
 معرفی انواع پایه دوربین مدار بسته
هز نباشد دوربین های مداربسته  در حال حاضر شما کمتر جایی را پیدا می کنید که به دوربین مدار بسته مج

کاربرد و انواع بسیار زیادی دارد که هر کدام از انواع این دوربین ها روش نصب متفاوتی دارد. در این  
انواع  خواهیم در مورد یکی از مهم ترین بخش های نصب دوربین مدار بسته سخن بگوییم که همانمقاله می 

ی که قرار است در مورد مطالب مهمی صجبت کنیم بهتر است تا  است، پس از آنجای پایه دوربین مدار بسته
آخر این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد انواع پایه دوربین مدار بسته بیشتر بدانید. بعضی از دوربین ها  
ه  برای اینکه بتوانند بهترین کارایی داشته باشند باید روی پایه های مخصوصی آن را نصب کنید این پایه ها ب

دوربین مدار بسته کمک میکند تا فضای بیشتری را پوشش دهد؛ پایه دوربین مدار بسته انوع مختلفی دارد که  
هر کدام از انواع این براکت ها در مکان و محل مخصوصی به کار می رود. اگر شما هم میخواهید فروشگاه  

آشنا شوید   نواع پایه دوربین مدار بستها  یا مکان دیگری به دوربین مدار بسته مجهز کنید قبل از هر کاری با
 .آشنا خواهیم کرد انواع پایه دوربین مدار بسته ما در این بخش به خوبی شما را با

 
 دوربین مدار بسته 



 انواع پایه دوربین مدار بسته
امروزه به منظور تکمیل سیستم دوربین مدار بسته استفاده از لوازم جانبی دوربین مدار بسته ضروری است  

که هر کدام از تجهیزات دوربین در جای مخصوصی کاربرد دارد و یکی از آن ها پایه دوربین مدار بسته  
ییم. یکی از مهم ترین و بهترین  سخن بگو  انواع پایه دوربین مدار بسته خواهیم در مورداست که در ادامه می 

تجهیزات دوربین مدار بسته که شما باید حتما آن را همراه دوربین مدار بسته خریداری کنید پایه دوربین مدار 
بسته است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که دوربین مدار بسته شما به دلیل طراحی خاص نمی تواند  

توانید با  ن مداربسته این مشکل را به راحتی حل کرده است و شما می فضای بیشتری پوشش دهد، پایه دوربی
با انواع این پایه ها بیشتر آشنا شوید و سواالتی که در ذهن خود دارید   فروشگاه دوربین مدار بسته رفتن به

ید خوبی را تجربه کنید. از کاربرد های دیگر این پایه می توان به را از مسئول فروشگاه بپرسید تا بتوانید خر 
توانید فضای بیشتری را توسط دوربین مدار این موضوع اشاره کرد که اگر از این پایه ها استفاده کنید می 

بر روی پایه های نگهدارنده استحکام و   دوربین مدار بسته با نصب  بسته پوشش دهید. باید توجه داشته باشید
دید زاویه دوربین را بیشتر می کند و باعث می شود که قابلیت های دوربین بهتر کارایی داشته باشد. پایه 

دوربین مدار بسته انواع گوناگونی دارد که این تنوع به شما کمک می کند تا پایه هایی را با  های نگهدارنده
 .جنس های مختلف خریداری کنید

 

 

 همه چیز درباره انواع پایه دوربین مدار بسته 

 نگهدارنده دوربین از چه جنسی است؟  پایه

پایه های نگهدارنده دوربین مداربسته به دلیل اینکه در شرایط  
جوی مختلفی قرار می گیرید باید از جنسی باشد که در مقابل  
سرما، باران، برف و…. مقاومت داشته باشد شما میتوانید با 

مناسب ترین و بهترین  نصب دوربین مدار بسته توجه به مکان
 جنس پایه دوربین مدار بسته را خریداری کنید 

سعی کنید پایه های نگهدارنده با کیفیت خریداری کنید تا عمر 
 .ستحکام بیشتری در برابر شرایط جوی داشته باشدو ا
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 انواع پایه دوربین مدار بسته 

 پایه سقفی  •
 پایه ستونی  •
 پایه دیواری دوربین مدار بسته •
 پایه گوشه  •
 پایه مخصوص دوربین مداربسته دام  •
 پایه دی لوکس  •

 پایه پالستیکی 

یکی از انواع پایه های نگهدارنده دوربین های مدار بسته پایه پالستیکی است این پایه از کیفیت بسیار خوبی  
با تجربه ای را در جهت نصب دوربین مدار بسته  نصاب دوربین مدار بسته برخوردار است و بعد از آن که

توانید نحوه نصب سه پایه پالستیکی را از او یاد بگیرید و باید توجه داشته باشید این  خود انتخاب کردید می 
سه پایه ها در مقابل شرایط جوی مختلف مثل باد بسیار مقاوم هستند و همچنین تحمل وزن دوربین را هم 

دوربین را بر روی این پایه نصب کنید. در نظر داشته باشید پایه های دوربین مدار  2تا   دارد و شما میتوانید
کنند از این جهت که هرچه کیفیت آن باالتر باشد دوام آن در شرایط جوی عمل می  ایه دوربینسه پ بسته مثل

 .شود از آن در مکان های مختلف استفاده نمودمختلف بیشتر خواهد بود و می 

مهم ترین مزیت این پایه پالستیکی قیمت بسیار ارزان آن است چون از جنس پالستیک فشرده ساخته شده 
 .دلیل قیمت بسیار پایینی دارداست به همین 

 پایه آهنی

پایه آهنی یکی دیگر از “انواع پایه دوربین مدار بسته” است این پایه بر خالف جنس پالستیک از مقاومت  
 .باالیی برخوردار است و همین دلیل وزن بسیار سنگین تری نسبتت به پایه های پالستیکی دارد

https://infinity-cctv.ir/contact/
https://www.studiobinder.com/blog/what-is-a-tripod-definition/#:~:text=A%20tripod%20is%20a%20three,or%20tilt%20up%20and%20down.


ه استحکام بیشتری از خود نشان میدهد و در مقابل ضربه و باد از مهم ترین مزیت پایه های آهنی این است ک
 .استحکام بیشتری برخوردار است

ترین مشکل این نوع جنس پایه دوربین های مداربسته این است که در مقابل قطرات آب و باران   اما اصلی 
 .امکان زنگ زدن و به مرور از بین رفتن آن وجود دارد

 

 پایه آلومینیومی

پایه های الومینیومی یکی از محبوب ترین و بهترین پایه های نگهدارنده دوربین های مداربسته است این پایه 
های الومینیومی نه تنها در برابر زنگ زدن بسیار مقام است بلکه بهترین پایه نگهدارنده برای نصب در فضا  

 و بیرون از ساختمان است های باز

این پایه ها مانند جنس پالستیک از ارتفاع های بلندی برخوردار است که باعث افزایش دید زاویه دوربین می 
شود؛ الزم به ذکر است که شما میتوانید هر نوع دوربین مداربسته را بر روی این پایه های بسیار مقاوم 

ه دیگر جنس های پایه نگهدارنده قیمت بیشتری دارد اما توانایی  نصب کنید اگر چه قیمت این پایه ها نسبت ب
 .تحمل وزن باالیی داشته است و همچنین جزء پر فروش ترین نوع پایه هم شناخته می شود

اگر می خواهید با بهترین انواع پایه های دوربین مدار بسته آشنا شوید حتما در بخش های بعدی با ما همراه  
 باشید 

 ساس حرکت پایه نگهدارندهطبقه بندی برا

در این بخش می خواهیم پایه دوربین مدار بسته را بر اساس حرکت پایه تقسیم بندی کنیم تا شما بهترین و ایده  
 .ال ترین نوع پایه را برای خود خریداری کنید

 پایه متحرک 



ی یا عمودی حرکت کند این مدل پایه نگهدارنده به دوربین مدار بسته این امکان را می دهد که به صورت افق 
و همچنین این نوع پایه ها به دلیل طراحی خاصی که دارند توانایی تحمل وزن باالیی برخوردار هستند زیرا 

 .دوربین هایی که بر روی این مدل پایه ها نصب می شوند بسیار وزن باالیی دارند

 پایه ثابت 

همانطور که از نام این نوع پایه مشخص است این مدل پایه برای دوربین هایی مناسب است که هیچ حرکتی  
شود فقط  ها نصب می  هایی که روی این نوع پایه برای همین دوربین ندارد و ثابت در محل نصب می شوند 

 .کند و فقط یک فضای ثابت را ضبط و فیلمبرداری می 

 

 کالم پایانی 

آشنا شده اید و همچنین دانسته اید که چه نوع  انواع پایه دوربین مدار بسته امروز شما به خوبی در مورد
ا واقع شده است ما را در ای برای دوربین های مدار بسته شما مناسب است اگر این محتوا مورد پسنده شم پایه

 شبکه های مجازی دنبال کنید

 


