
معرفی و آشنایی با بهترین نوع دوربین  
 مدار بسته 

های امنیتی و نظارتی امروزه سهم زیادی در برقراری و ایجاد امنیت و  دوربین های مدار بسته و سیستم 
 .آرامش در زندگی و کار افراد دارند

توان در انجام بسیاری از کارها  با نصب دوربین مدار بسته در محل کار و زندگی عالوه بر ایجاد امنیت می 
یتی انواع مختلفی از دوربین های مدار نیز سرعت بخشید. به دلیل استفاده زیاد کاربران از این سیستم امن 

بسته روانه بازار گشته است که هر کدام دارای مشخصات و ویژگی های خاص خود میباشند. در این مقاله ما  
را به شما معرفی کنیم تا شما قبل از خرید و نصب   هبهترین نوع دوربین مدار بست سعی بر این داریم تا

 .دیش اه داشته بدوربین اطالعات کافی در این زمین



 

 بهترین نوع دوربین مدار بسته 

 ؟ ه نکاتی باید قبل از خرید دوربین مدار بسته توجه کردبه نظر شما به چ
باید به نکاتی توجه داشت تا یک دوربین مدار بسته  هبهترین نوع دوربین مدار بست برای خرید و نصب

مطمئن و مناسب با توجه به نیاز شخصیمان تهیه کنیم. به عنوان مثال یکی از مواردی که باید به آن توجه 
 .ش دوربین مدار بسته استکرد نواحی تحت پوش

یکی از مهمترین و ابتدایی ترین نکات مهم و کلیدی این مورد است که بدانید شما چه زوایا و مناطقی را نیاز  
، ب دید در ش ، ANPRدارید که تحت پوشش دوربین مدار بسته قرار بگیرد. با توجه به امکاناتی همچون

تشخیص حرکت و … به راحتی میتوان میزان زاویه دید دوربین مدار بسته را تغییر داد. پس شما باید بدانید  
 .پوشش دادن چه زوایایی است هنصب دوربین مدار بست که هدفتان از

 .در ادامه با ما همراه باشید تا با نکات حائز اهمیت قبل از خرید دوربین آشنا شوید
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 همه چیز در مورد بهترین نوع دوربین مدار بسته 
 انتخاب کابل و نوع سیم کشی

برای داشتن یک دوربین مدار بسته باید به نوع و طریقه نصب آن نیز توجه داشته باشید تا عالوه بر داشتن 
“بهترین نوع دوربین مدار بسته” حداقل ترین هزینه ها نیز در هنگام کابل کشی و نصب نصیب شما گردد. به  

وظیفه مهمی دارد و باید از نصاب با مهارت و تجربه باال برای نصب  هنصاب دوربین مدار بست همین دلیل
 .دوربین مدار بسته استفاده کرد

 

 نصب در محیط بیرونی و داخلی

از نکات مهم دیگر قبل از خرید یک دوربین مدار بسته محیط نصب دوربین است. قبل از خرید دوربین،  
دانستن آنکه قرار است دوربین در محیط داخلی و یا خارجی نصب شود از اهمیت باالیی یرخوردار است  

 .زیرا دوربین های مناسب نصب در محیط داخلی و خارجی با یکدیگر متفاوت است

 هری دوربین شکل ظا

با توجه به تولید و عرضه روزافزون دوربین های مدار بسته، انواع و اشکال مختلفی در ظاهر دوربین ها  
موجود است که هرکدام مناسب نصب در یک محیط میباشند. به همین دلیل بهتر است قبل از خرید دوربین  

بروید و از نزدیک از دوربین ها دیدن کنید. دوربین های بولت،  هفروشگاه دوربین مدار بست مدار بسته به
های مدار بسته میباشند که هر کدام مناسب و … از گونه های مختلف شکل ظاهری دوربین  PTZدام، 

باید به آن توجه داشته  بهترین نوع دوربین مدار بسته نصب در یک محیط است که شما قبل از خرید حتی 
 .باشید

 لنز دوربین مدار بسته

  لنز دوربین های مدار بسته نیز در انتخاب نوع دوربین دارای اهمیت است زیرا با توجه به نوع لنز دوربین،
 .آن ارتقا پیدا میکند نرزولوش کیفیت تصویر و
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 حافظه دوربین مدار بسته 

یکی از مواردی که در هنگام خرید دوربین های مدار بسته توجه کمتری به آن میشود حافظه و رم دوربین  
ت و این نکته کلیدی زمانی مشهود میشود که نیاز به یک کلیپ ذخیره شده در دوربین دارید و مدار بسته اس

 .به دلیل عدم حافظه موجود دسترسی به آن کلیپ و عکس امکان پذیر نمیباشد

 

 فروشگاه و نصاب حرفه ای

عالوه بر تمام نکات گفته شده انتخاب یک فروشگاه دوربین مدار بسته مطمئن که یک محصول با کیفیت و  
ز اهمیت خیلی باالیی برخوردار است و همچنین شما میتوانید با انتخاب  گارانتی دار را به شما ارائه دهد ا

 .یک نصاب حرفه ای نیاز خود را از داشتن یک دوربین مدار بسته آسوده سازید

 بهترین نوع دوربین مدار بسته را از کجا تهیه کنیم؟ 

د به معرفی یک فروشگاه  قبل از معرفی انواع برند های مختلف و معتبر دوربین های مدار بسته ابتدا بای
دوربین مدار بسته و انواع تجهیزات امنیتی بپردازیم. فروشگاه دوربین مدار بسته چشمان بیدار آریا با داشتن  

انواع دوربین های مدار بسته با ضمانت و گارانتی تضمین شده و همچنین با معرفی یک تیم حرفه ای در  
 .استزمینه نصب دوربین های مدار بسته در کنار شم

 بهترین نوع دوربین مدار بسته کدام است؟ 

بهترین   با توجه به مطالبی که در قسمت قبل به آنها اشاره کردیم متوجه شدیم که باید به چه نکاتی توجه کنیم تا 

را انتخاب کنیم، حال در این قسمت از مقاله به معرفی برند های معتبر و شناخته شده جهانی   هنوع دوربین مدار بست

 .مینه دوربین های مدار بسته اشاره خواهیم کرددر ز

 ن هایک ویژ •

HIKVISION   در صدر دوربین های مدار بسته در جهان میباشد. این برند معتبر چینی با تولید و عرضه انواع



  بولت، مختلف های  مدل در  همچنین  و …گوناگون دوربین های مدار بسته شامل دوربین های مسکونی، تجاری و 

PTZ ،آید می شمار به بسته مدار  دوربین های  برند ترین محبوب جزء …تحت شبکه، توربو و  ، دام. 

 

 اداهو •

بهترین نوع دوربین   داهوا نیز یکی از برند های معتبر و شناخته شده تولید دوربین مدار بسته است که جزء لیست

میباشد و در زمینه ساخت تولید انواع قرار میگیرد. این برند و شرکت جهانی نیز متعلق به کشور چین  مدار بسته

 .دوربین های مدار بسته وسیستم های امنیتی و نظارتی نسبت به سایر رقبا پیشتاز است

 ک هایلو •

این برند شناخته شده زیر مجموعه برند هایک ویژن است که به منظور تامین کننده کاالها از نظر اقتصادی تاسیس 

 .گشته است

 ویونی وی •

با تولید دوربین های مدار بسته تحت   2011انند داهوا و هایک ویژن یک شرکت چینی است که از سال این برند هم

شبکه شروع به فعالیت نموده است. در لیست “بهترین نوع دوربین مدار بسته”، برند یونی ویو بعد از هایک ویژن و  

 .داهوا قرار دارد

 ک ویوت •

شروع به کار کرده و در این مدت کوتاه موفق به تولید انواع   2000ویوتک یک برند تایوانی است که از سال  

 .دوربین های با کیفیت و با قابلیت های مختلف شده است

 ساکسی •

شروع به فعالیت کرده است نیز جزء برندهای محبوب شناخته شده است و این  1996این برند سوئدی که از سال 

 .قرار دارد ستهبهترین نوع دوربین مدار ب برند نیز جزء لیست

 ک لین-دی •

لینک نیز جز شرکت های با کیفیت و متعلق به کشور تایوان است و محصوالت این برند شناخته شده بیشتر  -برند دی

لینک در ساخت دوربین های بیسیم و کابلی نسبت به سایر رقبا پیشتاز  -در آمریکا و تایوان تولید میشود. شرکت دی

 .است

 یسون •

بسته سونی نیز ساخت کشور ژاپن میباشد که مشخصه های این دوربین های مدار بسته ساخت لنز   دوربین های مدار 

 .های قوی و با کیفیت در دوربین ها است که با گذشت زمان با افت کیفیت رو به رو نمیشوند و تغییر رنگ ندارند 

 ک پاناسونی •

نیز   2008نه سیستم های صوتی است که از سال شرکت پاناسونیک نیز از برند های معتبر و شناخته جهانی در زمی



دوربین ها و   4Kشروع به تولید دوربین های مدار بسته نموده. از مشخصه های بارز این برند میتوان به کیفیت

 .قابلیت باالی آنها در دید در شب اشاره کرد

 گ سامسون •

برند معتبر و جهانی کره ای از سال   اغلب ما برند سامسونگ را در زمینه گوشی های همراه میشناسیم ولی این

شروع به تولید دوربین مدار بسته کرده است و در همین مدت محدود توانست به عنوان اولین شرکت   2014

دوربین های ضد آب و ضد گردغبار را تولید کند، درست است که قیمت این نوع از دوربین های مدار بسته باالست  

 .بسته قرار دارند اما جزء بهترین نوع دوربین مدار

 


