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دوربین مداربسته کیوب چیست؟ آشنایی کامل با آن

در سیستم های امنیتی هر نوع از دوربین های مدار بسته اسم خاصی دارند که
اغلب این اسم ها از روی شکل ظاهری دوربین ها انتخاب گردیده است. مثال
دوربین دام که دارای شکل گنبدی شکل است و یا دوربین مدار بسته باکس که
به صورت جعبه ای میباشد.دوربین مدار بسته کیوب نیز دارای بدنه ای به شکل
مکعب میباشد از این رو آن را با اسم CUBE میشناسند.دوربین های مدار بسته
کیوب نیز مانند همه دوربین های مدار بسته دارای مشخصه و ویژگی های خاص
خود میباشد که باید قبل از خرید با آن آشنا شوید تا در صورت مناسب بودن با
شرایط خودتان ان را خریداری کنید.در این مقاله به سوال

دوربین مداربسته کیوب چیست پاسخ میدهیم.
دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

دوربین مداربسته کیوب چیست

هرآنچه درباره دوربین مداربسته کیوب باید بدانیم

دوربین مداربسته کیوب چیست
قبل از پاسخ به سوال دوربین مداربسته کیوب چیست بهتر است بدانیم که اصوًال دوربین های
مداربسته کیوب مانند سایر دوربین های مداربسته به منظور نصب در محیط های صنعتی و
مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند ولی این مدل دوربین های مداربسته به دلیل ظاهر بسیار
زیبا و جذابی که دارند اصوًال برای نصب دوربین های مداربسته در داخل منزل مورد استفاده قرار
می گیرد بیشترین استفاده این دوربین ها در سیستم هایی که محافظت است داخل منزل و یا
شرکت هایی می باشد که محیط زیبا الکچری دارند و میخواهند از دوربین های استفاده کنند که

عالوه بر کیفیت ظاهر شکیل و زیبایی نیز داشته باشد. 

بیشتر دوربین های مکعبی یک میکروفون داخلی دارند که عالوه بر تصویر صدای محیط را نیز
ذخیره می کنند.از دیگر ویژگی های این دوربین ها می توان به این اشاره کرد که جنس بدنه آن
ها از پالستیک است و به همین دلیل ضد آب نمی باشند.زاویه دید این دوربین ها 90 درجه می

باشد و فضا را کامل پوشش می دهد.

ویژگی های دوربین مداربسته کیوب

نصب دوربین مدار بسته کیوب

هرآنچه درباره دوربین مداربسته کیوب باید بدانیم

ویژگی دوربین مدار بسته کیوب چیست؟

یرای مطالعه درباره اینکه دوربین مداربسته کیوب چیست ابتدا باید ویژگی های آن را بررسی
نماییم.اغلب دوربین های مدار بسته کیوب تحت شبکه هستند و به WIFI متصل میشوند اما
شرکت هایک ویژن اخیرا دوربین های کیوب را در قالب توربو HD نیز تولید کرده است. این
دوربین های هایک ویژن را که در فروشگاه دوربین مدار بسته می توانید مشاهده نمایید
بیسیم بوده و به راحتی بدون نیاز به کابل کشی به NVR متصل میشوند و فقط باید برق مورد

نیاز آن را تامین کرد.

اغلب دوربین های مدار بسته کیوب دارای میکروفون داخلی و اسپیکر بوده و عالوه بر تصویر ،
صدای محیط را نیز ضبط میکنند.

دوربین مدار بسته کیوب دارای لنز ثابت و زاویه دید 90 درجه است پس برای نصب به این
موضوع دقت کنید. بعضی از این دوربین ها دارای سنسور PIR یا آشکارساز حرکت نیز هستند

؛ این سنسور برای شناسایی ورود افراد مورد استفاده قرار میگیرد.

در ادامه بررسی ها برای پاسخ به سوال “دوربین مداربسته کیوب چیست” ،پایه های دوربین
های مدار بسته کیوب بسیار دارای انعطاف است و برای نصب به راحتی می توان آن را تغییر

حالت داد.

از دیگر ویژگی های این نوع از دوربین مدار بسته دارا بودن SD کارت و رم خور بودن آن
هاست که این ویژگی در بعضی از این دوربین ها وجود دارد.

جنس بدنه این دوربین ها پالستیکی بوده و فاقد قابلیت ضد آب بودن است پس بیشتر
مناسب نصب در محیط های اداری و منازل میباشد و در محیط های خارجی و یا صنعتی

کاربردی ندارد.

به طور کل اگر به دنبال یک دوربین مدار بسته کوچک با قیمت مناسب هستید با توجه به
شکل ظاهری آن دوربین های کیوب گزینه مناسبی هستند.

نصب دوربین مدار بسته کیوب

دوربین مدار بسته کیوب را در معرض آب و هوای نا مساعد و هوای بارانی قرار

ندهید.
لنز دوربین مدار بسته کیوب را با دست لمس نکنید.

دوربین مدار بسته کیوب را تحت فشار و ضربه قرار ندهید.
دوربین مدار بسته کیوب را در مقابل منبع نور بسیار قوی قرار ندهید.

دوربین مدار بسته کیوب را در محیط خشک و تهویه مناسب قرار دهید.

مهمترین ویژگی در نصب دوربین مداربسته کیوب این است که شما حتما از سیستم های
بیسیم برای نصب دوربین استفاده کنید زیرا همانطور که در ابتدای مقاله دوربین مداربسته
کیوب چیست نیز گفته شد این دوربین ها به علت ظاهر زیبای شان بیشتر مورد استفاده قرار
می گیرد بنابراین باید تمامی تالش و تمرکز نصاب دوربین مدار بسته بر روی این باشد که

حداالمکان از کمترین سیستم کاپ کشی استفاده کند.

اکثر “دوربین های کیوب” دارای باتری داخلی نیز می باشد زیرا وجود این باتری باعث می شود
که در زمان هایی که دچار قطعی برق شدیم دوربین بتوانند عملیات ضبط تصاویر را به صورت
کامًال عادی انجام دهد و تمامی وقایع و اتفاقات محیط پیرامون خود را به صورت کامًال واضح و

دقیق ضبط نماید.

 نکات دیگری که باید در نصب دوربین کیوب مدنظر قرار گیرد این است که این دوربین ها را
حتما باید در داخل منزل و یا محیط کار نصب نمود و از نصب آنها در محیط های بیرونی و
محل هایی که احتمال وجود باد و باران ایا نفوذ گرد و غبار به آنها وجود دارد می بایست

اجتناب نمود .
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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
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نصب دوربین مدار بسته
برای اطالعات بیشتر درباره نصب دوربین مداربسته همین حاال کلیک کنید.
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021-66762449  infinity.cctv.ir@gmail.com  امنیت را از ما بخواهید 
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