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قیمت دور몭ین مدار بسته امنیت پالس 

خرید دور몭ین مدار بسته از فروشگاه اینترنتی امنیت پالس 

پشتی몭انی فنی ما بی نظیر است. گفتن یک چیز است اما معنی آن چیز دیگری است. 몭رای سال ها몭ی که در ا몭ن کسب وکار 몭وده  ایم، هنوز

با افراد دیگری 몭رخورد نکرده ایم که به اندازه ما با مشتریان خود وقت می  گذرانند. 몭رای خرید دور몭ین مدار بسته شما ن몭ازی به داشتن

دانش تخصصی در مورد سیستم های دور몭ین مداربسته ندارید، فقط یک کارمند پشتی몭انی مفید و مشتاق است که با خوشحالی به

شما در مورد هر چیزی که ممکن است ن몭از داشته باشید کمک می کند از جمله استعالم قیمت دور몭ین مدار بسته.

شما می توانید با 몭ررسی ویژگی تمامی محصوالت ما که در سایت امنیت پالس درج شده ، خرید دور몭ین مدار بسته را 몭ر اساس ن몭از

های خود به بهتر몭ن شکل انجام دهید. دور몭ین ها و تجهیزات مقرون به صرفه را انتخاب کنید و همچنین از پشتی몭انی رایگان ما قبل از

خرید بهره 몭برید.
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چرا اقدام به خرید دور몭ین مدار بسته کنیم 

خرید دور몭ین مدار بسته (CCTV camera) معموًال 몭رای نظارت تصو몭ری منزل و محل کار صورت می گیرد . مدار بسته به ا몭ن معنی

است که انتقال تصو몭ر فقط از دور몭ین مدار بسته به مانیتورها منتقل می شوند و نه 몭رای عموم مردم ، خرید دور몭ین مدار بسته معموًال

몭رای جلوگیری از فعالیت های مجرمانه و ثبت تخلفات رانندگی انجام می گیرد ، اما دال몭ل دیگری 몭رای خرید دور몭ین مدار بسته نیز وجود

دارد. دور몭ین مدار بسته 몭رای اولین بار در سال ۱۹۴۲ توسط  آلمان 몭رای نظارت 몭ر 몭رتاب موشک های V2 توسعه یافت . بعدها در

آزمایش بمب اتمی توسط آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

تجهیزات دور몭ین مدار بسته شامل موارد ز몭ر است: 

دور몭ین مدار بسته آنالوگ یا دیجیتال

ضبط کننده ویدئو몭ی آنالوگ یا ِ몭 (DVR)رای سیستم های آنالوگ

ضبط کننده ویدئو몭ی تحت شبکه 몭 (NVR)رای سیستم های تحت شبکه

کابل 몭 RJ45رای دور몭ین های تحت شبکه 

کابل کواکس몭ال 몭رای دور몭ین های آنالوگ
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کابل شبکهدور몭ین مدار بستهضبط کننده ویدئو몭ی

تصور کنید که خرید دور몭ین مدار بسته را انجام داده اید ، شما یک دور몭ین مدار بسته داریم که با استفاده از سنسور های تصو몭ری

تصاو몭ر را از طر몭ق لنز ضبط می کنند ، تصاو몭ر و صدا ها به صورت بی سیم یا  با کابل به ضبط کننده ویدئو몭ی منتقل می شوند. ضبط

کننده های ویدئو몭ی  از نرم افزارهای تحلیل تصو몭ر و سا몭ر فناوری های هوشمند 몭رای 몭ررسی کردن داده ها و ارسال هشدارهای خودکار

به شما بهره می 몭رد. ا몭ن نرم افزار مد몭ریت وید몭و몭ی یا (VMS) خروجی های ویدئو몭ی را ضبط ، ذخیره و تجزیه و تحلیل می کند ، ا몭ن

نرم افزار از الگوریتم های یادگیری ماشینی (ML) استفاده می کند که از فناوری ها몭ی مانند تشخیص حرکت ، تشخیص چهره ، شمارش

افراد و غیره که ا몭ن موارد در قیمت دور몭ین مدار بسته نقش بسزا몭ی دارند.

راهنمای خرید دور몭ین مدار بسته 몭ر اساس نوع خروجی و ظاهری 

(Analog) ین مدار بسته آنالوگ몭۱-دور 

 

اگر قصد خرید دور몭ین مدار بسته آنالوگ یا (Analog CCTV) را دارید خوب است بدانید که دور몭ین آنالوگ از اتصاالت (BNC) و کابل

های کواکس몭ال 몭رای انتقال سیگنال های ویدئو몭ی استفاده می کند. وضوح نسبتًا کمی دارند اما دور몭ین های مدار بسته آنالوگ ارزان و
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کار راه بنداز هستند. لوازم جانبی 몭یشتری در یک سیستم آنالوگ استفاده می شود ، به عنوان مثال کابل های کواکس몭ال که معموًال

صدا را منتقل نمی کنند. قیمت دور몭ین مدار بسته انالوگ را می توان با تبد몭ل سیگنال های آن به  سیگنال دیجیتال کاهش داد . ضبط

تصاو몭ر در ا몭ن نوع دور몭ین ن몭از به ضبط کننده ویدئو몭ی آنالوگ یا (DVR) دارد و سپس می تواند تصاو몭ر را در رایانه شخصی یا هارد

دیسک ذخیره کند . واضح تر몭ن دلیل 몭رای پا몭بندی به سیستم آنالوگ قیمت دور몭ین مدار بسته انالوگ می باشد. دور몭ین های آنالوگ

DVR ین آنالوگ نسبتًا آسان است و نصب و راه اندازی دستگاه های몭ین های مدار بسته ارزان محسوب می شوند . نصب دور몭جزو دور

نیز ساده است. دور몭ین های آنالوگ روز به روز در حال 몭یشرفت هستند که موجب شده دور몭ین های آنالوگ با وضوح باال (HD) تصاو몭ر

را ذخیره کنند. خرید دور몭ین مدار بسته چهار یا پنج مگا몭یکسلی آنالوگ 몭 HDیشنهاد می شود.

AHD ین مدار بسته몭۲-دور 

قبل از تصمیم به خرید دور몭ین مدار بسته AHD با آن آشنا شوید اصطالح AHD یا َ(Analog HD Camera) به وضوح باال در تصاو몭ر و

وید몭وها اشاره می کند. ا몭ن موضوع به جمع آوری شواهد در موقعیت های خیلی مهم کمک می کند. دور몭ین های AHD را می توان

몭رای سیستم های دیجیتال و آنالوگ استفاده کرد. ا몭ن یک گزینه عالی 몭رای خرید دور몭ین مدار بسته AHD می باشد.به صورت مختصر و

ساده  دور몭ین های AHD فناوری های IP و آنالوگ را با هم ترکیب می کنند. همچنین به ا몭ن دور몭ین های مدار بسته رابط ویدئو몭ی

کامپوزیت با وضوح باال یا (HDCVI) نیز گفته می شود. با کمک فرستنده ها و گیرنده های دور몭ین های بی سیم AHD می توانید تصاو몭ر

HD ین های آنالوگ몭استفاده می شود . دور HDMI ی몭از سیستم ویدئو AHD ین مداربسته몭را به صورت بی سیم انتقال دهید. در دور

دارای رزولوشن ۱.۳ (۷۲۰p) و ۲ مگا몭یکسل (۱۰۸۰p) هستند . قیمت دور몭ین مدار بسته AHD از آنالوگ 몭یشتر است اما اگر کیفیت

몭رای شما مهم است خرید دور몭ین مدار بسته 몭 AHDیشنهاد می شود.
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(IP) ین مدار بسته تحت شبکه몭۳-دور 

اگر واقعًا اقدام به خرید دور몭ین مداربسته تحت شبکه یا (IP) کرده اید شما می  توانید دور몭ین  های مداربسته آ몭پی بس몭ار خوبی را با

مبلغ خیلی مناسب تهیه کنید. عالوه 몭ر ا몭ن، اگر شما قصد استفاده از دور몭ین مداربسته آ몭پی در سطح پا몭ین تر مثل سیستم انالوگ

دارید به دور몭ین های IP کمتری ن몭از 몭یدا می کنید که در خرید دور몭ین مدار بسته تحت شبکه بس몭ار صرفه جو몭ی کرده اید ، بنا몭ر ا몭ن

شما با سرمایه گذاری و خرید دور몭ین مدار بسته آ몭پی گـــــل رو زدی . در حالی که در انتقال تصو몭ر دور몭ین مدار بسته آنالوگ  از دو

عدد سیم استفاده می کند اما دور몭ین های مدار بسته تحت شبکه فقط از یک سیم  몭رای انتقال داده و 몭رق همزمان استفاده می کند

که به سوئیچ شبکه متصل می شود،  بنا몭را몭ن ن몭ازی به 몭رق کشی در محل  نصب دور몭ین آ몭پی ندارید و همینطور رزولوشن دور몭ین

مداربسته همیشه یک موضوع مهم در خرید دور몭ین  مدار بسته آ몭پی 몭وده  و هست ، دور몭ین  های IP کیفیت تصو몭ر باالتری نسبت به

دور몭ین  های آنالوگ دارند. که ا몭ن موضوع دست شما 몭رای خرید دور몭ین مدار بسته مورد ن몭ازتان بس몭ار باز می گزارد. قیمت دور몭ین

مدار بسته تحت شبکه 몭یشتر از نوع معمولی آن یا آنالوگ می باشد.

(Dome) ین مدار بسته دام몭۴-دور 
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یکی از اهداف اصلی از خرید دور몭ین مدار بسته دام یا (Dome) مقاوم 몭ودن ا몭ن دور몭ین در 몭را몭ر خرابکاران است چون آسیب پذ몭ری

ا몭ن نوع دور몭ین های مدار بسته بس몭ار پا몭ین است . بس몭اری از دور몭ین  های دام دارای درجه  بندی  های مقاومت در 몭را몭ر خرابکاری

هستند (به عنوان مثال، IK08 و IK10) ، که نشان  دهنده درجه حفاظت مکانیکی محصول است. دستکاری آنها دشوار است ز몭را کامًال

محصور هستند و 몭رای خراب کردن آنها به ا몭زار خاصی ن몭از است  ، جدا از ارزان 몭ودن قیمت دور몭ین مدار بسته دام یک مزیت مهم تر

وجود دارد و آن ا몭ن است که دور몭ین های دام به گونه ای طراحی شده اند که در 몭را몭ر آب مقاوم هستند و 몭رای استفاده در فضای باز

بس몭ار عالی هستند ، بنا몭را몭ن ضبط وید몭و در هر شرایط آب و هوا몭ی ممکن است دور몭ین  های مدار بسته دام اغلب دارای درجه مقاومت

IP65، IP66 و IP67 هستند . به دلیل طراحی گنبدی شکل دور몭ین دام ، تشخیص جهت لنز دور몭ین از فاصله دور 몭رای افراد دشوار

است . دور몭ین  های مدار بسته Dome با لنزهای قابل چرخش به شما امکان می دهد  تا لنز دور몭ین را در فاصله دلخواه تنظیم کنید

شکل محفظه گنبدی اجازه می دهد تا  یک زاویه بازتری را مشاهده کنید.

(Mini CCTV) ین  مدار بسته کوچک몭۵-دور 

خرید دور몭ین مدار بسته کوچک یا (Mini CCTV)  راه حل خوبی 몭رای مکان ها몭ی است که اندازه دور몭ین اهمیت زیادی دارد. ا몭ن

محصول دارای وضوح HD است . دور몭ین های مدار بسته کوچک از سنسور تشخیص حرکت پشتی몭انی می کنند و از طر몭ق مرورگر ساده

Internet Explorer ویندوز می توان به آن دسترسی داشت. با استفاده از نرم افزار موبا몭ل دور몭ین مدار بسته مخفی در هر زمان و هر

مکان می توانید منزل را تماشا کنید .یکی از مزیت های دور몭ین مدار بسته کوچک ا몭ن است که به شما زاویه دید فوق العاده عریض
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می دهد و می تواند به صورت بی سیم به شبکه WIFI خانگی شما متصل شود و به سادگی به 몭رق متصل شود. اگر “قیمت دور몭ین

مدار بسته” های موجود در بازار 몭رای شما سنگین است ، ما به شما دور몭ین مداربسته کوچک و جمع  و جور 몭یشنهاد می کنیم که با

DVR آنالوگ شما کار می کند و می تواند از طر몭ق کابل BNC به آن متصل شود. یکی از دال몭ل مردم 몭رای خرید دور몭ین مدار بسته مخفی

نصب راحت دور몭ین مداربسته مخفی است. اگر 몭رای دسترسی به 몭رخی مناطق مشکل دارید، یک دور몭ین مداربسته کوچک جاسوسی

ا몭ن کار را انجام می دهد . راه اندازی و استفاده از دور몭ین مدار بسته مخفی کوچک آسان است. کافی است دور몭ین را وصل کرده و

اپلیکیشن دور몭ین مخفی را روی تلفن همراه خود دانلود کنید. 몭رای دور몭ین های IP، می توانید وید몭و را مستقیمًا در رایانه شخصی

خود ذخیره کنید.

(Speed dome) ین  مدار بسته اسپید دام몭۶-دور 

دور몭ین مدار بسته اسپید دام قابلیت چرخش کامل ۳۶۰ درجه / شیب ۱۸۰ دارا است و امکان کنترل کامل میدان دید مورد ن몭از یا

(Sync) ین های ثابت خود جفت یا سینک몭ین مدار بسته اسپید دام می توانید آن ها را با دور몭را فراهم می کند . با خرید دور (FOV)

کنید تا دید نظارتی را بس몭ار افزایش دهید . ردیابی خودکار دور몭ین اسپید دام حتی می تواند اجسام متحرک در حین 몭رواز هم

تشخیص دهد و سوژه را دن몭ال کند . شما می توانید با استفاده از فناوری تنظیمات سنسور حرکتی ، 몭رای ثبت میدان  های دید مختلف

در یک منطقه 몭رنامه ر몭زی و زمان بندی کنید . 몭رای ردیابی تمام فعالیت های مشکوک خرید دور몭ین مدار بسته اسپید دام اانتخابی ایده

آل است . کنترل از راه دور دور몭ین اسپید دام به کار몭ران ا몭ن امکان را می دهد که میدان دید دور몭ین را بدون ن몭از به حضور در محل

تغییر دهند. زوم اپتیکال و دیجیتال از بهتر몭ن ویژگی های دور몭ین  های اسپید دام هستند که به شما امکان می دهند اش몭ا را از کیلومتر

ها دورتر 몭بینید یا روی جزئ몭ات مهم تری تمرکز کنید. ناگفته نماند قیمت دور몭ین مدار بسته اسپید دام کمی 몭یشتر از دور몭ین های دام
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معمولی می باشد اما سرمایه گزاری روی “خرید دور몭ین” اسپید دام نسبت به ویژگی های منحصر به فردش معقول است.

(Bullet) ولت몭 ین  مداربسته몭۷-دور 

دور몭ین های مدار بسته 몭ولت (Bullet CCTV) در مقایسه با دور몭ین های مداربسته دام از نظر عملکرد همه فن حریف هستند. 몭ر همین

اساس ، دور몭ین  های 몭ولت ، همزمان می  توانند هم  نقش دور몭ین  های تحت شبکه یا نقش دور몭ین های آنالوگ را اجرا کنند، و می 

توانند از دید در شب (IR) یا سا몭ر فناوری  های 몭یشرفته مانند زوم اپتیکال، سنسورهای حرکتی یا حسگرهای حرارتی باشند استفاده

کنند . ا몭ن موضوع 몭رای بس몭اری از کسانی که قصد خرید دور몭ین مدار بسته 몭ولت را دارند حائز اهمیت است . دور몭ین  های مداربسته

몭ولت از نظر نصب انعطاف  پذ몭رتر هستند ، که می توان آن ها را روی د몭وار ،  ز몭رزمین  ،  سقف یا ز몭ر لبه پشت بام نصب کرد . مقاومت

حد اکثر در 몭را몭ر آب و هوا ، به لطف بدنه قوی ا몭ن دور몭ین مداربسته 몭ولت از دور몭ین در 몭را몭ر شرایط آب و هوا몭ی شدید محافظت می

کند و همینطور مقاوم در 몭را몭ر آب و هوا و گرد و غ몭ار می باشد .دور몭ین 몭ولت دارای یک گردن رباتیک است که قابلیت مانور را بس몭ار

باال می 몭رد  و امکان دسترسی به تصو몭ر HD از جهات مختلف را فراهم می کند. قیمت دور몭ین مدار بسته 몭ولت نسبتا متوسط است و

بستگی به نوع کیس آن و فناوری هایش دارد اما نسبت به متن باال تصمیم بگیرید که آیا خرید دور몭ین مدار بسته 몭ولت منطقی است

یا خیر.

(IR) ین  مدار بسته دید در شب몭۸-دور 
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دور몭ین  های دید در شب می  توانند مکمل خوبی 몭رای سیستم امنیتی شما باشند، اما قبل از خرید دور몭ین مدار بسته دید در شب مهم

است بدانید به چه نوع دور몭ین دید در شب ن몭از دارید و چه زمانی از  فناوری هوشمند IR استفاده کنید .اولین موضوع که قبل از خرید

دور몭ین دید در شب مواجه می شوید ا몭ن است آیا به نظارت در شب داخل یا خارج از منزل ن몭از دارید؟ و محدوده 몭وشش نظارتی شما

چقدر است؟ مطمئن شوید که دور몭ینی را انتخاب کنید که 몭رای 몭رنامه خاص شما ساخته شده باشد و دارای ظرفیت لنز و یا زوم مورد

ن몭از شما باشد . تکنولوژی دید در شب یا (IR) را می توانید مطابق با ن몭ازهای خود تنظیم کنید. از دید در شب 몭رای 몭وشش ضبط

تصاو몭ر در شب در مناطق کوچکتر و داخلی استفاده کنید . محدوده روشنا몭ی از عواملی هست که در قیمت دور몭ین مدار بسته دید در

شب تاثیر گزار است . مشخصات فنی دور몭ین خود را 몭ررسی کنید تا مطمئن شوید که قابلیت های IR آن می تواند مسافت مورد ن몭از

شما را 몭وشش دهد. در صورت ن몭از، یک 몭رتو دید در شب جداگانه 몭رای تکمیل روشنا몭ی در شب اضافه کنید.

(Bulbs camera) ین مدار بسته المپی몭۹-دور 

اگر می  خواهید یک “دور몭ین مدار بسته ارزان” و مناسب خریداری کنید ، به 몭یشنهاد  اقتصادی ما دور몭ین مدار بسته المپی نگاهی

몭یندازید. زاویه دید کامل ۳۶۰ درجه ا몭ن دور몭ین به شما امکان می دهد کل اتاق را 몭بینید و بدون هیچ نقطه کوری مراقب درب

ورودی یا ح몭اط خود باشید . ا몭ن دور몭ین مانند دور몭ین های مداربسته گران  تر دارای یک ردیاب حرکتی است و در صورت شناسا몭ی
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چیزی هشدار را به گوشی شما ارسال می  کند. تماشای زنده به رم میکرو SD ن몭از دارد، اما اگر می خواهید فیلم ضبط کنید ، از رم های

میکرو SD می توانید استفاده کنید که تا ۱۲۸ گیگابایت فضا پشتی몭انی می کنند. از نرم افزار 몭 v380رای مشاهده از راه دور در تلفن

همراه شما استفاده می کند. عملکرد مکالمه دو طرفه نیز از طر몭ق نرم افزار v380 کار می کند تا بتوانید از هر کجا و در هر زمان صحبت

کنید و گوش دهید. ا몭ن 몭رنامه دور몭ین المپی همچنین 몭رای کنترل نور، ضبط فیلم یا گرفتن عکس استفاده می شود . ا몭ن دور몭ین از

وای فای ۲.۴G استفاده می کند که 몭رخی افراد 몭رای اتصال به آن مشکل دارند. همچنین یک پایه E27 و 몭یچ های نصب همراه با آن نیز

وجود دارد، می  توانید آن را به هر جای چراغ استاندارد 몭یچ کنید. قیمت دور몭ین مدار بسته المپی بس몭ار مقرون به صرفه 몭وده و با

هزینه کم می توانید یک دور몭ین مدار بسته مناسب تهیه کنید خرید دور몭ین مدار بسته المپی کامال معقول 몭وده و مشکل شما را رفع

می کند.

(Wireless CCTV) ین مدار بسته بی سیم몭۱۰-دور 

با خرید دور몭ین مدار بسته بی سیم دیگر ن몭ازی به سیم و کابل در انتقال تصو몭ر دور 몭ین مدار بسته ندارید ، نصب را 몭رای هر فردی

آسان می کند . 몭몭اده سازی یک روش اتصال بی سیم دور몭ین مدار بسته خانه شما را تبد몭ل به یک خانه هوشمند می کند . خرید

دور몭ین مدار بسته بی سیم همچنین می تواند با تمام ن몭ازهای امنیتی شما 몭رای منزل کار몭ردی باشد . ا몭ن موضوع می تواند شامل

سنسورهای حرکتی، دور몭ین ها و نظارت تصو몭ری باشد.  دور몭ین مداربسته بی  سیم راه اندازی آسان تری دارد و می تواند توسط تلفن

هوشمند، تبلت یا لپ تاپ 몭رای تجزیه و تحلیل، گزارش دهی و نظارت ویدئو몭ی ۲۴/۷ از آن استفاده کرد.قیمت دور몭ین مدار بسته وای

فای از نوع کابلی 몭یشتر است اما ا몭ن موضوع را در نظر بگیرید که دیگر ن몭از به خرید کابل شبکه یا کابل کواکس몭ال نیست همینطور به

لطف دور몭ین وای فای هزینه نصب دور몭ین مدار بسته نیز بس몭ار کاهش می یابد. هنگامی که Wi-Fi سیگنال را از دور몭ین مدار بسته

몭یسیم دریافت می کند ، مستقیم به یک سرور ا몭ری فرستاده می شود ، که می توان فیلم را در زمان واقعی مشاهده کرد یا 몭رای مشاهده
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آیا ا몭ن پست 몭رای شما مفید 몭ود؟



اولین نفری باشید که رای میدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردن몭از عالمت گذاری شده اند 

بعدی بایگانی کرد. 몭رخی از دور몭ین  های بی سیم دارای رم های micro SD هستند که مقدار محدودی فیلم را ذخیره می کنند.

CCTV Buyers Guide :منبع

فهرست مطالب
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