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دوربین مداربسته رم خور چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه کمتر جایی را سراغ داریم که از سیستم امنیتی دوربین مدار بسته
برخوردار نباشد. با توجه به وجود اضطراری دوربین های مدار بسته چه در محل
کار و جه در محل زندگی باعث پیشرفت روزافزون این سیستم گردیده
است.دوربین های مدار بسته امروزی امکاناتی چون سیم کارتی و یا رم خور بودن
را دارا هستند ک سبب گردیده که کار آمدتر و مناسبتر از سابق شوند.
دوربین مدار بسته رم خور چیست؟در دوربین های تحت شبکه و یا IP در پایین
دوربین های مدار بسته شیاری برای جایگذاری RAM وجود دارد ، این امکان در

دوربین های آنالوگ نیست.
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دوربین مداربسته رم خور چیست
برای اینکه بدانیم دوربین مداربسته رم خور چیست بهتر است بررسی کنیم که کال دو مدل

دوربین مداربسته رم خور داریم:

دوربین هایی هستند که رم به عنوان یک حافظه پشتیبان استفاده میشود و تمام
تصاویر هم بر روی هارد دوربین و هم بر روی رم ذخیره می شوند( حالت عملکرد رم به
صورت حافظه پشتیبان است که در صورتی که دستگاه NVR شما دزدیده شد میتوانید از

روی رم اطالعاتی را استخراج نما�د.
رم دوربین تنها حافظه قابل ضبط دوربین است و تمام اطالعات تماما بر روی این رم

ذخیره میشوند، این مدل از دوربین مداربسته رم خور در بازار ایران بسیار متداول است و
wifi شما میتوانید در تمام فروشگاه ها این مدل از دوربین مداربسته را نیز با نام دوربین

نیز پیدا کنید.

دوربین هایی که رم خور باشند با عالمت Built in Micro SD نمایش داده میشود.دوربین های
کوپک و دوربین های سیم کارتی اغلب رم خور نیز میباشند.در دوربین های مداربسته حافظه دار 

نیازی به دستگاه ذخیره ساز نمیباشد و در هزینه به نوعی صرفه جویی میشود.
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دوربین مدار بسته حافظه دار

برای مطالعه اینکه دوربین مداربسته رم خور چیست بهتر است بدانیم ،دستگاه ذخیره ساز در
دوربین های تحت شبکه و یا ip دستگاه NVR است که با توجه به داشتن رم در دوربین مدار
بسته این دستگاه حذف میشود و همچنین اگر دوربین مدار بسته رم خور POE انتخاب کنیم

در هزینه کابل کشی نیز صرفه جویی خواهیم داشت.

برای داشتن یک دوربین مدار بسته رم خور و نصب دوربین مدار بسته باید به 3 نکته اساسی
توجه کنیم. که در ادامه به آن میپردازیم.

کیفیت تصاویر در دوربین مدار بسته رم خور

در ادامه مطالعه درباره “دوربین مداربسته رم خور چیست” باید بگوییم که کیفیت رم در
دوربین های مدار بسته و یا همان MIRO SD به نوع برند آن بستگی دارد. در دوربین های مدار
بسته رم خور برای داشتن و ضبط کردن وقایع با کیفیت باید به سرعت آن رو توجه کرد.
منظور از سرعت رم در دوربین های مدار بسته سرعت خواندن میباشد که این موضوع نیز به
نوع دوربین انتخابی ما دارد . برای مثال در دوربین های 4K که رزولیشن باالیی دارند باید یک

رم که سرعت خواندن آن 30 مگابایت در ثانیه باشد انتخاب کنیم.

به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم رمی را انتخاب کنید که حداقل سرعت آن 10 مگا بایت بر
ثانیه باشد.

انواع رم و دوربین مدار بسته حافظه دار را می توانید در فروشگاه دوربین مدار بسته مشاهده
نمایید.

ظرفیت در دوربین مدار بسته رم خور

در ادامه بررسی ویژگی ها و پاسخ به سوال دوربین مداربسته رم خور چیست باید بدانیم که
ظرفیت رم های موجود برای دوربین های مدار بسته متفاوت است. کارت حافظه 16 گیگا بایتی
، کارت حافظه 32 گیگا بایتی ، کارت حافظه 64 گیگا بایتی ، کارت حافظه 128 گیگا بایتی و

کارت حافظه 256 گیگا بایتی انوا رم ها و یا کارت حافظه های موجود است.

برای انتخاب کارت حافظه خود باید به دو نکته دقت کنید :

اول اینکه دوربین مدار بسته شما تا چند گیگ رم را پشتیبانی میکند.

دوم اینکه ظرفیت مورد نیاز شما برای استفاده از رم دوربین مدار بسته چقدر است.

پاسخ سوالهای باال باعث میشود که انتخابهای ما در خرید دوربین مداربسته حافظه دار بسیار
حرفه ای تر و مرقون بصرفه تر شود، بنابراین قبل از خرید دوربین حافظه دار حتما باید تمام
شرایط و الزامات قبل از خرید را مورد بررسی قرار بدهید.برای نصب این دوربین ها نیز بهتر

است از نصاب دوربین مدار بسته کمک بخواهید تا به صورت اصولی نصب شود.

دوام و ماندگاری دوربین مدار بسته رم خور

یکی دیگر از عالئمی که باید در انتخاب کارت حافظه به آن دقت داشت دوام و جنس کارت
حافظه است. کارت های حافظه در دوربین های مدار بسته باید در برابر گرد و غبار و یا آب

مقاوم باشند.

یکی دیگر از المانهای مهم در زمان خرید دوربین مداربسته حافظه دار، توجه به برند دوربین و
همچنین خدمات پس از فروش گارانتی دوربین مداربسته که توسط فروشنده به شما داده می
شود توجه داشته باشید. زیار این مدل از دوربینهای مداربسته به واسطه خدمات پشتیبانی

که ارائه می شود قابل قیمت گذاری هستند.

شعار مجموعه ما که این است ” فروش آغاز تعهد است” ما در مجموعه شرکت چشمان بیدار
آریا دارای تعداد زیادی نیروهای خدمات پشتیبانی فنی سیستم که میتوانیم خدمات پس از

فروش مناسبی به شما در مورد دوربینهای مداربسته رم خور به شما ارائه بدهیم.

مزایای دوربین مدار بسته رم خور چیست؟

قابلیت دید در شب

حساس به سنسور حرارت و حرکت
نصب سریع و جا به جایی آسان

قابلیت ضبط صدا
عدم نیاز به کابل کشی و سیم کشی اضافی

NVR در صورت نیاز نداشتن مشتری حذف دستگاه

شاید بزرگترین مزیت این مدل از دوربین های مداربسته در نام آنها نهفته باشد، با قابلیت
نصب رم در دوربین شما به تجهیزات جانی برای نصب دوربین نیاز ندارید، مثال به
دستگاه ذخیره ساز و هارد ( که قیمت باالیی دارند ) دیگر نیاز ندارید و از همه مهمتر شما
میتوانید بدون نیاز به سیم کشی و انجام کارهای فنی و پیچیده خودتان اقدام به نصب
دوربین در منزل و یا محل کار خود کنید و نیازی به استخدام نصاب دوربین مداربسته ندارید.

این دوربینها به راحتی قابل نصب هستند و در صورتی که شما میخواهید در یک محل بدون
نیاز به نصاب دوربین مداربسته، دوربینی را برای محافظت از دارایی و خانواده خود داشته

باشید “دوربین مداربسته رم خور” بهترین گزینه برای شما می باشد.

معایب دوربین مدار بسته رم خور چیست؟

اولین عیب این نوع از دوربین ها عدم وجود امنیت در آنها است. یعنی در صورت سرقت
دوربین مدار بسته تمام اطالعات موجود در دوربین از بین میرود.

عیب بعدی دوربین مدار بسته رم خور محدودیت در حافظه دوربین برای نگهداری از وقایع
میباشد. اگر ما در طول شبانه روز نیازمند ضبط تصاویر توسط دوربین باشیم و آن را تخلیه

نکنیم مطمئنا در حافظه رم موجود در دوربین مدار بسته به مشکل برخواهیم خورد.

یکی از نکاتی که زمان خرید دوربین مداربسسته رم خور باید توجه کرد نام نرم افزاری است
این مدل دوربین مداربسته با آن کار میکند، در نطر بگیرید همیشه باید بهترین نرم افزار  را
برای دوربین مداربسته خود استفاده نمایید زیرا عمال تمام امکانات درون این نرم افزار خالصه

میشود.

مکان های مناسب برای دوربین مدار بسته رم خور

با توجه به ویژگی ها و مشخصاتی که در پیش تر در خصوص دوربین های مدار بسته رم خور
ذکر شد ؛ این دوربین ها مناسب مکان هایی هستند که نیاز به امنیت خیلی شدید ندارند و

همچنین نظارت بر محیط نیازمند 24 ساعته دوربین نباشد.

برای مثال تاین دوربین ها برای منازل شخصی گزینه مناسبی است زیرا تنها در نبودمان از این
دوربین ها برای ثبت وقایع استفاده میکنیم پس حافظه محدود آنها مشکل ساز نخواهد بود.

دوربین مدار بسته رم خور را از کجا بخریم؟

حال که میدانیم دوربین مداربسته رم خور چیست برای انتخاب هر نوع از دوربین های مدار
بسته پیشنهاد میکنیم که قبل از انتخاب و خرید آن با مشاورین این حوزه مشورت کنید تا

بهترین گزینه را با توجه به محیط و نیاز شخصی برطرف سازید.

مهندسان چشمان بیدار آریا برای خدمات رسانی در حوزه سیستم های امنیتی در کنار شمان.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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مجموعه سیستم های حفاظتی آریا در سال ۱۳۸۴ به
منظور فعالیت در خدمات پس از فروش در پاساژ امجد
راه اندازی گردید و ضمن ارائه خدمات و گارانتی دوربین
مداربسته برای برندهای HikVision ، Zview، LiLin و ….
طالیه دار تعمیرات دوربین مداربسته در ایران می باشد

  

انرژی گرفته با ❤  از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر

فروشگاه دوربین مدار بسته
برای مشاهده انواع دوربین مداربسته در فروشگاه دوربین مدار بسته چشمان بیدار آریا همین حاال کلیک کنید.
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021-66762449  infinity.cctv.ir@gmail.com  امنیت را از ما بخواهید 
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