


دوربین هاى تحت شبکه و دستگاه هاى ضبط تصاویر



صفحه ۲ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

دوربین اچ دى - آنالوگ 4 کاره
AHD برپایه تکنولوژی  

۱۲

EN-AHDD406-Z/V-L5 EN-AHDD403-L5 EN-AHDB409-Z/V-L5 EN-AHDB405-L5 EN-AHDD216-V EN-AHDD213 EN-AHDB219-V EN-AHDB215

شکل ظاهری

مدل

لنز

حداقل نور کارکرد

خاصیت ضد نور

تنظیم پایه

نرخ فریم بر ثانیه

خروجی آنالوگ

خذف نور های مزاحم

تنظیم منو از طریق کابل

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

دمای کار

تنظیم نور پس زمینه

تنظیم نور کلی

نوع تغذیه

کیفیت تصویر

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

دارد

دارد

IP65 

جهت ۲

ولت مستقیم ۱۲

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

دارد

دارد

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

۱۵۰ دسی بل

۱۵AHD/TVI فریم برثانیه:
CVI ۲۵ فریم برثانیه:

مگاپیکسل  ۴

۳۰ متر

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

دارد

دارد

IP66 

جهت ۳

ولت مستقیم ۱۲

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

دارد

دارد

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

۱۵۰ دسی بل

۱۵AHD/TVI فریم برثانیه:
CVI ۲۵ فریم برثانیه:

مگاپیکسل  ۴

۲۵ متر

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

دارد

دارد

IP66 

جهت ۳

ولت مستقیم ۱۲

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

دارد

دارد

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

۱۵۰ دسی بل

۱۵AHD/TVI فریم برثانیه:
CVI ۲۵ فریم برثانیه:

مگاپیکسل  ۴

۵۰ متر

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

دارد

دارد

IP66 

جهت ۳

ولت مستقیم ۱۲

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

دارد

دارد

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

۱۵۰ دسی بل

۱۵AHD/TVI فریم برثانیه:
CVI ۲۵ فریم برثانیه:

مگاپیکسل  ۴

۲۵ متر

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

ندارد

دارد

IP65 

جهت ۲

ولت مستقیم ۱۲

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

دارد

دارد

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

ضد نور دیجیتالی

۲۵ فریم برثانیه

مگاپیکسل  ۲

۳۰ متر

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

ندارد

دارد

IP66 

جهت ۳

ولت مستقیم ۱۲

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

دارد

دارد

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

ضد نور دیجیتالی

۲۵ فریم برثانیه

مگاپیکسل  ۲

۲۵ متر

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

ندارد

دارد

IP66 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

جهت ۳

ولت مستقیم

دارد

دارد

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

ضد نور دیجیتالی

۲۵ فریم برثانیه

مگاپیکسل  ۲

۵۰ متر

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

AHD/TVI/CVI/آنالوگ

 میلیمتر۳.۶ / ۲.۸  میلیمتر۲.۸ به ۱۲
(انتخابی)

 میلیمتر۳.۶ / ۲.۸  میلیمتر۲.۸ به ۱۲
(انتخابی)

 میلیمتر۳.۶ / ۲.۸  میلیمتر۲.۸ به ۱۲
(انتخابی)

 میلیمتر۳.۶ / ۲.۸  میلیمتر۲.۸ به ۱۲
(انتخابی)

ندارد

دارد

دارد

دارد

IP66 

جهت ۳

ولت مستقیم ۱۲

سنسور تصویر
 اینچ 

سنسور سونی ۳۲۶
۱/۳  اینچ 

سنسور سونی ۳۲۶
۱/۳  اینچ 

سنسور سونی ۳۲۶
۱/۳  اینچ 

سنسور سونی ۳۲۶
۱/۳  اینچ 

سنسور سونی ۳۰۷
۱/۳  اینچ 

سنسور سونی ۳۰۷
۱/۳  اینچ 

سنسور سونی ۳۰۷
۱/۳  اینچ 

سنسور سونی ۳۰۷
۱/۳

صفر لوکس با
مادون قرمز روشن

ضد نور دیجیتالی

زوم
متغیر به صورت دستی

متغیر به صورت موتورایزد
ثابت

متغیر به صورت دستی
متغیر به صورت موتورایزد

ثابت متغیر به صورت دستی ثابت متغیر به صورت دستی ثابت

۲۵ فریم برثانیه

مگاپیکسل  ۲

۲۵ متر حداکثر برد مادون قرمز



دستگاه ضبط آنالوگ 5 کاره
AHD برپایه تکنولوژی  

صفحه ۳ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

EN-DVR203-16 EN-DVR203-08F EN-DVR203-08 EN-DVR102-08 EN-DVR102-04

شکل ظاهری

مدل

کانالتعداد ورودی دوربین شبکه ۲ 

کانال کانال۱ کانال۱ کانال۱ کانال۱ ۱

کانال ۴

عدد عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ ۱

عدد عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ ۱

کانال کانال۴ کانال۱ کانال۴ ۱

مگابیت بر ثانیه مگابیت بر ثانیه۴۰ مگابیت بر ثانیه۴۰ مگابیت بر ثانیه۴۰ مگابیت بر ثانیه۶۴ ۴۰

نداردنداردنداردنداردندارد

ندارد

۵۵+ تا۱۰-

نداردنداردنداردندارد

RS485 عددRS485۱ عددRS485۱ عددRS485۱ عدد۱ RS485 عدد۱

 عدد۲ عدد۲ عدد۲ عدد۲ عدد۲

ترابایت عدد تا ۲۱۰ترابایت عدد تا ۲۱۰ترابایت عدد تا ۲۱۰ترابایت عدد تا ۱۱۰ترابایت عدد تا ۱۱۰

کانال کانال ۲ کانال۴ کانال۸ ۸

ورودی صدا/ تصویر

خروجی صدا/ تصویر

حافظه

اتصاالت خروجی

دیگر امکانات

حجم پهنای باند ورودی

ورودی صدا

HDMI خروجی 

VGA خروجی 

خروجی صدا

حجم پهنای باند خروجی

وضوح ضبط تصاویر

ظرفیت حافظه قابل نصب

 ۱۶ کانال ۸ کانال ۸ کانال ۱۰ کانال ۶ کانال

۸,۵,۴,۳,۲ مگاپیکسل۵,۴,۳,۲ مگاپیکسل ۳,۲ مگاپیکسل
۸,۵,۴ مگاپیکسل الیت

 ۳,۲ مگاپیکسل
۸,۵,۴ مگاپیکسل الیت

 ۳,۲ مگاپیکسل

پخش همزمان

H264H264H265H265H265نوع فرمت فشرده سازیرمز گشایی

اتصال شبکه

ورودی / خروجی آالرم

دمای کار

وزن

ابعاد

 PoE خروجی 

خروجی سریال

 USB ورودی   

کانالکانال۴ کانال۸ کانال۸ کانال۸ ۱۶ تعداد ورودی اچ دی - آنالوگ

مگابیت بر ثانیه مگابیت بر ثانیه۴۰ مگابیت بر ثانیه۴۰ مگابیت بر ثانیه۶۴ مگابیت بر ثانیه۶۴ ۸۰

درجه سانتی گراد۵۵+ تا۱۰- درجه سانتی گراد۵۵+ تا۱۰- درجه سانتی گراد۵۵+ تا۱۰- درجه سانتی گراد۵۵+ تا۱۰- درجه سانتی گراد۵۵+ تا۱۰-

ولت مستقیم ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم۱۲ ۱۲ نوع تغذیه

۱.۹ کیلوگرم۱.۹ کیلوگرم۱.۹ کیلوگرم۱.۱۲ کیلوگرم۱.۱۲ کیلوگرم

۲۶۰ x ۲۴۰ x ۴۷ ۲۶۰میلیمتر x ۲۴۰ x ۴۷ ۳۸۰میلیمتر x ۳۱۵ x ۵۳۳۸۰میلیمتر x ۳۱۵ x ۵۳۳۸۰میلیمتر x ۳۱۵ x ۵۳میلیمتر

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱



دوربین تحت شبکه

EN-IPD322EN-IPD324 EN-IPB2421-M EN-IPB2421-P EN-IPB2221-M EN-IPB2221-P

شکل ظاهری

مدل

کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچسیموس - ۱/۲.۷ اینچسیموس - ۱/۲.۷ اینچسنسور تصویر سیموس - ۱/۳ اینچسیموس - ۱/۳ اینچسیموس - ۱/۳ اینچ

 ۴ مگاپیکسل ۲ مگاپیکسل ۴ مگاپیکسل ۴ مگاپیکسل ۲ مگاپیکسل

۴ میلیمتر با فاصله کانونی ۴۱.۸ میلیمتر با فاصله کانونی ۱.۸ ۲٫۸ میلیمتر با فاصله کانونی ۲٫۸۲ میلیمتر با فاصله کانونی ۴۲ میلیمتر با فاصله کانونی ۴۲ میلیمتر با فاصله کانونی ۲ لنز

ثابت ثابتثابتثابتثابتثابتزوم

ضد نور دیجیتالی ضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالیخاصیت ضد نور

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه  افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجهزاویه تنظیم پایه

چرخشی تا ۳۶۰ درجه
 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه

چرخشی تا ۳۶۰ درجه
 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۵ درجه افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۵ درجهچرخشی تا ۳۶۰ درجه

۲ جهت۲ جهت۳ جهت۳ جهت۳ جهت۳ جهتجهت پایه

ثابت ثابتثابتثابتثابتثابتدریچه دیافراگم

صفر لوکس با مادون قرمز روشنصفر لوکس با مادون قرمز روشنصفر لوکس با مادون قرمز روشنصفر لوکس با مادون قرمز روشنصفر لوکس با مادون قرمز روشنصفر لوکس با مادون قرمز روشن حداقل نور کارکرد

بیش از ۳۰ متر ۳۰ متر۳۰ متر۳۰ متر۳۰ متر۳۰ مترحداکثر برد مادون قرمز

فوق فشرده ۲۶۵ فوق فشرده ۲۶۵فوق فشرده ۲۶۵فوق فشرده ۲۶۵فوق فشرده ۲۶۵فوق فشرده ۲۶۵تنوع فشرده سازی ویدیو

ندارد نداردنداردنداردنداردنداردگزینه های هوشمند

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسلنرخ فریم بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته ۴ حالته۴ حالته۴ حالته۳ حالته۴ حالتهتنوع فشرده سازی دوربین

تا ۲ ناحیه داردتا ۲ ناحیه داردتا ۲ ناحیه داردداردتا ۲ ناحیه داردتا ۲ ناحیه دارد ناحیه مورد نظر

تا ۴ ناحیه داردتا ۴ ناحیه داردتا ۴ ناحیه داردتا ۴ ناحیه داردتا ۴ ناحیه دارد تا ۴ ناحیه دارد تشخیص حرکت

تا ۸ ناحیه داردتا ۸ ناحیه داردتا ۸ ناحیه داردتا ۸ ناحیه داردتا ۸ ناحیه دارد تا ۴ ناحیه دارد ماسک تصویر

ندارد ورودی صدا

وردوی آالرم

BNC فیش

پشتیبانی از کارت حافظه

نداردنداردنداردنداردندارد

نداردنداردنداردنداردنداردندارد

نداردنداردنداردنداردنداردندارد

نداردنداردنداردنداردنداردندارد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه  اتصال شبکه

دارد نداردندارددارددارددارددکمه شروع مجدد

IP67 IP67IP66IP67IP67IP67ضریب نفوذ پزیری آب و غبار

ندارد IK10IK10نداردنداردنداردضربه پذیری

تا ۶۰+ درجه سانتی گراددمای کار تا ۶۰+ درجه سانتی گراد-۳۰ تا ۶۰+ درجه سانتی گراد-۳۰ تا ۶۰+ درجه سانتی گراد-۳۰ تا ۶۰+ درجه سانتی گراد-۳۰ ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد ۳۰-

حداکثر ۵.۵ وات حداکثر ۴ واتحداکثر ۴.۵ واتحداکثر ۵ واتحداکثر ۵ واتحداکثر ۴.۵ واتمصرف برق

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم  نوع تغذیه

۰.۴۵ کیلوگرم۰.۴۵ کیلوگرم۰.۴۵ کیلوگرم۰.۴۵ کیلوگرم۰.۳۴ کیلوگرم ۰.۲۵ کیلوگرم وزن

۱۶۲.۹ x ۶۲.۴ x ۶۲.۷ ۱۶۲.۹میلیمتر x ۶۲.۴ x ۶۲.۷ ۱۰۹میلیمتر x ۸۱ ۱۰۹میلیمتر x ۸۱ میلیمتر میلیمتر x ۶۲.۴ x ۶۳ ۱۵۷.۳میلیمتر x ۶۲.۹ x ۶۲.۷ ۱۶۷.۳ابعاد

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیمPoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیمPoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیمPoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیمPoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

صفحه ۴ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن



دوربین تحت شبکه دید در شب رنگى

کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچسنسور تصویر

۴ میلیمتر با فاصله کانونی ۱.۶ لنز

ثابت زوم

۱۲۰ دسی بل خاصیت ضد نور

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه زاویه تنظیم پایه

۳ جهتتنظیم پایه

ثابت دریچه دیافراگم

صفر لوکس با مادون قرمز روشن حداقل نور کارکرد

۵۰ متر حداکثر برد مادون قرمز

فوق فشرده ۲۶۵ تنوع فشرده سازی ویدیو

ندارد گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته تنوع فشرده سازی دوربین

تا ۸ ناحیه دارد ناحیه مورد نظر

تا ۴ ناحیه دارد تشخیص حرکت

تا ۸ ناحیه دارد ماسک تصویر

ندارد ورودی صدا

وردوی آالرم

BNC فیش

پشتیبانی از کارت حافظه

ندارد

ندارد

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه  اتصال شبکه

ندارد دکمه شروع مجدد

IP67 ضریب نفوذ پزیری آب و غبار

ندارد ضربه پذیری

تا ۶۰+ درجه سانتی گراددمای کار -۳۵

حداکثر ۹ وات مصرف برق

 نوع تغذیه

۱ کیلوگرم وزن

۲۵۳.۴ x ۸۶ x ۷۱.۷ میلیمتر

 ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۲.۸ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۳ جهت

ثابت

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۲ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۸ ناحیه دارد

دارد

دارد

ندارد

تا ۲۵۶ گیگابایت

ندارد

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد ۳۰-

حداکثر ۶.۵ وات

۱ کیلوگرم

۲۴۰.۳x۸۶.۴x۷۵.۶ میلیمتر

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

۲.۸ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۳ جهت

ثابت

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۲ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

ندارد

تا ۲۵۶ گیگابایت

ندارد

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد ۳۰-

حداکثر ۶.۵ وات

۱ کیلوگرم

۲۴۰.۳x۸۶.۴x۷۵.۶ میلیمتر

 ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۲.۸ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۳ جهت

ثابت

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۳ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۸ ناحیه دارد

میکروفون داخلی

ندارد

ندارد

تا ۲۵۶ گیگابایت

دارد

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۴۰

حداکثر ۸.۱۶ وات

۰.۶۷ کیلوگرم

۱۲۹x۱۱۰میلیمتر

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

۲.۸ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۳ جهت

ثابت

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۳ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۸ ناحیه دارد

میکروفون داخلی

ندارد

ندارد

تا ۲۵۶ گیگابایت

دارد

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۴۰

حداکثر ۸.۱۶ وات

۰.۸۲ کیلوگرم

۱۲۹x۱۱۰میلیمتر ابعاد

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

EN-IPD3436-Z EN-IPD3236-Z EN-IPB2423-Z EN-IPB2223-Z EN-IPB2223

شکل ظاهری

مدل

صفحه ۵ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن



 دوربین تحت شبکه

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضد نور

زاویه تنظیم پایه

جهت پایه

دریچه دیافراگم

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

تنوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

تشخیص حرکت

ماسک تصویر

ورودی صدا

وردوی آالرم

BNC فیش

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

ضریب نفوذ پزیری آب و غبار

ضربه پذیری

دمای کار

مصرف برق

 نوع تغذیه

وزن

ابعاد

 ۱۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچسیموس - ۱/۱.۷ اینچ

انتخابی

انتخابی

ضد نور دیجیتالی

--

--

DC-iris/P-iris

۰/۰۳ لوکس

--

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۱۲ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

دارد

۱/۱

۱/۲

۱

تا ۲۵۶ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه 
۱SFP عدد تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه 

دارد

ندارد

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۲۰

حداکثر ۹.۵ وات

با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم PeE IEEE 802.3af

۰.۴۸ کیلوگرم

۱۵۱.۵.۴ x ۷۱ x ۶۵ میلیمتر

 ۸ مگاپیکسل

۲.۸ به ۱۲ میلیمتر با فاصله کانونی ۱.۶

۴ برابر زوم اپیتکال

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۳ جهت

ثابت

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۱۰۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۸ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۱

تا ۲۵۶ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

دارد

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۴۰

حداکثر ۱۳.۷ وات

با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم PeE IEEE 802.3af

۱.۶۵ کیلوگرم

۳۰۵.۵.۴ x ۱۰۴.۱ x ۹۷.۳میلیمتر

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

 ۸ مگاپیکسل

۴ میلیمتر با فاصله کانونی ۲

ثابت

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۳ جهت

ثابت

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۸ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

ندارد

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۸ وات

با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم PeE IEEE 802.3af

۰.۵ کیلوگرم

۱۹۱.۳ x ۷۲.۶ x ۷۰.۹ میلیمتر

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

 ۸ مگاپیکسل

 ۲.۸ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۳ جهت

ثابت

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۳ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۸ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۱

۱

تا ۲۵۶ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

دارد

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰-

حداکثر ۸ وات

با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم PeE IEEE 802.3af

۰٫۹۲ کیلوگرم

۱۴۸ x ۱۱۱.۳میلیمتر

EN-IPD3832-ZS EN-IPB2821-S EN-IPB862-Z EN-IPB865

شکل ظاهری

مدل

صفحه ۶ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن



دوربین تحت شبکه گردان و زوم دار

صفحه ۷ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

EN-IPSD2263-X22 EN-IPSD2262-X30 EN-IPSD5268-X44 EN-KB1001

شکل ظاهری

۴ جهتکنترلر

کمتر از ۱ کیلوگرم

۴۷ x ۲۷۰ x ۴۴۰میلیمتر

خروجی شبکه

USB خروجی

خروجی سریال

منبع تغذیه

توان مصرفی

دمای کارکرد

رطوبت کار

ابعاد

وزن

مدل

۱۰-تا ۵۵ درجه

۱۰٪ الی ٪۹۰

۱ عدد

۱ عدد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

  ۱۲ ولت مستقیم

۵ وات

شکل ظاهری

مدل

۲ مگاپیکسلکیفیت تصویر

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۵ به ۲۲۰ میلیمتر

۴۴ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

DC-Iris

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۲۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱۰۲۴

۱/۱

۱/۲

۱

۳۶۰ درجه

دارد

۲۴ ولت متناوب

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

۱۶ الی ۵۶ وات

کیلوگرم۹.۶۹

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۲۴۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۱۶۰ ثانیه

تا ۲۵۶ گیگابایت

دارد

سنسور تصویر

لنز

زوم اپتیکال

خاصیت ضد نور

دریچه دیافراگم

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

نوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

ماسک تصویر

اسکن نقطه

ورودی / خروجی صدا

ورودی / خروجی آالرم

BNC فیش

وسعت چرخش افقی

سرعت چرخش افقی

وسعت چرخش عمودی

سرعت چرخش عمودی

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

نوع تغذیه

دمای کار

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

وزن

مصرف برق
ابعاد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

۲۷۰ x ۴۹۶.۷میلیمتر

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۴۵ به ۱۳۵ میلیمتر

۳۰ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

DC-Iris

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۱۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱۰۲۴

۱/۱

۱/۱

ندارد

۳۶۰ درجه

ندارد

۲۴ ولت متناوب

۴۰- تا ۶۵+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

۳۰ وات۶۰ وات

کیلوگرم۵.۲۸

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۲۴۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۱۶۰ ثانیه

تا ۲۵۶ گیگابایت

ندارد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

۲۲۷ x ۳۵۹.۴میلیمتر

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۵.۲ به ۱۱۴.۴ میلیمتر

۳۲ برابر زوم اپتیکال

ضد نور دیجیتالی

DC-Iris

صفر لوکس با مادون قرمز روشن

۱۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۸ ناحیه دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱۰۲۴

ندارد

ندارد

ندارد

۳۶۰ درجه

دارد

۱۲ ولت متناوب

۴۰- تا ۶۵+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

کیلوگرم۳

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۲۴۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۸۰ ثانیه

تا ۲۵۶ گیگابایت

ندارد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

۲۲۰ x ۳۶۹میلیمتر



دستگاه ضبط تحت شبکه

صفحه ۸ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

EN-NVR103-08EN-NVR103-08-4KEN-NVR103-16-4KEN-NVR203-32-4KEN-NVR403-32-4K

شکل ظاهری

مدل

تعداد ورودی دوربین شبکه
ورودی صدا/ تصویر

خروجی صدا/ تصویر

حافظه

اتصاالت خروجی

دیگر امکانات

حجم پهنای باند ورودی

ورودی صدا

HDMI خروجی 

VGA خروجی 

خروجی صدا

حجم پهنای باند خروجی

وضوح ضبط تصاویر

ظرفیت حافظه قابل نصب

پخش همزمان

نوع فرمت فشرده سازیرمز گشایی

اتصال شبکه

ورودی / خروجی آالرم

دمای کار

وزن

ابعاد

 PoE خروجی 

خروجی سریال

 USB ورودی   

تعداد ورودی اچ دی - آنالوگ

نوع تغذیه

۱.۱۲ کیلوگرم

۲۶۰ x ۲۴۰ x ۴۴ میلیمتر

۲.۴۸ کیلوگرم۱ کیلوگرم

۳۸۰ x ۳۱۵ x ۴۹ میلیمتر

۳.۱۵ کیلوگرم

۴۴۰ x ۳۴۴ x ۴۴ میلیمتر

۸ کانال

ندارد

۴۰ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۱ عدد

۱ عدد

۴۰ مگابیت برثانیه

RCA یک کانال 

۲ مگاپیکسل

۸ کانال

۱ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

ندارد

ندارد

۱۲ ولت مستقیم

۲ عدد

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

۸ کانال

ندارد

۴۸ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۱ عدد

۱ عدد

۴۸ مگابیت برثانیه

RCA یک کانال 

۸ مگاپیکسل

۸ کانال

۱ عدد تا ۸ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

ندارد

ندارد

۱۲ ولت مستقیم

۲ عدد

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

۱۶ کانال

ندارد

۸۰ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۱ عدد

۱ عدد

۸۰ مگابیت برثانیه

RCA یک کانال 

۸ مگاپیکسل

۱۶ کانال

۱ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

ندارد

۱/۴

۱۲ ولت مستقیم

۳ عدد

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

۳۲ کانال

ندارد

۱۶۰ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۱ عدد

۱ عدد

۶۴ مگابیت برثانیه

RCA یک کانال 

۸ مگاپیکسل

۳۲ کانال

۲ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

ندارد

ندارد

۱۲ ولت مستقیم

۳ عدد

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

۳۲ کانال

ندارد

۱۶۰ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۱ عدد

۱ عدد

۶۴ مگابیت برثانیه

RCA یک کانال 

۸ مگاپیکسل

۳۲ کانال

۴ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

ندارد

ندارد

۱۲ ولت مستقیم

۳ عدد

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۱

۱ کیلوگرم

۲۶۰ x ۲۴۰.۲ x ۴۳.۶ ۲۶۰میلیمتر x ۲۴۰.۲ x ۴۳.۶ میلیمتر



دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه

تعداد ورودی دوربین شبکه

ورودی صدا/ تصویر

خروجی صدا/ تصویر

حافظه

اتصاالت خروجی

دیگر امکانات

حجم پهنای باند ورودی

ورودی صدا

HDMI خروجی 

VGA خروجی 

خروجی صدا

حجم پهنای باند خروجی

وضوح ضبط تصاویر

ظرفیت حافظه قابل نصب

پخش همزمان

نوع فرمت فشرده سازیرمز گشایی

اتصال شبکه

ورودی / خروجی آالرم

دمای کار

وزن

ابعاد

 PoE خروجی 

خروجی سریال

 USB ورودی   

تعداد ورودی اچ دی - آنالوگ

نوع تغذیه

۳۲ کانال

ندارد

۳۲۰ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۲ عدد

۱ عدد

۳۲۰ مگابایت بر ثانیه

RCA یک کانال 

۱۲ مگاپیکسل

۱۶ کانال

۸ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

RS-232 ۱ عدد
RS-485 ۱ عدد

RS-232 ۱ عدد
RS-485 ۱ عدد

RS-232 ۱ عدد
RS-485 ۱ عدد

RS-232 ۱ عدد
RS-485 ۱ عدد

۱۶/۴ 

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۳ عدد

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۲

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۲

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰  تا
RJ45 عدد۲

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

۶۴ کانال

ندارد

۳۲۰ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۲ عدد

۱ عدد

۳۲۰ مگابایت بر ثانیه

RCA یک کانال 

۱۲ مگاپیکسل

۱۶ کانال

۸ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۱۶/۴ 

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۳ عدد

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

۶۴ کانال

ندارد

۳۲۰ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۲ عدد

۱ عدد

۳۲۰ مگابایت بر ثانیه

RCA یک کانال 

۱۲ مگاپیکسل

۱۶ کانال

۱۶ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۱۶/۱۰

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۳ عدد

مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰ RJ45 عدد۲ تا
مگابیت بر ثانیه۱۰۰۰ SPF عدد۲ تا

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

۱۲۸ کانال

ندارد

۵۱۲ مگابایت بر ثانیه

به تعداد دوربین های صدادار متصل

۲ عدد

۱ عدد

۳۸۴ مگابایت بر ثانیه

RCA یک کانال 

۱۲ مگاپیکسل

۱۶ کانال

۱۶ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۱۶/۱۰

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۴ عدد

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد

EN-NVR803-32-4KEN-NVR803-64-4KEN-NVR613-64-4KEN-NVR615-128-4K

شکل ظاهری

مدل

۵.۱۳ کیلوگرم

۴۴۲ x ۴۲۵ x ۸۶میلیمتر

۵.۱۳ کیلوگرم

۴۴۲ x ۴۲۵ x ۸۶میلیمتر

۸.۱۹ کیلوگرم

۴۸۲ x ۴۷۷ x ۱۳۱میلیمتر

۱۰ کیلوگرم

۴۸۲ x ۴۷۷ x ۱۳۱میلیمتر

صفحه ۹ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن





دوربین اچ دى - آنالوگ
CVI بر پایه تکنولوژی

صفحه ۱۱ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

شکل ظاهری

مدل

HD و SDقابل تغییر به صورتHD و SDقابل تغییر به صورت HD و SDقابل تغییر به صورت

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دوبعدی

IP67

IK10

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضدنور

زاویه تنظیم پایه

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

نرخ فریم برثانیه

خروجی تصویر

OSD منو

کاهش نویز

حالت روز/شب

ورودی صدا

ورودی/خروجی آالرم

ضریب نفوذپذیری آب و غبار

دمای کار

نوع تغذیه

EN-DB140R-V EN-B140R-V6 EN-D140E-A EN-B140D EN-B140T

۴ مگاپیکسل۴ مگاپیکسل۴ مگاپیکسل۴ مگاپیکسل۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچسیموس - ۱/۳ اینچسیموس - ۱/۲.۷ اینچسیموس - ۱/۲.۷ اینچسیموس - ۱/۲.۷ اینچ

۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر
(انتخابی)

۳.۶/۶/۸/۱۲  میلیمتر
(انتخابی)

۲.۸/۳.۶/۶  میلیمتر
۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر(انتخابی)

متغیر به صورت دستیمتغیر به صورت دستیثابتثابتثابت

ضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالیضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۸۷ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۸۷ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۷۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۳ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۳ در حالت مادون قرمز روشن

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۳ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۳ در حالت مادون قرمز روشن

۳۰ متر۶۰ متر۵۰ متر۸۰ متر۳۰ متر

ضربه پذیری

مصرف برق

وزن

ابعاد

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل
۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل
۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل
۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل
۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل
۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

HD و SDقابل تغییر به صورتHD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه چند زبانهچند زبانهچند زبانهچند زبانه

دوبعدیدوبعدیدوبعدیدوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

میکروفون داخلی

ندارد

ندارد نداردنداردندارد

IP67IP67IP67IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۴.۱ واتحداکثر ۳.۹ واتحداکثر ۵.۵ واتحداکثر ۴ وات حداکثر ۷.۶ وات

۱۲ ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم ۱۲ ولت مستقیم

۰.۳۹ کیلوگرم۰.۶۳ کیلوگرم۰.۴۱ کیلوگرم۰.۵۸ کیلوگرم۰.۳۷ کیلوگرم

۱۷۶  x ۷۲.۴ x ۷۲.۵ ۲۴۱.۸میلیمتر  x ۹۰.۴ x ۹۰.۴ ۱۰۶میلیمتر  x ۹۳.۷ ۲۱۳میلیمتر  x ۹۰.۴ x ۹۰.۴ ۱۲۲میلیمتر  x ۸۸.۹میلیمتر

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک



دوربین اچ دى - 4 کاره آنالوگ

صفحه ۱۲ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

CVI بر پایه تکنولوژی

شکل ظاهری

EN-B200R-V6مدل EN-B200R-V EN-B220D EN-B200D EN-B220S EN-B200T

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

متغیر به صورت دستی

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۸۷ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۳۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۴.۴ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۵۵ کیلوگرم

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضدنور

زاویه تنظیم پایه

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

نرخ فریم برثانیه

خروجی تصویر

OSD منو

کاهش نویز

حالت روز/شب

ورودی صدا

ورودی/خروجی آالرم

ضریب نفوذپذیری آب و غبار

دمای کار

نوع تغذیه

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

ضربه پذیری

مصرف برق

وزن

ابعاد

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر
(انتخابی)

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۳۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۳.۶ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۳۶ کیلوگرم

۱۷۶  x ۷۲.۴ x ۷۲.۵ میلیمتر

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۹ اینچ

۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر
(انتخابی)

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۳۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۲.۸ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۳۵ کیلوگرم

۱۶۴.۷  x ۷۰ x ۷۱.۶میلیمتر

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

۳.۶/۶/۸ میلیمتر
(انتخابی)

۳.۶/۶/۸ میلیمتر
(انتخابی)

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۸۷ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۸۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۵.۴ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۵۹ کیلوگرم

۲۴۱.۸  x ۹۰.۴ x ۹۰.۴میلیمتر

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۹ اینچ

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۸۷ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۸۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۴.۵ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۶۴ کیلوگرم

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

متغیر به صورت دستی

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۸۷ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۶۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۷.۹ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۵۵ کیلوگرم

۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

۲۴۱.۸  x ۹۰.۴ x ۹۰.۴۲۱۳میلیمتر  x ۹۰.۴ x ۹۰.۴۲۱۳میلیمتر  x ۹۰.۴ x ۹۰.۴میلیمتر



دوربین اچ دى - 4 کاره آنالوگ
CVI بر پایه تکنولوژی

صفحه ۱۳ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

مدل

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۷۰ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

۰.۰۲ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۸۵ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۸۵ در حالت مادون قرمز روشن

۲۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

۴۵+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۲.۹ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۱۳ کیلوگرم

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

EN-DB200R-V EN-DP200R EN-D220E-A EN-D200E-A EN-D220M EN-D200M

شکل ظاهری

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضدنور

زاویه تنظیم پایه

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

نرخ فریم برثانیه

خروجی تصویر

OSD منو

کاهش نویز

حالت روز/شب

ورودی صدا

ورودی/خروجی آالرم

ضریب نفوذپذیری آب و غبار

دمای کار

نوع تغذیه

ضربه پذیری

مصرف برق

وزن

ابعاد

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر
(انتخابی)

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۲ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۸۵ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۸۵ در حالت مادون قرمز روشن

۳۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۳.۳ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۲۷ کیلوگرم

۹۳.۴  x ۷۹.۴ میلیمتر

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر
(انتخابی)

۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر
(انتخابی)

۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر
(انتخابی)

۲.۸/۳.۶ میلیمتر
(انتخابی)

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۸۵ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۸۵ در حالت مادون قرمز روشن

۳۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۳.۵ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۲۷ کیلوگرم

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۲ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۸۵ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۸۵ در حالت مادون قرمز روشن

۵۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

میکروفون داخلیمیکروفون داخلی

ندارد

ندارد

IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۴.۲ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۴۴ کیلوگرم

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

ثابتثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

۰.۰۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۸۵ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۸۵ در حالت مادون قرمز روشن

۵۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

IP67IP67

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۳.۷ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۴۴ کیلوگرم

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

متغیر به صورت دستی

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۷۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

۰.۰۲ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۳ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۳ در حالت مادون قرمز روشن

۳۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

چند زبانه

دوبعدی

ندارد

ندارد

IK10

۶۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

حداکثر ۳.۵ وات

۱۲ ولت مستقیم

۰.۴۰ کیلوگرم

۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰ ۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل

۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰
۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل

۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰
۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل

۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

۹۳.۴  x ۷۹.۴ ۱۰۶میلیمتر  x ۹۳.۷۱۰۶میلیمتر  x ۹۳.۷۱۰۰میلیمتر  x ۷۴.۳۱۲۲میلیمتر  x ۸۸.۹میلیمتر



دوربین اچ دى - آنالوگ گردان و زوم دار
CVI بر پایه تکنولوژی

صفحه ۱۴ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

شکل ظاهری

EN-SD5430Iمدل EN-SD5230I EN-SD4225I

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم اپتیکال

خاصیت ضدنور

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

نرخ فریم برثانیه

خروجی تصویر

OSD منو

کاهش نویز

حالت روز/شب

ورودی صدا

ورودی/خروجی آالرم

ضریب نفوذپذیری آب و غبار

دمای کار

نوع تغذیه

ضربه پذیری

مصرف برق

وزن

ابعاد

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۴.۸ به ۱۲۰ میلیمتر

۲۵ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

۰.۰۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۱۰۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

دارد

دوبعدی و سه بعدی

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

۱

۱/۲

ندارد

IP66

۷۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

۱۲ ولت مستقیم

۳ کیلوگرم

۱۶۰  x ۲۹۵ میلیمتر

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۴.۵ به ۱۳۵ میلیمتر

۳۰ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۱۵۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

دارد

دوبعدی و سه بعدی

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

۱

۱/۲

ندارد

IP66

۷۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

۱۲ ولت مستقیم

۳.۹ کیلوگرم

۱۸۶  x ۳۰۹میلیمتر

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

وسعت چرخش افقی

سرعت چرخش افقی

وسعت چرخش عمودی

سرعت چرخش عمودی

۳۶۰ درجه۳۶۰ درجه

۰.۱ ثانیه تا ۲۰۰ ثانیه

۱۵- الی ۹۰ درجه

۰.۱ تا ۱۲۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه

۱۵- الی ۹۰ درجه

۰.۱ تا ۲۰۰ ثانیه

۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

۴.۵ به ۱۳۵ میلیمتر

۳۰ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۱۰۰ متر

HD و SDقابل تغییر به صورت

دارد

دوبعدی و سه بعدی

فعال به وسیله آی آر کات
و لنز به صورت اتوماتیک

۱

۱/۲

ندارد

IP66

۷۰+ درجه سانتی گراد ۴۰- تا

۱۲ ولت مستقیم

۳.۹ کیلوگرم

۱۸۶  x ۳۰۹میلیمتر

۳۰ فریم در حالت ۲ مگاپیکسل
۳۰P فریم در حالت   ۷۲۰

۳۶۰ درجه

۰.۱ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه

۱۵- الی ۹۰ درجه

۰.۱ تا ۲۰۰ ثانیه

حداقل ۱۳ وات - حداکثر ۲۳ وات درحالت مادون قرمز و گرم کننده روشنحداقل ۱۳ وات - حداکثر ۲۳ وات درحالت مادون قرمز و گرم کننده روشنحداقل ۱۳ وات - حداکثر ۲۲ وات درحالت مادون قرمز و گرم کننده روشن



 دستگاه ضبط تصاویر آنالوگ 5 کاره

صفحه ۱۵ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

CVI بر پایه تکنولوژی

۱۲ ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم۱۲ ولت مستقیم

EN-XV232-X EN-X216-X EN-XV108-X EN-XV104-X

    

        

۳۲ کانال۱۶ کانال۸ کانال۴ کانال

۳۲ کانال۴+۱۶ کانال۴+۸ کانال۲+۴ کانال

۱۲۸ مگابیت بر ثانیه۹۶ مگابیت بر ثانیه۴۸ مگابیت بر ثانیه۲۴ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال۱ کانال۱ کانال۱ کانال

۱ عدد

۱ عدد

۲ عدد۲ عدد۲ عدد۲ عدد

۱ عدد

۱ عدد

۱ عدد

۱ عدد

۱ عدد

۱ عدد

۱۲۸ مگابیت برثانیه۹۶ مگابیت برثانیه۴۸ مگابیت برثانیه۲۴ مگابیت برثانیه

۱ کانال۱ کانال۱ کانال۱ کانال

۵ و ۴ مگاپیکسل الیت
۲ مگاپیکسل

۵ و ۴ مگاپیکسل الیت
۲ مگاپیکسل

۵ و ۴ مگاپیکسل الیت
۲ مگاپیکسل

۵ و ۴ مگاپیکسل الیت
۲ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال۱۶/۹/۴/۱ کانال۹/۴/۱ کانال۴/۱ کانال

۱ عدد تا ۶ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

۱ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

۲ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

۲ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

RJ45 مگابیت بر ثانیه۱۱۰۰ RJ45 تا عدد مگابیت بر ثانیه۱۱۰۰ مگابیت بر ثانیه۱RJ45۱۰۰۰ تا عدد مگابیت بر ثانیهRJ45۱۰۰۰ تا عدد  تا عدد

نداردنداردنداردندارد

نداردنداردنداردندارد

RS-485 برای کنترل دوربین های گردان۱ RS-485 عدد برای کنترل دوربین های گردان۱ RS-485 عدد برای کنترل دوربین های گردان۱ RS-485 عدد برای کنترل دوربین های گردان۱  عدد

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا۴۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۲ کیلوگرم۱ کیلوگرم۰.۹ کیلوگرم ۱.۶ کیلوگرم

۱۲ ولت مستقیم

 ۲۶۰  x ۲۳۶ x ۴۸ ۲۶۰ میلیمتر  x ۲۳۶ x ۴۸ ۳۷۵ میلیمتر  x ۲۸۷ x ۵۳ ۳۷۵ میلیمتر  x ۲۸۷ x ۵۳ میلیمتر

شکل ظاهری

ورودی صدا/ تصویر

خروجی صدا/ تصویر

حافظه

اتصاالت خروجی

دیگر امکانات

رمز گشایی

تعداد ورودی دوربین شبکه

حجم پهنای باند ورودی

ورودی صدا

HDMI خروجی 

VGA خروجی 

خروجی صدا

حجم پهنای باند خروجی

وضوح ضبط تصاویر

ظرفیت حافظه قابل نصب

پخش همزمان

نوع فرمت فشرده سازی

اتصال شبکه

ورودی / خروجی آالرم

دمای کار

وزن

ابعاد

 PoE خروجی 

خروجی سریال

 USB ورودی   

تعداد ورودی اچ دی - آنالوگ

نوع تغذیه



دوربین تحت شبکه

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضد نور

زاویه تنظیم پایه

حالت روز/شب

دریچه دیافراگم

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

تنوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

تشخیص حرکت

ماسک تصویر

ورودی صدا

ورودی آالرم

 کاهش نویز

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

ضربه پذیری

دمای کار

مصرف برق

 نوع تغذیه

وزن

ابعاد

EN-IPDB220R-Z EN-IPD220R-Z EN-IPB220R-Z6 EN-IPD230S EN-IPB230S

شکل ظاهری

مدل

ضد نور دیجیتالی

 ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۲.۷ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۶۰ متر

فوق فشرده ۲۶۴ 

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۲ حالته

ندارد

دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

ندارد

ندارد

IP67

ندارد

حداکثر ۷.۵ وات

۰.۵۵ کیلوگرم

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۴ در حالت مادون قرمز روشن

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۲۲ x ۱۰۲میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

ضد نور دیجیتالی

 ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۲.۷ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۸۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۴

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۲ حالته

ندارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

۲ بعدی و ۳ بعدی

ندارد

ندارد

IP67

IK10

حداکثر ۸.۶ وات

۰.۴۵ کیلوگرم

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۴ در حالت مادون قرمز روشن

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۲۲ x ۸۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

 ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

ثابت

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

ندارد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۴.۹ وات

۰.۳۸ کیلوگرم

۷۰ x ۱۶۴.۷میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

(انتخابی)۲.۸/۳.۶ میلیمتر

۰.۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

ندارد

IP67

ندارد

حداکثر ۴.۶  وات

۰.۲۳ کیلوگرم

ثابت

(انتخابی)۲.۸/۳.۶ میلیمتر

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۰۸ x ۸۴.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۲.۷ به ۱۲ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

ضد نور دیجیتالی

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۸۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

ندارد

ندارد

IP67

ندارد

حداکثر ۱۱ وات

۰.۵۵ کیلوگرم

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۴ در حالت مادون قرمز روشن

۲ بعدی و ۳ بعدی

ندارد

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۲۱۳ x ۸۰ x ۷۲میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

ندارد

دارد

دارد

ندارد
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دوربین تحت شبکه

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضد نور

زاویه تنظیم پایه

حالت روز/شب

دریچه دیافراگم

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

تنوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

تشخیص حرکت

ماسک تصویر

ورودی صدا

ورودی آالرم

 کاهش نویز

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

ضربه پذیری

دمای کار

مصرف برق

 نوع تغذیه

وزن

ابعاد

EN-IPDB431E EN-IPD431E-A EN-IPD431S EN-IPB431T-A EN-IPB431S

شکل ظاهری

مدل

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۴ حالته

میکروفون داخلی

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

ندارد

IP67

ندارد

حداکثر ۵.۵ وات

۰.۴۷ کیلوگرم

۰.۰۶ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۰۶ x ۹۳.۷میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۶۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۳ حالته

ندارد

ندارد

۳ بعدی

ندارد

ندارد

IP67

IK10

حداکثر ۵.۵ وات

۰.۳۴ کیلوگرم

۰.۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۰۹.۹ x ۸۱میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

ثابت

۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیکفعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

دارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۳ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

ندارد

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۵.۵ وات

۰.۳۸ کیلوگرم

۷۰ x ۱۶۴.۷میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

(انتخابی)۲.۸/۳.۶ میلیمتر(انتخابی)۲.۸/۳.۶ میلیمتر (انتخابی)۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر(انتخابی)۲.۸/۳.۶ میلیمتر

۰.۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۸۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۱

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

IP67

IK10

۰.۸۱۵ کیلوگرم

ثابتثابتثابتثابت

(انتخابی)۳.۶/۶/۸/۱۲ میلیمتر

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۲۴۴.۱ x ۷۹ x ۷۵.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۶ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۳ حالته

ندارد

ندارد

IP67

ندارد

حداکثر ۵.۵ وات

۰.۲۳ کیلوگرم

۰.۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

۳ بعدی

ندارد

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۰۸ x ۸۴.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

ندارد
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حداقل ۳.۲ وات
حداکثر ۱۰.۱ وات درحالت مادون قرمز روشن



دوربین تحت شبکه

صفحه ۱۸ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضد نور

زاویه تنظیم پایه

حالت روز/شب

دریچه دیافراگم

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

تنوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

تشخیص حرکت

ماسک تصویر

ورودی صدا

ورودی آالرم

 کاهش نویز

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

ضربه پذیری

دمای کار

مصرف برق

 نوع تغذیه

وزن

ابعاد

EN-IPDB531R-Z EN-IPDB431R-Z EN-IPDB431F-A EN-IPB431R-Z6

شکل ظاهری

مدل

 ۵ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۷ اینچ

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۷۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۵ مگاپیکسل

۴ حالته

ندارد

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

ندارد

IP67

IK10

حداکثر ۹.۵ وات

۰.۴ کیلوگرم

۰.۰۲ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

متغیر به صورت موتورایزد

۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۳۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیکفعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۶۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

ندارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۱۱.۷۴ وات

۰.۶۸۵ کیلوگرم

۷۲ x ۸۰ x ۲۱۲.۸میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

 افقی تا ۶۰ درجه، عمودی تا ۸۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

ثابت

۲۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

میکروفون داخلی

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

IP67

IK10

 حداکثر ۴.۵ وات

۰.۴ کیلوگرم

متغیر به صورت موتورایزدثابت

۲.۷ به ۱۳.۵ میلیمتر

متغیر به صورت موتورایزد

(انتخابی)۲.۸/۳.۶/۶ میلیمتر

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۰۶ x ۵۰.۳ میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۸ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۷۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵

دارد

 ۲۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۳ حالته

ندارد

ندارد

IP67

IK10

حداکثر ۹ وات

۰.۴ کیلوگرم

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۴ در حالت مادون قرمز روشن

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

 ۱۲۲ x ۸۸.۹۱۲۲ میلیمتر x ۸۸.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

ندارد
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دوربین تحت شبکه

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

ثابت

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۴۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۶.۵ وات

۰.۴۱ کیلوگرم

۱۸۰ x ۷۰x ۷۰میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۶ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضد نور

زاویه تنظیم پایه

حالت روز/شب

دریچه دیافراگم

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

تنوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

تشخیص حرکت

ماسک تصویر

ورودی صدا

ورودی آالرم

 کاهش نویز

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

ضربه پذیری

دمای کار

مصرف برق

 نوع تغذیه

وزن

ابعاد

EN-IPDB283R-Z EN-IPDB483E-A EN-IPD483E-A EN-IPB483T-A EN-IPB483E

شکل ظاهری

مدل

(انتخابی)۲.۸/۴ میلیمتر

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

ثابت

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۸۰ متر

فشرده ۲۶۵  

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۵ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۱

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۱۱ وات

۰.۸۱۵ کیلوگرم

۲۴۴.۱ x ۷۹x ۷۵.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۶ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

(انتخابی)۲.۸/۴ میلیمتر

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

ثابت

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵  

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

میکروفون داخلی

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۶ وات

۰.۴۷ کیلوگرم

۱۰۶ x ۹۳.۷میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲.۵ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲.۵ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

(انتخابی)۲.۸/۴ میلیمتر

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

ثابت

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۶۴ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۳۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵  

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۱

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۴۰

حداکثر ۵.۲ وات

۰.۴۱ کیلوگرم

۱۰۹.۹ x ۸۱میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۳ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۲.۵ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۲.۵ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

(انتخابی)۲.۸/۴ میلیمتر

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۱.۸ اینچ

متغیر به صورت موتورایزد

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۷۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۳۰ متر

فشرده ۲۶۵  

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۳ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۱۰.۹ وات

۰.۴۹ کیلوگرم

۱۲۲ x ۸۸.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۰۴ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۹ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۹ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

۳.۷ به ۱۱ میلیمتر
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 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۱.۸ اینچ

متغیر به صورت موتورایزد

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۶۰ متر

فشرده ۲۶۵ 

دارد

 ۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۳ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

ندارد

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۱۴.۳ وات

۰.۸۲۴ کیلوگرم

۲۴۴.۱ x ۷۹ x ۷۵.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۳.۷ به ۱۱ میلیمتر

۰.۰۰۴ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۹ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۹ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

 متغیر به صورت موتورایزد با ۵ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۹۰ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۱۰۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۱۲.۹۵ وات

۱.۱۱ کیلوگرم

۲۷۳.۲ x ۹۵ x ۹۵میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۷ به ۳۵ میلیمتر

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۴ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

 متغیر به صورت موتورایزد با ۴ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۶۰ درجه، عمودی تا ۷۸ درجه
چرخشی تا ۳۶۰ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

میکروفون داخلی

ندارد

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

ندارد

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۸.۵ وات

۰.۶ کیلوگرم

۱۲۲ x ۱۰۴میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۲.۷ به ۱۲ میلیمتر

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۸ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۸ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

 متغیر به صورت موتورایزد با ۴ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۷۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۱

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۸.۵ وات

۰.۵ کیلوگرم

۱۲۲ x ۸۸.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۲.۷ به ۱۲ میلیمتر

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۴ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

 ۸ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۵ اینچ

 متغیر به صورت موتورایزد با ۴ برابر زوم اپتیکال

۱۲۰ دسی بل

 افقی تا ۳۵۵ درجه، عمودی تا ۶۵ درجه
چرخشی تا ۳۵۵ درجه

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

ثابت

۱۰۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

دارد

 ۱۵ فریم بر ثانیه در حالت ۸ مگاپیکسل

۴ حالته

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

تا ۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۱

۳ بعدی

تا ۱۲۸ گیگابایت

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

IP67

IK10

تا ۶۰+ درجه سانتی گراد -۳۰

حداکثر ۱۵ وات

۰.۹۵ کیلوگرم

۱۵۹.۱ x ۱۱۷.۹میلیمتر

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۷ به ۳۵ میلیمتر

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۴ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۴ در حالت مادون قرمز روشن

ندارد

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم

خاصیت ضد نور

زاویه تنظیم پایه

حالت روز/شب

دریچه دیافراگم

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

تنوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

تشخیص حرکت

ماسک تصویر

ورودی صدا

ورودی آالرم

 کاهش نویز

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

ضربه پذیری

دمای کار

مصرف برق

 نوع تغذیه

وزن

ابعاد

EN-IPDB583E-Z EN-IPDB583R-Z EN-IPD583R-Z EN-IPB583E-Z EN-IPB283T-Z

شکل ظاهری

مدل
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۰.۰۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

۵.۳ به ۶۴ میلیمتر

۱۲ برابر زوم اپتیکال

۱۰۰ متر

فشرده ۲۶۵

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۲ حالته

دارد

دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۳۶۰ درجه

ندارد

ندارد

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

۳ کیلوگرم

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۲۰۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۱۲۰ ثانیه

تا ۲۵۶ گیگابایت

دارد

۱۶۰ x ۲۹۵میلیمتر

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

EN-IPSD4412TEN-IPSD5430U EN-IPSD5230U EN-IPSD4225T EN-IPSD4212T

شکل ظاهری

مدل

کیفیت تصویر

سنسور تصویر

لنز

زوم اپتیکال

خاصیت ضد نور

حداقل نور کارکرد

حداکثر برد مادون قرمز

نوع فشرده سازی ویدیو

گزینه های هوشمند

نرخ فریم بر ثانیه

تنوع فشرده سازی دوربین

ناحیه مورد نظر

ماسک تصویر

تشخیص حرکت

ورودی / خروجی صدا

ورودی / خروجی آالرم

وسعت چرخش افقی

سرعت چرخش افقی

وسعت چرخش عمودی

سرعت چرخش عمودی

پشتیبانی از کارت حافظه

اتصال شبکه

دکمه شروع مجدد

نوع تغذیه

دمای کار

ضریب نفوذ پذیری آب و غبار

وزن

مصرف برق

ابعاد

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۵.۳ به ۶۴ میلیمتر

۱۲ برابر زوم اپتیکال

۱۰۰ متر

فشرده ۲۶۵

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۳ حالته

دارد

دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۳۶۰ درجه

ندارد

ندارد

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

حداقل ۱۳ وات
حداکثر ۲۰ وات درحالت مادون قرمز روشن

حداقل ۱۳ وات
حداکثر ۲۲ وات درحالت مادون قرمز روشن

حداقل ۱۳ وات
حداکثر ۲۳ وات درحالت مادون قرمز روشن

حداقل ۱۳ وات
حداکثر ۲۳ وات درحالت مادون قرمز روشن

حداقل ۱۳ وات
حداکثر ۲۲ وات درحالت مادون قرمز روشن

حداقل ۱۳ وات
حداکثر ۲۲ وات درحالت مادون قرمز روشن

۳ کیلوگرم

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۲۰۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۱۲۰ ثانیه

تا ۱۲۸ گیگابایت

دارد

۱۶۰ x ۲۹۵میلیمتر

EN-IPSD5225U

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیکحالت روز و شب

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۴.۸ به ۱۲۰ میلیمتر

۲۵ برابر زوم اپتیکال

۱۰۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

دارد

دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۳۶۰ درجه

ندارد

ندارد

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

۳ کیلوگرم

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۲۰۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۱۲۰ ثانیه

تا ۱۲۸ گیگابایت

دارد

۱۶۰ x ۲۹۵میلیمتر

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۱۲ ولت مستقیم

۰.۰۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۴.۸ به ۱۲۰ میلیمتر

۲۵ برابر زوم اپتیکال

۱۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

دارد

دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۳۶۰ درجه

ندارد

ندارد

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

۳.۹ کیلوگرم

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۲۰۰ ثانیه

تا ۲۵۶ گیگابایت

دارد

۱۸۶ x ۳۰۹میلیمتر

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۲۴ ولت متناوب

۰.۰۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۲ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۲.۸ اینچ

۴.۵ به ۱۳۵ میلیمتر

۳۰ برابر زوم اپتیکال

۱۵۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

۶۰ فریم بر ثانیه در حالت ۲ مگاپیکسل

۴ حالته

دارد

دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۳۶۰ درجه

ندارد

ندارد

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

۳.۹ کیلوگرم

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۲۰۰ ثانیه

تا ۲۵۶ گیگابایت

دارد

۱۸۶ x ۳۰۹میلیمتر

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۲۴ ولت متناوب

ضربه پذیری

۰.۰۵ لوکس بافاصله کانونی کانونی ۱.۶ در حالت تصویر رنگی
صفر لوکس با فاصله کانونی ۱.۶ در حالت مادون قرمز روشن

۴ مگاپیکسل

سیموس - ۱/۳ اینچ

۴.۵ به ۱۳۵ میلیمتر

۳۰ برابر زوم اپتیکال

۱۰۰ متر

فوق فشرده ۲۶۵ 

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت ۴ مگاپیکسل

۵ حالته

دارد

دارد

تا ۲۴ ناحیه دارد

۱/۱

۱/۲

۳۶۰ درجه

ندارد

ندارد

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

 ۱۵- تا ۹۰ درجه

۳.۹ کیلوگرم

IP66

۰.۱ ثانیه تا ۳۰۰ ثانیه

۰.۱ ثانیه تا ۲۰۰ ثانیه

تا ۲۵۶ گیگابایت

دارد

۱۸۶ x ۳۰۹میلیمتر

فعال به وسیله آی آر کات و لنز به صورت اتوماتیک

۱RJ45 عدد تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 

PoE (IEEE 802.3af)با استاندارد  ۲۴ ولت متناوب

۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل۱۲۰ دسی بل



۸ کانال تعداد ورودی دوربین شبکه

 دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه

صفحه ۲۲ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

EN-NVR8324-4K2 EN-NVR4324-4K2 EN-NVR2324-4K2 EN-NVR1164-4K2 EN-NVR1082-4K2

   

        

۸۰ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۱ عدد

۱ عدد

۲ عدد

۸۰ مگابیت برثانیه

۱ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۴/۱ کانال

۱ عدد تا ۶ ترابایت

فشرده ۲۶۵

RJ45 مگابیت بر ثانیه۱۱۰۰  تا عدد

ندارد

ندارد

ندارد

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۰.۸ کیلوگرم

۱۲ ولت مستقیم

 ۲۶۰  x ۲۲۴.۹ x ۴۷.۶ میلیمتر

شکل ظاهری

ورودی صدا/ تصویر

خروجی صدا/ تصویر

حافظه

اتصاالت خروجی

دیگر امکانات

رمز گشایی

حجم پهنای باند ورودی

ورودی صدا

HDMI خروجی 

VGA خروجی 

خروجی صدا

حجم پهنای باند خروجی

وضوح ضبط تصاویر

ظرفیت حافظه قابل نصب

پخش همزمان

نوع فرمت فشرده سازی

اتصال شبکه

ورودی / خروجی آالرم

دمای کار

وزن

ابعاد

 PoE خروجی 

خروجی سریال

 USB ورودی   

ندارد

۱۶ کانال

  

۸۰ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۱ عدد

۱ عدد

۲ عدد

۸۰ مگابیت برثانیه

۱ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال

۱ عدد تا ۶ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

RJ45 مگابیت بر ثانیه۱۱۰۰ RJ45 تا عدد مگابیت بر ثانیه۱۱۰۰۰  تا عدد

ندارد

ندارد

ندارد

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۰.۸ کیلوگرم

۱۲ ولت مستقیم

 ۲۶۰  x ۲۲۴.۹ x ۴۷.۶ میلیمتر

ندارد

 

  

۳۲ کانال

  

۲۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۱ عدد

۱ عدد

۲ عدد

۲۰۰ مگابیت برثانیه

۱ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال

۲ عدد تا ۶ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۲/۴

ندارد

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۱.۶ کیلوگرم 

۱۲ ولت مستقیم

 ۳۷۵  x ۲۸۱.۵ x ۵۶ میلیمتر

ندارد

  

RJ45  عدد مگابیت بر ثانیه۲۱۰۰۰  تا

 

  

۳۲ کانال

  

۲۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۱ عدد

۱ عدد

۲ عدد

۲۰۰ مگابیت برثانیه

۱ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال

۴ عدد تا ۶ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۴/۱۶

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۴.۵ کیلوگرم 

 ۴۴۰  x ۴۱۱.۱ x ۷۶ میلیمتر

ندارد

RJ45  عدد مگابیت بر ثانیه۲۱۰۰۰  تا

۳۲ کانال

۲۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۱ عدد

۱ عدد

۳ عدد

۲۰۰ مگابیت برثانیه

۱ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال

۸ عدد تا ۶ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۴/۱۶

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۵.۲ کیلوگرم 

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب ۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۴۴۰  x ۴۵۰.۱ x ۹۵ میلیمتر

ندارد تعداد ورودی اچ دی - آنالوگ

نوع تغذیه

  
۱RS-232برای صفحه کلید و کامپیوتر  عدد

RS-485 برای کنترل دوربین های گردان۱  عدد
  

۱RS-232برای صفحه کلید و کامپیوتر  عدد

RS-485 برای کنترل دوربین های گردان۱  عدد



 دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه

صفحه ۲۳ محصوالت تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

EN-NVR68128-4K2 EN-NVR8645-4K2 EN-NVR8325-4K2

  

  

شکل ظاهری

ورودی صدا/ تصویر

خروجی صدا/ تصویر

حافظه

اتصاالت خروجی

دیگر امکانات

رمز گشایی

تعداد ورودی دوربین شبکه

حجم پهنای باند ورودی

ورودی صدا

HDMI خروجی 

VGA خروجی 

خروجی صدا

حجم پهنای باند خروجی

وضوح ضبط تصاویر

ظرفیت حافظه قابل نصب

پخش همزمان

نوع فرمت فشرده سازی

اتصال شبکه

ورودی / خروجی آالرم

دمای کار

وزن

ابعاد

 PoE خروجی 

خروجی سریال

 USB ورودی   

تعداد ورودی اچ دی - آنالوگ

نوع تغذیه

RJ45  عدد مگابیت بر ثانیه۲۱۰۰۰  تا

۳۲ کانال

۳۲۰ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۲ عدد

۲ عدد

۴ عدد

۳۲۰ مگابیت برثانیه

۲ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال

۸ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۶/۱۶

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۶.۵۵ کیلوگرم 

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۴۴۰  x ۴۵۱.۵ x ۹۴.۹ میلیمتر

ندارد

  
۱RS-232برای صفحه کلید و کامپیوتر  عدد

RS-485 برای کنترل دوربین های گردان۱  عدد

RJ45  عدد مگابیت بر ثانیه۲۱۰۰۰  تا

۶۴ کانال

۳۲۰ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۲ عدد

۲ عدد

۴ عدد

۳۲۰ مگابیت برثانیه

۲ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال

۸ عدد تا ۱۰ ترابایت

فوق فشرده ۲۶۵

ندارد

۶/۱۶

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۶.۵۵ کیلوگرم 

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۴۴۰  x ۴۵۱.۵ x ۹۴.۹ میلیمتر

ندارد

  
۱RS-232برای صفحه کلید و کامپیوتر  عدد

RS-485 برای کنترل دوربین های گردان۱  عدد

RJ45  عدد مگابیت بر ثانیه۲۱۰۰۰  تا

۱۲۸ کانال

۳۸۴ مگابیت بر ثانیه

۱ کانال

۲ عدد

۱ عدد

۴ عدد

۳۸۴ مگابیت برثانیه

۱ کانال

تا ۸ مگاپیکسل

۱۶/۹/۴/۱ کانال

۸ عدد تا ۸ ترابایت

فشرده ۲۶۵

ندارد

۸/۱۶

۵۵+ درجه سانتی گراد ۱۰- تا

۱۰.۵ کیلوگرم 

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

۴۴۴  x ۴۵۷.۰۸ x ۹۵میلیمتر

ندارد

  
۱RS-232برای صفحه کلید و کامپیوتر  عدد

RS-485 برای کنترل دوربین های گردان۱  عدد





EN-GSW0808 EN-GSW0801-93

شکل ظاهری

پورت های گیرنده

پورت های ارسال

استاندارد شبکه

ظرفیت سوئیچ

سرعت ارسال پاکت

حالت پردازش سوئیچ

حجم بافر حافظه

آدرس مک

کلید تغییر وضعیت سوئیچ

PoE استاندارد

PSE نوع

توان PoE خروجی
حداکثر توان        خروجی برای هر پورت ۳۰ وات می باشد

توان        کل ۹۳ وات می باشد
PoE

PoE

مقاومت در برابر شوک الکتریکی

تخلیه الکتریکی

منبع تغذیه

توان مصرفی

دمای کارکرد

دمای کار در فضای بسته

درصد رطوبت کارکرد

ابعاد

وزن

مدل

۸ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

۸ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۱۶ گیگابیت بر ثانیه

۱۱.۵۸۴ مگاپاکت بر ثانیه

۲.۵ مگ

۱ کیلو

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۶ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۷ الی ۸ متصل میباشد

:VLan

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۱۶ کیلو ولت

کمتر از ۵ وات

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۱ کیلوگرم

 ۱۸۰ x ۹۲ x ۲۵ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS

۸ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۱.۸ گیگابیت بر ثانیه

۱.۳۰۳۲ مگاپاکت بر ثانیه

۷۶۸ کیلو

۲ کیلو

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۸ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۹ متصل میباشد

:VLan

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب۵۲ ولت مستقیم - ۱.۸۵ آمپر

کمتر از ۹۶ وات

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۵۰۰ گرم

 ۱۸۰ x ۹۲ x ۲۵ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS

EN-SW0401-60

حداکثر توان        خروجی برای هر پورت ۳۰ وات می باشد
توان        کل ۶۰ وات می باشد

PoE
PoE

۴ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۱ گیگابیت بر ثانیه

۰.۷۴ مگاپاکت بر ثانیه

۲ کیلو

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

 ۴۸ الی ۵۷ ولت مستقیم

کمتر از ۵ وات

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۳۴۳ گرم

 ۱۳۵ x ۸۶ x ۲۷ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS گواهینامه

EN-SW0402-60

۴ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۲ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۱.۲ گیگابیت بر ثانیه

۰.۸۶۸۸ مگاپاکت بر ثانیه

۷۶۸ کیلو

۲ کیلو

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۴ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۵ الی ۶ متصل میباشد

:VLan

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

۵۲ ولت مستقیم - ۱.۲ آمپر

کمتر از ۶۳ وات

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۳۴۳ گرم

 ۱۲۲ x ۹۲ x ۲۵ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

حداکثر توان        خروجی برای هر پورت ۳۰ وات می باشد
توان        کل ۶۰ وات می باشد

PoE
PoE

CE,FCC,ROHS

EN-GSW0401

۴ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۱۰ گیگابیت بر ثانیه

۷.۲۴ مگاپاکت بر ثانیه

۱ مگ

۱ کیلو

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۳ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۴ الی ۵ متصل میباشد

:VLan

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۱۶ کیلو ولت

۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب

کمتر از ۳ وات

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۱ کیلوگرم

 ۱۲۲ x ۹۲ x ۲۵ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS

صفحه ۲۵ سوئیچ های تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

POEسوئیچ هاى تحت شبکه

۷۶۸ کیلو

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۴ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۵ الی ۶ متصل میباشد

:VLan

End-SpanEnd-SpanEnd-SpanEnd-SpanEnd-Span

......



حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۸ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۹ الی ۱۰ متصل میباشد

:VLan

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۸ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۹ الی ۱۰ متصل میباشد

:VLan

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۱۴ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۱۵ الی ۱۶ متصل میباشد

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۲۲ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۲۳ الی ۲۴ متصل میباشد

:VLan

End-SpanEnd-Span

حالت اولیه: تمام پورت ها به یکدیگر متصل می باشند

        اتصال بین پورت های ۱ الی ۲۴ قطع میشود اما

 تمام پورت ها با پورت ۲۵ الی ۲۶ متصل میباشد

:VLan

End-SpanEnd-Span

EN-SW2403-390 EN-GSW2424 EN-GSW1616 EN-GSW0802-120 EN-SW0802-120

شکل ظاهری

۸ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیهپورت های گیرنده

۲ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۵.۶ گیگابیت بر ثانیه

۴.۲ مگاپاکت بر ثانیه

۱.۵ مگ

۴ کیلو

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

۴۸ الی ۵۷ ولت مستقیم

کمتر از ۵ وات

۱۰- تا ۵۵+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۵۰۰ گرم

 ۲۰۰ x ۱۰۱.۸ x ۲۷ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

پورت های ارسال

استاندارد شبکه

ظرفیت سوئیچ

سرعت ارسال پاکت

حالت پردازش سوئیچ

حجم بافر حافظه

آدرس مک

کلید تغییر وضعیت سوئیچ

PoE استاندارد

PSE نوع

توان PoE خروجی
حداکثر توان        خروجی برای هر پورت ۳۰ وات می باشد

توان        کل ۱۲۰ وات می باشد
PoE

PoE
حداکثر توان        خروجی برای هر پورت ۳۰ وات می باشد

توان        کل ۱۲۰ وات می باشد
PoE

PoE

مقاومت در برابر شوک الکتریکی

تخلیه الکتریکی

منبع تغذیه

توان مصرفی

دمای کارکرد

دمای کار در فضای بسته

درصد رطوبت کارکرد

ابعاد

وزن

مدل

CE,FCC,ROHS

۲۴ پورت تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۸.۸ گیگابیت بر ثانیه

۶.۵۵ مگاپاکت بر ثانیه

۲.۷۵ مگ

۴ کیلو

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

کمتر از ۴۲۰ وات

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۲.۷۹ کیلوگرم

 ۴۴۲ x ۲۰۷ x ۴۴.۵ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS

۲۴ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

۲۴ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۴۸ گیگابیت بر ثانیه

۸ کیلو

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

End-Span

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

 ۲۷۴ x ۱۸۰x ۴۴ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS

۱۶ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱۶ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۳۲ گیگابیت بر ثانیه

۲.۵ مگ۲.۵ مگ

۸ کیلو

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

 ۲۷۴ x ۱۸۰ x ۴۴میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS

۸ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

۱ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه
۱ پورت فیبر نوری تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

۲ پورت تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه
۱ پورت فیبر نوری تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

 IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3Xاستاندارد

۲۰ گیگابیت بر ثانیه

۱۴ مگاپاکت بر ثانیه

۱ مگ

۴ کیلو

802.3af/at(PSE)استاندارد

تا ۶ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

تخلیه اتصالی: ۶ کیلو ولت
تخلیه غیر اتصالی: ۸ کیلو ولت

۱۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب۱۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب۱۰ الی ۲۴۰ ولت متناوب۴۸ تا ۵۷ ولت مستقیم

کمتر از ۵ وات

۱۰- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد

۴۰- تا ۸۵+ درجه سانتی گراد

۵٪ الی ٪۹۵

۵۰۰ گرم

 ۲۰۰ x ۱۰۱.۸ x ۲۷ میلیمتر

ذخیره سازی و ارسال

CE,FCC,ROHS گواهینامه

صفحه ۲۶ سوئیچ های تحت شبکه |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

حداکثر توان        خروجی برای هر پورت ۳۰ وات می باشد
توان        کل ۳۹۰ وات می باشد

PoE 
PoE

POEسوئیچ هاى تحت شبکه

......

......

......

نداردندارد



دوربین هاى حرارتى
الکترونگار



صفحه ۲۸ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

دوربین حرارتى الکترونگار
AHD برپایه تکنولوژی  

شکل ظاهریشدت نویز بر اختالف دما

شکل ظاهریخروجی تصویر

شکل ظاهریلنز و زاویه دید

EN-THJ384FPA

شکل ظاهری

شکل ظاهرینوع سنسور

شکل ظاهریسایز پیکسل

مدل

شکل ظاهریشبکه

شکل ظاهریعملکرد آالرم ظاهری

شکل ظاهریگستره نرخ بر فریم

شکل ظاهریزوم دیجیتال

شکل ظاهریتنظیم نور

شکل ظاهریضد نویز

شکل ظاهریعمق تصویر

شکل ظاهریتغییر رنگ

شکل ظاهریکالیبراسیون

شکل ظاهریچرخش تصویر

شکل ظاهریآالرم اتفاقات

شکل ظاهریفشرده سازی تصویر

۱۰۰>شدت نویز بر اختالف دما

/۷۲۰آنالوگ/۴۸۰خروجی تصویر ۷۲۰x۵۷۶x

لنز و زاویه دید

FPAبدون پوششنوع سنسور

۳۸۴x۲۸۸سایز پیکسل

۱۰/۱۰۰شبکه

سطح آالرم خاکستری، شناسایی موبایل، ناحیه نفوذ، قطع شبکه، تداخل آی پی، خطای حافظه، پرشدن حافظهعملکرد آالرم

۵۰ هرتز۸-۱۴ میکرومتر گستره نرخ بر فریم

۱x~۴xزوم دیجیتال

x °۸.۱  ۵۰ میلیمتر: x۱۱.۰° °۱۱.۱  ۳۷ میلیمتر: x۱۴.۸° °۲۲.۲  ۱۸ میلیمتر: x۲۹.۹° °۴۳.۶  ۹ میلیمتر: ۵۶.۱° ///

دستیتنظیم نور

باز/بستهضد نویز

باز/بستهعمق تصویر

 ۱۲ حالتهتغییر رنگ

دستی/اتوماتیک/زمانبندیکالیبراسیون

باز/بستهچرخش تصویر

آالرم اتفاقات

فشرده ۲۶۴فشرده سازی تصویر

شکل ظاهریشدت نویز بر اختالف دما

شکل ظاهریخروجی تصویر

شکل ظاهریلنز و زاویه دید

شکل ظاهرینوع سنسور

شکل ظاهریسایز پیکسل

شکل ظاهریشبکه

شکل ظاهریعملکرد آالرم ظاهری

شکل ظاهریگستره نرخ بر فریم

شکل ظاهریزوم دیجیتال

شکل ظاهریتنظیم نور

شکل ظاهریضد نویز

شکل ظاهریعمق تصویر

شکل ظاهریتغییر رنگ

شکل ظاهریکالیبراسیون

شکل ظاهریچرخش تصویر

شکل ظاهری

شکل ظاهریفشرده سازی تصویر

G.۷۱۱فرمت فشرده سازی صدا

TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,FTP,ICP,IGMP,ARP,DNS,DDNS

امنیتی

کارت حافظ، پشتیبانی از ذخیره اطالعات بر رویNAS  حافظه

۳۰ فریم بر ثانیهحداکثر فریم

بیت ریت ثابت یا بیت ریت متغییرنوع بیت ریت

802.1 X,HTTPS, فیلتر آدرس آی پی

طول ۳۲۳ میلیمترابعاد

پروتکل

پروتکل آنویف

پشتیبانی از اینترنت اکسپلوررنمایش بر روی مرورگر

دمای حافظه

جریان مستقیم ۱۲ ولتولتاژ ورودی

۶ وات

IP۶۶سطح محافظت

استخوانیرنگ

آلمینیوم

۱.۲ کیلوگرموزن

FTPبارگذاری فایل از طریق       ،اطالع رسانی از طریق پست الکترونیک، ضبط اتفاق به هنگام وقوع رخداد

Sنوع

۴۵-تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

تا ۵۰+ درجه سانتی گراددمای کارکرد -۲۰

توان مصرفی

جنس



صفحه ۲۸ محصوالت اچ دی-آنالوگ |۲۴ ماه گارانتی صنعت امن

دوربین حرارتى الکترونگار
AHD برپایه تکنولوژی  

شکل ظاهریشدت نویز بر اختالف دما

شکل ظاهریخروجی تصویر

شکل ظاهریلنز و زاویه دید

EN-THJ640FPA

شکل ظاهری

شکل ظاهرینوع سنسور

شکل ظاهریسایز پیکسل

مدل

شکل ظاهریشبکه

شکل ظاهریعملکرد آالرم ظاهری

شکل ظاهریگستره نرخ بر فریم

شکل ظاهریزوم دیجیتال

شکل ظاهریتنظیم نور

شکل ظاهریضد نویز

شکل ظاهریعمق تصویر

شکل ظاهریتغییر رنگ

شکل ظاهریکالیبراسیون

شکل ظاهریچرخش تصویر

شکل ظاهریآالرم اتفاقات

شکل ظاهریفشرده سازی تصویر

۱۰۰>شدت نویز بر اختالف دما

/۷۲۰آنالوگ/۴۸۰خروجی تصویر ۷۲۰x۵۷۶x

لنز و زاویه دید

FPAبدون پوششنوع سنسور

۶۴۰x۴۸۰سایز پیکسل

۱۰/۱۰۰شبکه

سطح آالرم خاکستری، شناسایی موبایل، ناحیه نفوذ، قطع شبکه، تداخل آی پی، خطای حافظه، پرشدن حافظهعملکرد آالرم

۵۰ هرتز۸-۱۴ میکرومتر گستره نرخ بر فریم

۱x~۴xزوم دیجیتال

x °۹.۳  ۵۰ میلیمتر: x۱۲.۴° °۱۲.۶  ۳۷ میلیمتر: x۱۶.۷° °۲۵.۵  ۱۸ میلیمتر: x۳۳.۶° °۴۸.۱  ۹ میلیمتر: ۶۲.۳° ///

دستیتنظیم نور

باز/بستهضد نویز

باز/بستهعمق تصویر

 ۱۲ حالتهتغییر رنگ

دستی/اتوماتیک/زمانبندیکالیبراسیون

باز/بستهچرخش تصویر

آالرم اتفاقات

فشرده ۲۶۴فشرده سازی تصویر

شکل ظاهریشدت نویز بر اختالف دما

شکل ظاهریخروجی تصویر

شکل ظاهریلنز و زاویه دید

شکل ظاهرینوع سنسور

شکل ظاهریسایز پیکسل

شکل ظاهریشبکه

شکل ظاهریعملکرد آالرم ظاهری

شکل ظاهریگستره نرخ بر فریم

شکل ظاهریزوم دیجیتال

شکل ظاهریتنظیم نور

شکل ظاهریضد نویز

شکل ظاهریعمق تصویر

شکل ظاهریتغییر رنگ

شکل ظاهریکالیبراسیون

شکل ظاهریچرخش تصویر

شکل ظاهری

شکل ظاهریفشرده سازی تصویر

G.۷۱۱فرمت فشرده سازی صدا

TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,FTP,ICP,IGMP,ARP,DNS,DDNS

امنیتی

کارت حافظ، پشتیبانی از ذخیره اطالعات بر رویNAS  حافظه

۳۰ فریم بر ثانیهحداکثر فریم

بیت ریت ثابت یا بیت ریت متغییرنوع بیت ریت

802.1 X,HTTPS, فیلتر آدرس آی پی

طول ۳۲۳ میلیمترابعاد

پروتکل

پروتکل آنویف

پشتیبانی از اینترنت اکسپلوررنمایش بر روی مرورگر

دمای حافظه

جریان مستقیم ۱۲ ولتولتاژ ورودی

۶ وات

IP۶۶سطح محافظت

استخوانیرنگ

آلمینیوم

۱.۲ کیلوگرموزن

FTPبارگذاری فایل از طریق       ،اطالع رسانی از طریق پست الکترونیک، ضبط اتفاق به هنگام وقوع رخداد

Sنوع

۴۵-تا ۷۰+ درجه سانتی گراد

تا ۵۰+ درجه سانتی گراددمای کارکرد -۲۰

توان مصرفی

جنس






