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poc چیست و چه کاربردی دارد؟

POE دوربین های مدار بسته تحت شبکه ای که از تکنولوژی
بهره میبرند نسبت به سایر دوربین های مدار بسته کاربردی
تر هستند.زیرا همانطور که در مقاله poc چیست  عنوان
کردیم ، دوربین های مدار بسته ای که این تکنولوژی در آنها
فعال است دیگر نیازی به منبع برق جداگانه برای هر دوربین
مدار بسته ندارند .به همین دلیل این آپشن باعث گردیده
است که دوربین های مدار بسته آنالوگ به عنوان یک رقیب
جدی و سرسخت برای دوربین های مدار بسته IP  به شمار
آیند .تکنولوژی  POC همانند تکنولوژی POE برای هرچه بهتر

شدن دوربین های HD  به شمار می آیند.
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POC چیست ؟
حال برای کاربران این سوال پیش می آید که POC چیست  POC مخفف
کلمه Power Over Coax به معنای انتقال برق بر روی کابل کواکسیال
است.کمپانی هایک ویژن به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولید
دوربین مدار بسته در سال ۲۰۱۶ تکنولوژی poc را ابداع کرد،با استفاده از این
فرآیند کار نصب به مراتب آسان تر و راحت تر می شود. از طریق تکنولوژی
rg۵۹ برق دوربین توسط دستگاه دی وی آر و از طریق کابل کواکسیال poc
تامین میشود  و  دیگر برای هر دوربین مدار بسته نیاز به یک منبع برق
جداگانه نداریم.تکنولوژی poc  یک فرآیند و کاربرد جدید به شمار نمی آید
اما همچنان به صورت فراگیر در دسترس کاربران و نصب کنندگان قرار

نگرفته است.

poc نحوه عملکرد فناوری

در سیستم های آنالوگ، انتقال سیگنال تصویر و جریان برق در
فرکانس های مختلف ارسال می شود  تا با یکدیگر تداخل پیدا نکنند
. در این نوع سیستم فقط امکان انتقال تصویر و جریان برق بر روی
یک کابل وجود دارد  و همچنین محدودیت متراژ کابل از دیگر ویژگی

های این سیستم می باشد. به این روش Analog PoC میگویند.

 فناوری poc  دارای یک استاندارد دیگری به نام HD POC است  که
در این حالت سیگنال های تصویر توسط ماژول Coupling  بر روی
جریان برق سوار شده است و جریان برق تبدیل به یک سیگنال حمل
کننده می شوند، در نهایت سیگنال تصویر از جریان برق جدا 
میشود. در این روش امکان ارسال تصویر، صدا، داده های تصویری،
سیگنال های کنترلی و جریان برق توسط یک رشته کابل کواکسیال

وجود دارد.

 

تکنولوژی poc بهتر است یا poe ؟

اکنون که با توجه به توضیحات باال پاسخ سوال poc چیست را
poc متوجه شده ایم حال به بررسی تفاوت و نوع کیفیت تکنولوژی

با poe می پردازیم.

تکنولوژی poe برای انتقال برق بر روی کابل شبکه مورد استفاده قرار
می گیرد ولی تکنولوژی poc برای انتقال برق بر روی کابل کواکسیال
مورد استفاده است . در تکنولوژی poc سیگنال برق و دیتا بر روی
کابل کواکسیال است  و دارای ولتاژ مشخصی نمیباشد به همین
دلیل ممکن است که برای یک محصول و یا یک سیستم خاص  مورد
استفاده قرار گیرد اما تکنولوژی poe به طور همزمان انتقال برق و
سیگنال داده را بر روی کابل انجام می دهد و همچنین محدوده ولتاژ

تکنولوژی poe بین ۳۷ تا ۵۷ ولت است. 

شرکت چشمان بیدار آریا که یکی از بزرگترین شرکت ها در حوزه
سیستم های حفاظتی و نظارتی می باشد دارای چندین پروژه موفق
با استفاده از تکنولوژی فوق  درنصب دوربین مدار بسته آماده ارائه
تمامی مشاوره های فنی و مالی در حوزه استفاده از تکنولوژی مذکور
جهت استفاده بهتر برای تمامی نصاب های دوربین مدار بسته عزیز

و کارفرمایان محترم می باشد. 

 

مزایای تکنولوژی poc چیست

برای پاسخ به این سوال که مزایای تکنولوژی poc چیست می توان
عنوان کرد که از بزرگ ترین و اصلی ترین مزایای این تکنولوژی

استفاده از یک کابل برای تمام سیگنال ها است .

پیشنهاد ما به شما برای استفاده از تکنولوژی poc استفاده از کابل
کواکسیال آرجی ۵۹ می باشد .

با استفاده از تکنولوژی poc فرایند نصب و کابل کشی بسیار روان،
آسان، سریع و کم هزینه می شود.

معایب تکنولوژی poc چیست

از اصلی ترین معایب فرایند POC می توان به محدودیت کابل اشاره
کرد ، تکنولوژی poc برای مسافت های باالی ۲۰۰ متر باید به صورت

جداگانه کابل کشی برق صورت گیرد .

یکی دیگر از محدودیت های استفاده از تکنولوژی poc استفاده از
نوع دوربین مدار بسته است ، باید دقت داشته باشید تا دوربین
مدار بسته انتخابی شما از نوع جدید آنالوگ که آنالوگ HD نام دارد
باشد تا بتواند تکنولوژی poc را پشتیبانی کند ، همچنین دستگاه

DVR نیز باید پورت POC را به صورت جداگانه داشته باشد.

poc مکان های مورد استفاده از تکنولوژی

سایت های بزرگ :

پروژه های بسیار بزرگ که سیستم امنیتی و دوربین های مدار بسته
بی شماری استفاده می شود برای کاهش کابل مصرفی ، کاهش زمان
، کاهش هزینه و همچنین سهولت در نصب و کار استفاده از این

تکنولوژی پیشنهاد می شود .

پروژه های ساختمانی  :

 در پروژه های ساختمانی بعد از اتمام هر مرحله از کار باید محل
نصب دوربین را تغییر دهیم در نتیجه استفاده از دوربین های مدار
بسته ای که قابلیت poc را  دارند بهترین گزینه برای نصب در این

اماکن میباشند.

آسانسور:

در پروژه هایی که در آن مکان آسانسور وجود دارد به دلیل سخت
poc بودن عملیات و همچنین پرخطر بودن این کار از تکنولوژی

استفاده میکنند.

مکان های خطرناک :

در مکان هایی مانند جایگاه های پمپ بنزین و یا اماکنی شبیه به
این مکان برای جلوگیری از خطرات ناشی از اتصاالت سیم های برق
و امکان آتش سوزی، بجای اتصال چندین رشته کابل و سیم کشی
های طوالنی از این تکنولوژی استفاده میکنند تا با استفاده از این
روش مسیر کابل کشی ها کاهش یافته و احتمال وقوع خطر به

حداقل برسد.

فروشگاه دوربین مدار بسته چشمان بیدار آریا با ارائه بهترین
دوربین های مدار بسته با کیفیت باال و تضمین و گارانتی برای
آسودگی خاطر شما تمامی محصوالت سیستم های امنیتی را موجود

دارد.

تفاوت poe و poc چیست؟

با اینکه هر دوی این دو تکنولوژی برای انتقال توان راه اندازی مورد
نیاز دوربین بر روی کابل میباشد ولی در POE ولتاژ مورد نیاز با
سیگنال های دیتا بر روی کابل های شبکه همزمان ارسال شده و این
کابل های توان به صورت کامال مشخص قابل تفکیک در زوج های
کابل شبکه می باشد ولی در POC ولتاژ مورد نیاز راه اندازی دوربین
و سیگنال تصویر به صورت کریر بر روی هم در حال انتقال هستند و
تنها با استفاده از گیرنده های مخصوص آن قابل تفکیک می باشد. 

1 – رابط های انتقال

2 – تفاوت در برد و قدرت انتقال

3 – تفاوت در سیستم های پشتیبانی کننده

بهترین دوربین مدار بسته دارای تکنولوژی
poc کدام است

در فروشگاه دوربین مدار بسته و تجهیزات سیستم های امنیتی و
نظارتی دوربین مدار بسته ای که تکنولوژی POC را دارا باشد و جزء
برندهای معتبر و شناخته شده به شمار آید دوربین مدار بسته

هایک ویژن مدل Hikvision DS-2CE16D8T-IT5E است .

تکنولوژی در این نوع از دوربین مدار بسته آنالوگ HD-HDTVI است
و دارای رزولوشن تصویر ۲ مگاپیکسلی می باشد. جنس بدنه این نوع
از دوربین های مدار بسته فلزی است و درجه محافظت IP67 می

باشد.

 دوربین های مدار بسته هایک ویژن در این مدل دارای لنز ثابت2.8 ،
3.6 ، 6 میلی متری هستند(تمامی این مدلهای در فروشگاه دوربین
مدار بسته شرکت چشمان بیدار آریا موجود میباشد) ، از این نوع از
دوربین های مدار بسته که شکل ظاهری بولت دارند در محیط های

خارجی و داخلی استفاده می کنند .

فروشگاه دوربین مدار بسته شرکت چشمان بیدار آریا مفتخر است
که این محصول را با قیمتی مناسب و ضمانت و  گارانتی تضمین
شده  تقدیم شما کند و همچنین با معرفی یک
نصاب دوربین مدار بسته مجرب و حرفه ای تمام نیاز شما را از نصب

دوربین مدار بسته برآورده کند . 

در زمان خرید دوربینهای داراب POC از فروشگاه دوربین مدار بسته
حتما بخواهید که عملرکد آن را برای شما تست کند و تنظیمات الزم
بر روی دوربین را برای شما انجام دهد زیرا برخی از این دوربینها نیاز
به تنظیمات خاصی دارد که در صورت عدم تجربه ممکن است به

دوربین اسیب برسانید.

POC دوربین های دارای تکنولوژی

برای اطالع داشتن از اینکه دوربین مدار بسته خود قابلیت POC را
دارد می توان به دیتاشیت دوربین مراجعه کرد . معموًال در
مشخصات فنی دستگاه دوربین مدار بسته ای که
تکنولوژی POC وجود داشته باشد کلمه poc support  مشاهده می

شود .

این تکنولوژی در سیستم های آنالوگ قدیمی و دوربین های آنالوگ
AHD، HDCVI  و HDTVI  قابلیت POC وجود نداشت و اقلب برای
نصب دوربین مدار بسته در پروژه های خود از کابل های ترکیبی برای

استفاده همزمان برق و تصویر را استفاده میکردند.

کالم آخر poc چیست

همانطور که در این مقاله که توسط شرکت چشمان بیدار آریا جمع
آوری شده است توضیح دادیم ، تکنولوژی POC باعث نصب
آسان،کاهش هزینه ها ،کاهش مسیر کابل کشی میشود و با
انتخاب یک نصاب مجرب و حرفه ای در زمینه نصب دوربین مدار

بسته می توان نصب یک سیستم امنیتی مطمئن را تجربه کرد.

بنابراین حتما در پروژه های نصب دوربین مدار بسته خود تمام
دانش و تجربه خود را به کار بگیرید تا بهترین خدمات را به کارفرمای
خود ارائه دهید یکی از بهترین وسیله ها جهت کاهش زمان اجرای
پروژه و همچنین کاهش برخی از هزینه های قابل تعامل به کارفرما را
می توان با استفاده از تجهیزات تکنولوژی POC در دوربین مدار

بسته به شدت کاهش داد. 
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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 خرید از 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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