
فروشگاه دوربین مدار بسته

فروشگاه دوربین مدار بسته با بهترین کیفیت و قیمت

با توجه به باال رفتن ارزش و قیمت کاال های اساسی خانه و … داشتن و
استفاده از دوربین مدار بسته تبدیل به امری مهم شده است. در خرید
دوربین مدار بسته باید به فروشگاه دوربین مدار بسته هم دقت الزم را
داشت تا از فروشگاهی معتبر و با تجربه دوربین خود را تهیه کنید و دچار

خسارات احتمالی مالی و زمانی نشوید.

مشاهده محصوالت

►

به طور کلی دوربین های مدار بسته بسته به نوع کیفیت تصویر ,  دارایون
سیم و یا وایرلس بودن، جنس بدنه و پروتکل های ارتباطی از قبیل آنالوگ
یا دیجیتال بودن طبقه بندی می شوند بنابراین توصیه تیم چشمان بیدار
آریا به شما این است که دوربین مدار بسته خود را با توجه به نوع نیاز و
هدف استفاده از آن تهیه نمایید. برای داشتن فروش دوربین مدار بسته
الزم است که بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را از یک “فروشگاه

دوربین مدار بسته” مطمئن تهیه کرد.

مشاهده محصوالت چشمان بیدار آریا
تماشاگر محصوالت ما باشید

1234…282930

  مرتب سازی پیش فرضنمایش 1–30 از 873 نتیجه

هارد بنفش
شرکتی 4 ترا

بایت (گارانتی 2
ساله تعویض)
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

هارد بنفش
شرکتی 2 ترا

بایت (گارانتی 2
ساله تعویض)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

هارد بنفش 1 ترا
بایت (گارانتی 2

ساله درجا
تعویض)

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

رم 32 گیگا
بایت مخصوص
دوربین مدار

بسته
۱۴۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین بیسیم
(SQT) مگنتی
۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربين دام
چرخشى
وايرلس

۵۶۰,۰۰۰ تومان

 

۷۸۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد
خرید

مینی اسپیددام
بیسیم

۸۷۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

ميني اسپيد
دام سوالر

4G سيمكارتي
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین المپی
V380 چرخشی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

 

۵۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد
خرید

V380 بیبی کم
سه آنتن

۵۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین المپی
V380

۵۲۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین بیسیم
بولت

۷۴۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

ماکت دوربین
مدار بسته
۹۵,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین بالت
وایرلس وای

فای خورشیدی
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین بالت
وایرلس

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربين مينى
اسپيددام سيم

كارتى گوش
واره دار وارم

اليت
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربين مينى
اسپيددام سيم

كارتى وارم
اليت

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین مینی
اسپیددام سیم

کارتی
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

چشم بیسیم
433

۲۴۵,۰۰۰ تومان

 

۲۹۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد
خرید

چشم دزدگیر
کالکسون
KLAXON

۳۳۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

چشم
PYRONIX+
۲۷۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

اسپیددام
V380 بیسیم

۹۵۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین بولت
V380 بیسیم

۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

V380 بیبی کم
۶۰۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

دوربین
مداربسته

V380 المپی
۵۲۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

v380 فیش آی
۵۳۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

آداپتور 5 آمپر
لپ تاپی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

آداپتور 9 ولت
2.5 آمپر

۹۵,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

آداپتور 12 ولت
5 آمپر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

پدال اعالم
سرقت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

 

افزودن به سبد
خرید

حراج!حراج!

حراج!

برند های مطرح در فروشگاه دوربین مدار بسته

چرا به ما اعتماد کنید؟

نحوه ثبت سفارش در فروشگاه دوربین مدار بسته
در تصویر زیر می توانید تمامی مراحل ثبت سفارش در چشمان بیدار آریا را مشاهده کنید

با کیفیت ترین محصوالت، تنها در فروشگاه دوربین مدار
بسته چشمان بیدار آریا

برای خرید دوربین مدار بسته با مشاوران چشمان بیدار آریا در ارتباط باشید.



تماس با ما

روند ثبت سفارش در فروشگاه دوربین مدار بسته
پس از این 4 مرحله ، سفارش شما توسط فروشگاه دوربین مدار بسته چشمان بیدار آریا ثبت و اجرا می شود .

ارائه بهترین مشاوره

کارشناسان ما با ارائه مشاوره
محصوالت قبل از خرید ، شما را در

انتخاب بهترین و کارامد ترین
محصوالت یاری می کنند.

انتخاب محصول مورد نظر

ثبت سفارشات شما پس از انتخاب
محصوالت مورد نیازتان توسط چشمان

بیدار آریا

نصب و راه اندازی

بعد از مشخص شدن محل دقیق
نصب، نصاب دوربین مدار بسته

دوربین را نصب و راه اندازی می کند.

تست نهایی

در آخر نصاب دوربین مدار بسته با
انجام یک تست نهایی برای دوربین از
کارکرد دقیق آن اطمینان حاصل می

کند.

سایر خدمات ما در چشمان بیدار آریا
خدمات ما عالوه بر فروشگاه دوربین مدار بسته به مشتریان عزیزمان

نصاب دوربین مدار بستهنصب دوربین مدار بسته

درباره چشمان بیدار آریا
آشنایی با تاریخچه شرکت چشمان بیدار آریا

مجموعه سیستم های حفاظتی چشمان بیدار آریا در سال ۱۳۸۴ به منظور
فعالیت در حوزه فروش، نصب و خدمات پس از فروش انواع دوربین مدار
بسته در پاساژ امجد راه تاسیس گردید. چشمان بیدار آریا ارائه دهنده
HikVision ، Zview، خدمات و گارانتی دوربین مدار بسته برای برندهای
LiLin و فروش دوربین مدار بسته در ایران می باشد، درباره فروشگاه
دوربین مدار بسته همین بس که متخصصان این مجموعه با دانش و
تجهیزات مدرن و ارتباط با مدعیان و تولید کنندگان اصلی در سایر نقاط
جهان، تمامی دستگاه های پیشرفته و سیستمهای حفاظتی و نظارتی را
تعمیر و بروز رسانی می کنند، همچنین در حوزه فروش دوربین مدار بسته،
این مجموعه نسبت به احداث کارخانه تولید دوربین مدار بسته در ایران
نموده و با استفاده از دانش ایرانی و تکنولوژی روز دنیا اقدام به تولید
دوربین مدار بسته با کیفیتی باال و طبق استانداردهای IEC و GOST نموده

است.


همه چیز درباره فروشگاه دوربین مدار

بسته

وظایف نصاب دوربین مدار بسته


مقایسه تکنولوژی های به کار رفته در

انواع دوربین های مدار بسته


چه دوربینی برای چه محیطی مناسب

است ؟


دوربین های مدار بسته چه قیمتی

دارند؟


دوربین های مدار بسته ، وقایع را تا چه

مدتی را ضبط می کنند ؟


توانایی های الزم برای تکنسین دوربین

مدار بسته


ویژگی یک نصاب دوربین مدار بسته

خوب چیست؟


هزینه نصب دوربین مدار بسته چقدر

است؟

همه چیز درباره فروشگاه دوربین مدار بسته

وظایف نصاب دوربین مدار بسته

پس از خرید از یک فروشگاه دوربین مدار بسته مطمئن حاال وقت این رسیده که یک نصاب
با تجربه وارد عمل شود . نصاب دوربین مدار بسته باید بتواند شرایط محیط نصب دوربین را
بسنجد و بررسی کند. با توجه به نوع دوربین باید مکان مناسبی را انتخاب کند تا از اتفاقاتی

که باعث خرابی دوربین مانند بارش باران و .. می شود جلوگیری شود.

بعد از این مراحل باید به بررسی زاویه دوربین مدار بسته بپردازد و باید زوایا را بلد باشد تا
بتواند با کمترین تعداد ممکن تمامی نقاط مورد نیاز را پوشش دهد.

مقایسه تکنولوژی های به کار رفته در فروش انواع دوربین های مدار بسته

960HHDCVIHDTVIHD-SDIمدل

CCD+DSPCMOS+ISPCMOS+ISPCMOS+ISP    چیپ   

دیجیتالآنالوگآنالوگآنالوگسیگنال

عالیخیلی خوبخیلی خوبکمکیفیت

زیادکممتوسطکمهزینه

چه دوربینی برای چه محیطی مناسب است ؟

دوربین های مداربسته برای کاربرد های مختلفی ساخته می شوند و به همین دلیل انواع
گوناگونی دارند. به عنوان مثال دوربین مدار بسته ای که برای محیط های بیرونی و سربازباید
نصب گردد با دوربینی که در محیط های سرپوشیده مثل پارکینگ خانه مسکونی و یا فروشگاه
ها استفاده می شود هم از لحاظ قابلیت ها  و هم از لحاظ روش نصب با هم تفاوت های
زیادی دارد. در نتیجه چشمان بیدار آریا به شما این پیشنهاد را می دهد که اگر هنوز اقدام به
خرید از “فروشگاه دوربین مدار بسته” نکرده اید ، حتما با کارشناسان مجموعه ی ما برای
مشاوره ی قبل از خرید تماس بگیرید تا بتوانید بیشتر امنیت و بازدهی را برای محیط خود به

ارمغان بیاورید.

دوربین های مدار بسته چه قیمتی دارند؟

دوربین های مداربسته در فروشگاه دوربین مدار بسته با توجه به ساختار دوربین، شرکت
سازنده، کیفیت لنز تصویر، جنس بدنه ی دوربین و گیرایی سنسورهای دوربین و عوامل مورد
نیز برای نصب ، قیمت های متفاوتی دارد در نتیجه نمی توان گفت تعرفه فروش دوربین مدار
بسته دارای هزینه ی ثابتی است. در ابتدا می بایست نوع و قیمت دوربین مدار بسته را از
فروشگاه دوربین مدار بسته معتبری دریافت کنید . سپس باید محیطی که قرار است به
دوربین مدار بسته مجهز شود ، مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان بازه قیمتی دوربین مدار بسته
را برای شما مشخص نمود. خرید دوربین مدار بسته در حفظ امنیت کسب و کار شما نقش

بسزایی را ایفا می کند.

دوربین های مدار بسته ، وقایع را تا چه مدتی را ضبط می کنند ؟

تصاویر و ویدیو های دوربین مدار بسته با توجه به ساختار آن، روی هارد یا رم سرور ذخیره
می گردد و مدت زمان نگهداری این تصاویر بسته به مقدار فضای ذخیره سازی سرور دوربین
ها است. در فروشگاه دوربین مدار بسته می توانید دوربین مورد نظر خود را با توجه به نیاز

خود خریداری کنید. 

توانایی های الزم برای تکنسین دوربین مدار بسته

هر فروشگاه دوربین مدار بسته ای باید یک یا چند تکنسین دوربین مدار بسته متخصص
داشته باشد که عالوه بر توانایی های ویژه ای  که دارد ، اطمینان شما را در انتخاب بهترین
تیم حرفه ای نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی و نظارتی جلب کند . البته که یک تیم

حرفه ای نصاب دوربین مداربسته باید توانایی های زیر را نیز داشته باشد:
• آشنایی با انواع مختلف دوربین های موجود در فروشگاه دوربین مدار بسته (آنالوگ، تحت

شبکه ، وایرلس، صنعتی، دید در شب)
• آشنایی بادسته بندی دوربین های مداربسته (دام، بولت، باکس، پانورامیک، اسپیددام، ترمال،

زوم)
Indoor و Outdoor تخصص در نصب انواع دوربین های •

• آشنایی با انواع لنزها و طریقه نصب آن ها
• آشنایی با انتخاب نوع کابل و داکت مناسب و طریقه نصب آن ها بدون افت جریان و یا

نویزدار بودن تصویر در مسافت های کم و زیاد
• آشنایی با انواع DVR و NVR و طریقه نصب HDD و سایر خروجی ها بر روی آن ها (همانند

پورت های شبکه، منبع تغذیه و…)

هزینه نصب دوربین مدار بسته چقدر است؟

هزینه نصب یک سیستم حفاظتی به انتخاب نوع و تعداد دوربین مداربسته، تجهیزات مورد
نیاز، محل نصب و … بستگی دارد. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با کارشناسان

“فروشگاه دوربین مدار بسته” ما در ارتباط باشید.

سواالت متداول













نصب دوربین مدار بسته چگونه است؟

برای نصب دوربین مدار بسته اصولی باید ابتدا نوع دوربین مدار بسته مورد
نظر خود را انتخاب کنید و با توجه به تجهیزاتی که دارید همراه با آموزش

های موجود در سایت اقدام به نصب کنید.

هزینه راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته چقدر است؟

قوانین نصب دوربین مدار بسته در آپارتمان چیست؟

چگونه دوربین را به گوشی متصل کنیم؟

انواع دوربین مدار بسته چیست؟

آیا دوربین مدار بسته بدون نیاز به سیم کشی است؟
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خانه 
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مقاالت آموزشی 

درباره ما 

تماس با ما 

خبرنامه

تماس با ما

مشترک شوید ...

021-66762449 

infinity.cctv.ir@gmail.com 

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

ضمانت پس از فروشمشاوره رایگانکارکنان مجربنصب سریعپشتیبانی عالی

021-66762449  infinity.cctv.ir@gmail.com  امنیت را از ما بخواهید 

فروشگاهنصاب دوربین مداربستهخانه خدمات تماس با مادرباره ماویدئو آموزشیمقاالت آموزشی
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