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دوربین وارم الیت چیست + ویژگی ها و کاربردها

اگر شما نیز اسم دوربین وارم الیت را شنیده اید و این سوال برای شما نیز ایجاد
شده که دوربین وارم الیت چیست ، می توانید برای آگاهی از جواب این سوال
در این مقاله با ما همراه باشید. بدیهی است که اولین هدف نصب دوربین مدار
بسته افزایش امنیت محیط نصب شده در آن است. از ابتدای اختراع دوربین
های مدار بسته یکی از مشغولیت های فکری طراحان دوربین مدار بسته نحوه

دید در شب دوربین مدار بسته بوده است.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 
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دوربین وارم الیت چیست
برای دانستن اینکه دوربین وارم الیت چیست  باید توجه کنیم که به  خاطر مسائلی که اول مقاله
گفته شد در نسل های دو و سه دوبین های مدار بسته دید در شب به این دوربین ها اضافه شد
تا افزایش امنیت را برای محیط نصب شده به ارمغان بیاورد. یکی از مشکالت که در
نصب دوربین مدار بسته و دید در شب های ابتدایی، تصویر سیاه و سفید دوربین بود که با کمک
از اشعه مادون قرمز ال ای دی های نصب شده دور لنز بدست می آمد. عدم نمایش رنگ در این
تیپ دوربین ها ضعفی محسوب می شد، تا اینکه دوباره طراحان به فکر چاره ای برای دید در شبک

رنگی شدند.
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دید در شب رنگی

اکنون تکنولوژی های مختلفی برای دید در شب رنگی به صنعت دوربین مدار بسته معرفی
ahd شده است، که یکی از شیوه های پر استفاده دید در شب رنگی مخصوصا در تکنولوژی
تکنولوژی دوربین وارم الیت است. که در ادامه بیشتر در این رابطه با شما توضیح می دهیم
و متوجه می شوید که دوربین وارم الیت چیست و بعد از آن میتوانید از
نصاب دوربین مدار بسته خود به راحتی درخواست دوربین مدار بسته ای را بکنید که به آن

نیاز دارید.

 

تکنولوژی وارم الیت

نام دقیق این تکنولوژی full color night vision است که در بازار به دوربین های مدار بسته
وارم الیت معروف است. در این تکنولوژی به جای ال ای دی های مادون قرمز از ال ای دی
های ultra-bright array LED استفاده می شود. این ال ای دی ها برای نوردهی طبیعی در
محیط استفاده می شوند تا با تاباندن نور طبیعی در محیط در شب نور الزم برای تصویر برداری
را تامین نمایند. تکنولوژی استفاده شده در دید در شب دوربین های وارم الیت کامال متفاوت
است با دوربین های مادون قرمز، چرا که در این دوربین ها نور محیط از طریق خود ایمیج
سنسور شناسایی شده و میزان نور ال ای دی را نسبت به نور محیط تنظیم می کنند و نیازی
به ای آر کات نمی باشد اما در دوربین های مدار بسته معمولی دید در شب سیاه و سفید از
سنسور موجود در ای آر نور محیط را شناسایی می کنند و فرمان از طریق آی آر کات ارسال
شده و آی آر ها روشن می شود.شما می توانید به راحتی دوربین هایی با این تکنولوژی از
فروشگاه دوربین مدار بسته تهیه کنید و با توجه به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشید.

 

تکنولوژی استار الیت

حال که با تکنولوژی وارم الیت آشنا شدید، مناسب است که با تکنولوژی استارالیت نیز آشنا
شوید. دوربین های استارالیت دوربین هایی است که سنسورهای ویژه ای دارند و در محیط
های کم نور سبب بهتر دیده شدن تصاویر می شوند. قابلیت استارالیت بر خالف دوربین های
مادون قرمز رنگی ارائه می دهند.  سنسور این دوربین ها از دوربین های عادی بزرگتر است .
دیافراگم بازتر و سرعت شاتر پایین تری دارند که سبب دریافت نور بهتر روی سنسور می
شود. به طور مثال برای دیدن پالک خودرو در شب که چشم قادر به دیدین کامل جزئیات
نیستف این تکنولوژی اعجاب انگیز عمل می کند و نور مورد نیاز خود را از نور طبیعی محیط

تامین می کند.

عموما از دوربین های وارم الیت برای محیط هایی با تاریکی مطلق استفاده می شود و از
دوربین های استارالیت در محیط های کم نور که می خواهید تصاویر به صورت رنگی ذخیره

شود.

مزیت دوربین وارم الیت چیست

تا به اینجا دانستید که دوربین وارم الیت چیست ، اما مناسب است که با مزیت های این
دوربین نیز َآشنا شوید. از مزیت های این دوربین می توان گفت که دوربین وارم الیت
جزئیات بیشتری را در شب نسبت به دوربین های دید در شب معمولی نشان می دهد و
همین امر سبب می شود ضریب ایمنی باال رفته و اپراتور مشاهدات کامل تر و دقیق تری را از

تصویر در شب دریافت نماید.

معایب دوربین وارم الیت چیست

دوربین های وارم الیت به دلیل داشتن ال ای دی با نور طبیعی و پرتاب نور در شب، محیط را
با نور طبیعی روشن می کند و همین امر سبب می شود در برخی از محیط ها امکان استفاده
از این تیپ دوربین های مدار بسته میسر نباشد. به طور مثال شما در یک اتاق خواب نمی
توانید از دوربین وارم الیت استفاده کنید، یا در فضایی که توصیه می شود دوربین مدار

بسته در دید نباشد، این دوربین ها نمی توانند گزینه مناسبی برای نصب باشند.

خرید دوربین مدار بسته وارم الیت

خرید دوربین مدار بسته وارم الیت و همچنین خرید دوربین های معمولی با اهداف مختلفی
مانند نظارتی، آموزشی و غیره انجام می شود. خیلی از افراد در زمان خرید دوربین مدار بسته
دچار سردرگمی می شوند زیرا تولید کنندگان مختلف طیف گسترده ای از محصوالت نظارتی با
امکانات و قابلیت ها مختلفی را تولید و روانه بازار کرده اند و همین خود سبب سردرگمی
مشتریان می شود، نکته ای که در هنگام خرید دوربین خیلی حائز اهمیت است این است که

حتما و حتما اعتبار فروشگاه و رزومه کاری آن را برسی کنید و سپس برای خرید اقدام نماید.

کالم آخر دوربین وارم الیت چیست

حال که دانستید که دوربین مدار بسته وارم الیت چیست، مناسب است که در زمان نصب
دوربین، از یک نصاب دوربین مدار بسته حرفه ای و خبره کمک بگیرید، چرا که نصب دوربین
مدار بسته از جمله مواردی است که اگر به خوبی انجام نشود، هر چقدر هم که دوربین شما با

کیفیت و گران قیمت باشد، باز هم تصاویر را آن طور باید، تحویل نمی دهد.
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نصب دوربین مدار بسته
برای کسب اطالعات بیشتر درباره نصب دوربین مدار بسته همین حاال کلیک کنید.
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فروشگاهنصاب دوربین مداربستهخانه خدمات تماس با مادرباره ماویدئو آموزشیمقاالت آموزشی



←



https://infinity-cctv.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/contact/
https://infinity-cctv.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://us.dahuasecurity.com/product-technologies/low-light-technology/
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_and_night_camera
https://infinity-cctv.ir/
https://infinity-cctv.ir/shop/
https://infinity-cctv.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://infinity-cctv.ir/aboutus/
https://infinity-cctv.ir/contact-us/
tel:021-66762449
mailto:infinity.cctv.ir@gmail.com
https://infinity-cctv.ir/wp-content/uploads/2022/06/footer-logo.webp
https://twitter.com/infinity_cctv
https://www.pinterest.com/infinitycctv/
https://www.instagram.com/infinity_cctv
https://trustseal.enamad.ir/?id=183591&Code=97UzGISK5S4DfmBsDbf5
https://tabaneshahr.com/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/
https://tabaneshahr.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/
tel:021-66762449
mailto:infinity.cctv.ir@gmail.com
https://infinity-cctv.ir/
https://infinity-cctv.ir/contact/
https://infinity-cctv.ir/shop/
https://infinity-cctv.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://infinity-cctv.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/
https://infinity-cctv.ir/aboutus/
https://infinity-cctv.ir/contact-us/
tel:09127357631

