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کابل تصویر دوربین مدار بسته چیست؟ + انواع آن

همانطور که در اطالع هستید هر دوربین مداربسته برای نصب نیاز به قطعات و
تجهیزات گوناگونی دارد.کابل تصویر در دوربین مداربسته از مهمترین قسمت
های اتصاالت یک دوربین مدار بسته به شمار می رود که وظیفه کلی آن
اتصاالت بین اجزای دوربین مداربسته است. کابل تصویر در دوربین های آنالوگ
و تحت شبکه متفاوت است، ما در این مقاله سعی بر این داریم تا شما را با
انواع کابل تصویر آشنا سازیم .در ادامه به توضیح کامل تری از این کابل و ویژگی
های آن می پردازیم تا بتوانیم این سوال را پاسخ بدهیم که
کابل تصویر دوربین مدار بسته چیست ؟ و جواب این سوال به صورت دقیق بیان

شده است.
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انواع کابل تصویر
در سیستم های امنیتی و نصب دوربین مدار بسته برای اتصال بین دوربین و دستگاه ضبط و
مانیتور به قطعه بهنام کابل نیاز داریم. در اصل از کابل برای انتقال تصویر و صوت در دوربین های
مداربسته استفاده می کنیم. در دوربین های آنالوگ برای کابل تصویر از کابل RG59 و در دوربین

های تحت شبکه برای کابل تصویر از کابل Cat6 استفاده می کنیم.
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کابل تصویر دوربین مدار بسته آنالوگ

کابل RG59 جزو کابل های کواکسیال به شمار می آید ، کابل کواکسیال به دلیل کیفیت باال و
نصب آسان در دوربین های آنالوگ طرفداران بسیاری دارد.

RG مخفف Radio Gauge است که در اصالح به کابلهای کواکسیال یا هم محور گفته می شود
برای اینکه در صنعت مخابرات مورد استفاده است از این اصطالح استفاده میشود( در این
جاست که یکی از پاسخهای کابل تصویر دوربین مدار بسته چیست ؟بیان شده است که کابل

دوربین مداربسته یکی از کابلهای زیر رشته مخابرات است)

 کلمه Gaugeبه معنای ضخامت کابل می باشد، در کابل های تصویر آرجی ضخامت کابل با
عددی که در کنار RG نمایش داده می شود مشخص است؛ هر چه عدد RG بیشتر باشد مغزی

کابل نازک تر است.

RG59 کابل تصویر

کابل RG59 که به عنوان کابل تصویر دوربین های مدار بسته آنالوگ به شمار می آید دارای
اجزای کلی مغزی شیلد و عایق ها است.

جنس مغزی و شیلد در این نوع از کابل تصویر می تواند از نوع مس ، آلومینیوم و یا ترکیب
این دو باشد، در کابل های آرجی ۵۹ اطراف مغزی کابل توسط یک فوم و یا پالستیک پوشیده

شده است که به عنوان یک عایق عمل می کند و آن را از شیلد جدا می سازد.
قطر مغزی در کابل تصویر دوربین مدار بسته از نوع RG59 ؛ از ۱.۲ تا ۱.۸ میلی متر است،
اطراف مغزی کابل RG59توسط یک عایق که از جنس فوم یا پالستیک باشد پوشیده شده

است که مغزی را از شیلد جدا می کند.
بعد از این الیه عایق یک کالفه سیمی به نام شیلد وجود دارد که وظیفه آن برطرف کردن نویز
اطراف سیم است، الیه خارجی کابل RG59به وسیله یک روکش از جنس pvc تشکیل شده

است که وظیفه حفاظت از کابل را بر عهده دارد.
در این قسمت هم متوجه شدیم که یک پاسخ مناسب برای سوال کابل تصویر دوربین مدار
بسته چیست ؟ این است که کابلهای RG59 بهترین کابل دوربین مداربسته است. و از

نصاب دوربین مدار بسته بخواهید برای شما بهترین انتخاب را کند.

 

RG59 مزایای کابل تصویر

یکی از از مزیت های کابل RG59 این است که دارای ظرفیت باالیی جهت انتقال میباشد و تا
پهنای باند ۳۰۰ مگاهرتز برای انتقال فرکانس را میتوان بر آن اتکا کرد.

کابل آرجی ۵۹ دارای هزینه مخارج پایینی است و از نظر اقتصادی جزو کابل تصویر دوربین
مدار بسته ارزان قیمت به شمار می آید.

این دسته از کابل تصویر از کیفیت و اطمینان باالیی برخوردار است و برای مدت زمان طوالنی
میتوان از این نوع کابل ها استفاده کرد.

RG59 معایب کابل

-دارای نصب پیچیده تری نسبت به سایر کابل ها میباشد. 2-در هنگام استفاده از این کابل ها دچار

محدودیت فاصله میباشیم. 3-برای نصب کابل RG59 نیاز انشعابات دیگری نیز داریم. 4-مخارج باال

هنگام نصب نسبت به دیگر کابل های بهم تابیده.

کیفیت کابل RG59 به چه عواملی بستگی دارد؟

کیفیت تمام کابل های تصویر دوربین مداربسته از جنس کواکسیال به پارامترهایی از جمله
جنس مغزی کابل ، جنس شیلد و همچنین نوع پالستیکی که به عنوان روکش دور کابل قرار

دارد بستگی دارد.
هرچه جنس مغزی کابل آرجی ۵۹ از نوع مس خالص باشد دارای کیفیت بهتری است و طبیعتا

از قیمت باالتری نیز برخوردار است .
برای آنکه بتوانید در پاسخ به سوال کابل تصویر دوربین مدار بسته چیست ؟ یک کابل با
کیفیت را پیدا کنید باید پارامترهای فنی آنرا مد نظر داشته باشید و جنس مغزی تاثیری

خوبی در انتخاب کابل مناسب دارد.

RG59 طول کابل تصویر

کابل تصویر دوربین مداربسته در کیفیت تصویر دوربین تاثیر مستقیم و بسزایی دارد. عوامل
زیاد و گوناگونی میتواند در این کیفیت تصویر موثر باشد.

مسافت های طوالنی تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت تصویر دوربین مدار بسته دارد.
در کابلهای آرجی ۵۹ ما دچار محدودیت مسافتی هستیم . این کابل ها نهایتًا تا طول ۵۰۰ متر
را میتوانند پشتیبانی کنند، در مسافت های بیشتر از ۵۰۰ متر برای داشتن تصویری مناسب و

ایده آل باید از آنتن و یا فیبر نوری استفاده کنیم .
البته شما میتوانید انواع متراژهای مختلف را در فروشگاه دوربین مدار بسته شرکت چشمان
بیدار آریا پیدا کنید تا عالوه بر اینکه کیفیت باال را در کنار قیمت مناسب تهیه میکنید
میتوانید متراژ مورد نیاز خود را از بهترین فروشگاه دوربین مداربسته به صورت کامال آنالین

تهیه کنید.

RG59 انواع کابل

وزن کابلشیلد کابلروکش کابلشعاع مغزیمغزی کابلنوع کابل

تمام مس
RG59

44مس3.66pvcمس

روکش
مس\مس

41روکش مس3.66pvcمس

مس
\آلمینیوم

40آلمینیوم3.66pvcمس

تمام
آلمینیوم

37آلمینیوم3.66pvcآلمینیوم

cat6 کابل تصویر

cat6 در دوربین های مداربسته تحت شبکه برای استفاده از کابل تصویر باید از کابل شبکه
استفاده کنیم.

کابلهای cat6 دارای چهار جفت سیم مسی است که به راحتی میتوانند تا فاصله ۵۰ متر را با
cat5e و cat5 کابلهای cat6 یک تصویر با کیفیت پشتیبانی کنند، نسل قبل تر از کابلهای
بوده اند، که کابل های cat6 دارای ویژگی های مثبت بیشتری نسبت به این دو کابل قدیمیتر

است.

کابل های cat6 پهنای باند بیشتری را پشتیبانی می کند و همچنین خاصیت نویز پذیری
کمتری نیز دارند.

پس یکی دیگر از پاسخهای سوال مهم کابل تصویر دوربین مدار بسته چیست ؟ این است که
برای دوربین های تحت شبکه کابل های CAT6 میباشند که وظیفه انتقال تصاویر دوربین

مداربسته تحت شبکه را برعهده دارند.

 

cat6 مشخصات ظاهری کابل

کابل تصویر دوربین مداربسته از نوع cat6 دارای ۴ جفت سیم مسی است که تا فاصله  ۹۰
متر می تواند ارتباط بگیرد.

برای داشتن ارتباط بهتر این چهار جفت سیم را برهم میتابانند.

رنگ سیم های موجود در کابل cat6 به این قرار است: آبی سفید آبی _ نارنجی سفید نارنجی_
سبز سفید سبز_ قهوه ای سفید قهوه ای.

در تمامی این سیم ها دو رشته از این سیم وظیفه ارسال اطالعات و دو رشته سیم دیگر
وظیفه دریافت اطالعات و چهار رشته سیم دیگر وظیفه نویز گیری را بر عهده دارند.

cat6 ویژگی های کابل شبکه

برای جلوگیری از ایجاد نویز در کابل های شبکه cat6 بین کابلها و سیمهای به هم تابیده شده
از یک نایلون و محافظ الکتریکی استفاده می شود.

توان مصرفی در کابل های cat6 به هزار مگ بر ثانیه می رسد.

کابل های cat6 تا فاصله  ۹۰ متر را میتوانند پشتیبانی کنند.

در انتهای هر کابل شبکه cat6 یک کانکتور RJ45 متصل است .

 در کابل های cat6 افت ولتاژ نسبت به همتا های قدیمی تر خود بسیار پایین تر است.

از کابل های cat6 برای مسافت های طوالنی بهتر است استفاده کنیم.

خم کردن کابل شبکه cat6 در مسافت های کوتاه تر بسیار سخت است .

cat6 انواع کابل

cat6 حداکثر فاصله استفادهفرکانسنوکابل

cat6 250کابل استانداردMHz
55متر با سرعت 10 گیگ بر

ثانیه

500MHzکابل شبکه cat6 با شیلد
100متر با سرعت 10 گیگ بر

ثانیه

بهترین برند کابل تصویر دوربین مدار بسته

از آنجایی که در ایران تولید کننده کابلهای کواکسیال بسیار زیاد هستند و تکنولوژی های
یکسانی برای ساخت کابل مورد استفاده دارند در نتیجه خیلی کیفیت آنها باهم فرق ندارند و
تنها در نوع ساخت و مواد اولیه ای که استفاده میکنند متفاوت میباشد ولی شرکت نکسنز
یکی از بهترین کابلهای دوربین مداربسته را در ایران تولید میکنند که کیفیت بسیار خوبی

دارد.

البته اصل این برند برای تایوان است ولی در ایران نیز دارای یک کارخانه با همان خط تولید
بروز را دارد که میتواند کابلهای دوربین مداربسته باکیفیت را برای پروژه های نصب دوربین

مداربسته مخصوص شرایط ایران تولید کنند.

در صورتی که شما قصد نصب و راه اندازی دوربین مداربسته را دارید میتوانید با استفاده از
کابل های تصویر مخصوص دوربین مداربسته این برند میتوانید یک پروژه نصب دوربین

مداربسته با کیفیت داشته باشید .

البته در نظر بگیرید که تمام نصابهای دوربین مداربسته دنبال کابل های ارزان هستند ولی
اصوال کابلهای دوربین نکسنز دارای کیفیت باال و حتما دارای قیمت باالتری هستند و مناسب
پروژه های نصب دوربین مداربسته است که نصاب های حرفه ای در آن مشغول به کار

هستند.

کالم آخر کابل تصویر دوربین مدار بسته

ما در این مقاله شما را با انواع کابل تصویر دوربین مدار بسته چه در دوربین های آنالوگ و چه
در دوربین های تحت شبکه آشنا کردیم.

برای خرید انواع کابل های تصویر با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت با فروشگاه چشمان
بیدار آریا تماس حاصل فرمایید.

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

نصب دوربین مدار بسته
برای کسب اطالعات بیشتر درباره نصب دوربین مدار بسته همین حاال کلیک کنید.
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