي بالمواقع. خيار الصوت خارج يسمح الصوت.  )* مالحظة: إذا تم شراء هذه الخيارات بعد الطلب 
األولي ، فيجب إعادتها للترقيات(.

)UDC( الخصائص اختيارية لكاميرا أسفل الباب

• كاميرا مزدوجة من الجهاز UDC اختيارية
• مخارج صوت  من الجهاز UDC اختيارية

بطارية احتياطية

غطاء 
الشمس

حزام تكتيكي

شاشة ثانوية LCD بحجم 
7 بوصة 

)TSPC( القدرات العامة لكاميرا عمود البحث التكتيكية 

فصل الرأس بسرعة للتوافق مع كاميرا UDC )انظر أدناه(

عمود حمل قابل للتمديد مقاس 77-51 بوصة )195-130 سم(

رأس كاميرا تعمل في الماء

رأس كاميرا ألوان مزود بإضاءة باألشعة تحت الحمراء )IR( يتم تبديلها تلقائًيا

رقبة مرنة تسمح بضبط الكاميرا بزاوية 360 درجة

مسبار تحّمل الحمل

شاشة LCD مقاس 7 بوصات )18 سم(مع شاشة واضحة ملحقة بالعمود بإحكام

التحكم في بريق شاشة

منفذ خروج الفيديو

منفذ خروج الصوت )*يلزم وجود كاميرا UDC مزودة بخيار خروج الصوت(

بطارية NiMH بقدرة 1,000M مللي أمبير في الساعة مع شاحن بطارية ذكي

الوزن: حوالي 6 أرطال )2.7 كجم(

موصالت  ™LEMO متقدمة

)UDC( القدرات العامة لكاميرا أسفل الباب 

400 خطوط التلفزيون دقة الشاشة

250،000 بكسل عدد البكسل

0.005 لوكس حساسية الشاشة

940 نانومتر لمبة )LED( ملونة باألشعة تحت الحمراء 
يظهر صورة واضحة في شديد الظالم.

إضاءة األشعة 
)IR( تحت الحمراء

RS-170 إرسال الفيديو

إلى األمام 15 درجة اتجاه البصر

70 درجة منحرف مجال البصر

250 ملم )9.8 بوصة الى االبد( عمق الرؤية

• الطول: 135 ملم )5.3 بوصة(
• االرتفاع: 6 ملم )0.23 بوصة(

• العرض: 35 ملم )1.38 بوصة(
شفة اإلدراج

• الطول: 95 ملم )3.74 بوصة(
• االرتفاع: 40 ملم )1.57 بوصة(
• العرض: 73 ملم )2.87 بوصة(

الجزء الرئيسي

)TSPC( الخصائص اختيارية لكاميرا عمود البحث التكتيكية

نظرًا لسياسة تحسين المنتج التي تتبعها شركة آيكور، تحتفظ الشركة بحق تغيير المواصفات والشكل الخارجي دون إشعار منها.
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