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از  نهیو به  حیاستفاده صح یمداربسته برا نیبا مراحل نصب دورب یی آشنا
 ایمتخصص نصب و  کیبه عنوان  اگر .مهم است اریبس زیتجه نیا

  ی ساختمان مسکون  ایها در محل کار  نیدورب نیا که قصد دارد از ی شخص
مورد    ی ها بازده نیدورب د،یمراحل آشنا نباش نیا با  خود استفاده کند،

 .انتظار را نخواهند داشت

مدار   نیمقاله با پرداختن به بخش ها و نکات مهم مراحل نصب دورب نیا
مدار بسته  نیدورب  حیما را در نصب صحاز آن، ش یبسته و نگهدار 

 .دیکند. با ما همراه باش ی م  یی راهنما

 

 (CCTV) ست؟ی مدار بسته چ نیدورب 1#

 مخفف عبارت  CCTV با اصطالح ایمدار بسته در تمام دن نیدورب
Closed-Circuit Television مدار بسته   یها نیدورب .شود ی شناخته م

و  ی نظام  یآن ها در به حداقل رساندن جرائم، رصد مکان ها ریتاث لیبه دل
  یی باال  تی از اهم ی و آموزش ی و محافظت از مناطق مسکون ی ت یامن

 .برخوردارند

  ی مشترک یبخش ها اما هستند؛ دهیچیمدار بسته پ نیدورب یها ستمیس
 .باشند ی م زات ی تجه نی ا ی اساس یدر آن ها وجود دارند که بخش ها

 .دیمداربسته با ما همراه باش  نیدانستن مراحل نصب دورب یبرا
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 مداربسته نیمراحل نصب دورب 2#

وجود دارند که   ی راحل م مثال .مهم است  بیترت  CCTV مراحل نصب در
صورت عدم توجه به  در نصب اجرا شوند و ی فن ندیاز شروع فرآ شیپ دیبا

 ی طور کل به .دچار مشکل خواهند شد CCTV مراحل نصب گریآن ها، د
 .شوند ی م  میمداربسته به دو دسته تقس نی مراحل نصب دورب
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 :نصب یاز اجرا  شیپ مراحل .1

o ن ی نوع دورب انتخاب 
o مداربسته  نیمحل نصب دورب انتخاب 
o ازیمورد ن زات یابزار و تجه یساز  آماده 

 :نصب یاجرا مراحل .2

o ها میس دمانیو چ ی کش کابل 
o مداربسته  نیدورب نصب 
o و ضبط کننده شی صفحه نما اتصال 
o مدار بسته  نیدورب  میو تنظ ی بررس 
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 مداربسته نیاز نصب دورب شی مراحل پ 1-2#

 ن ی انتخاب نوع دورب (1

مناسب  ی تیامن ن یدورب یی مداربسته، شناسا نینصب دورب یراقدم ب نیاول
مداربسته انجام  نیاز انجام مراحل نصب دورب شیپ دیمرحله با نیا .است
ها،   نیانواع دورب گریو د Dome ،ی م یس م،یس ی ب  یها نیدورب .شود

 .کنند ی م  دایشما کاربرد پ ازیبه نوع ن ی بستگ

  ی ژگیو  ن،یاز نوع دورب دیمداربسته با نیمراحل نصب دورب یاز اجرا شیپ
نه، اطالعات   ایشما باشد  ازین یتواند پاسخگو  ی م ای که آ نیآن و ا یها

 .دیحاصل کن نانیبابت اطم نی و از ا لیخود را تکم

 

 انتخاب محل نصب  (2
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  یها نیدورب  دیبدان دیمداربسته، با نیمراحل نصب دورب یاز اجرا شیپ
آن به  یی تا کارا دیشرکت خود را در کجا نصب کن ایمنزل، فروشگاه  ی ت یامن

 .حداکثر برسد

 نیدورب یا  هیپوشش زاو  زانی از م دیمرحله با نیانجام درست ا  یبرا
نقطه  کی شما در  نیدورب دیبدان و دیداشته باش  ی مدنظر خود آگاه

  نیدر ا نیهمچن .تواند پوشش دهد ی بخصوص چه مقدار از فضا را م
خوب و منبع   یی مداربسته، از داشتن نما  نیخش از مراحل نصب دوربب

 نانیاطم زیکه بتواند طول کابل ها را به حداقل برساند ن داریپا یا هیتغذ 
 .دیحاصل کن

 

 ازیمورد ن زات یابزار و تجه یآماده ساز  (3
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از   شیرا پ ازیمورد ن لیوسا دیکوتاه، با ی آسان در مدت زمان ی نصب یبرا
به  دیموارد با تمام .مداربسته آماده کرد نیمراحل نصب دورب یاجرا

 نینصب دورب مراحل شوند تا یآماده ساز  ی و به اندازه کاف  ی درست
 .مداربسته به مشکل برنخورد

مشاوره گرفتن از کارشناسان  از،یمورد ن زات یاز تجه ی آگاه یراه برا نیبهتر
 .است نیمحل نصب دورببسته به نوع  نهی زم نیدر ا یحرفه ا

 

 :عبارتند از ازیموردن یاز ابزارها ی برخ

o مختلف یبه تعداد و اندازه ها میو س کابل 
o لیدر 
o ها، براکت نصب و چیها، پ سوکت... 
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 مداربسته نینصب دورب یمراحل اجرا 2-2#

 ها میس دمانیو چ ی کابل کش (1

  نیبخش از مراحل نصب دورب نی رتریو احتماال وقت گ نی تر سخت
  کابل .است ی ت یامن یها نیدورب ی ها و کابل ها میس دمانیمداربسته، چ

 ی نظارت یتورهایها را به مان نیاست که قرار است دورب ی اتیجزء ح کی
  ی خصوصا در مصارف خانگ میس ی ب ی ت یامن یها نیدورب اگرچه .متصل کند

  ی میمدار بسته س  یها نیدورب اما کنند؛ ی م دایپ یشتر یروز به روز رواج ب
برخوردار   یی باال  تیهمچنان از اهم شتریب تیو امن یاستفاده دائم  یبرا

  ی به درست  ی تی امن نیدورب ی کش میس ریمس دیمرحله با  نیا در .هستند
به همراه اتصاالت خود  میاز کابل ها از دو س کی هر .شود یز یبرنامه ر

  ی م  ویدیضبط و یبرا یگر یو د هی تغذ منبع  یبرا ی ک ی شده که لیتشک
هر  ای دیکن جادیها ا میس یواحد برا  هیمنبع تغذ کی  دیتوان ی م .باشد

از آن، کابل ها به دستگاه   پس .دیمختلف وصل کن  یزهایکدام را به پر
گرفته   ریتصاو تمام  شوند تا ی متصل م  توریضبط کننده و سپس به مان

 .ها قابل مشاهده باشند  نیشده توسط دورب
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 مدار بسته  نینصب دورب (2

  شیپ ی جا به درست نیرا تا ا نیشی که مراحل پ ی در صورت ن،یدورب نصب
 :مداربسته است نیبخش مراحل نصب دورب نیتر  آسان د،یبرده باش

کرده  نی تع نینصب دورب ی که برا ی نقاط ریسا  ایسقف  وار،ید یرو •
 .دیکن جادیبا قطر مناسب ا یی سوراخ ها لیکمک در به د،یا
را  نیو کابل برق دورب دیبراکت را نصب کرده و آن را محکم کن سپس •

 .دیسوکت قرار ده کیدر  زین
و آن را به   دیمناسب قرار ده یا هیو زاو  تیخود را در موقع نیدورب •

 .دیبه براکت وصل کن ی خوب
  دیمطمئن شو دیمداربسته با نیمرحله از مراحل نصب دورب نیا در •

  .دهد ی حرکت را ارائه م صی تشخ  نیشما بهتر  ی تی امن نیدورب که
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  ی مدار بسته شما م نیدورب ایکه آ دیکن ی بررس دیبا ن،یبر ا عالوه
 .ریخ ایکند  ی م افتیدر تی را با موفق هیتواند منبع تغذ

 

 و ضبط کننده شی اتصال صفحه نما (3

ها، نوبت به  نیمداربسته، پس از نصب دورب نیمراحل نصب دورب در
  کی دیاست بخواه ممکن .رسد ی و دستگاه ضبط م شگری اتصال نما
هر  در .دیرینگه داشتن آن ها در نظر بگ یکمد مخصوص برا ای  زیقفسه، م

  هیبه منبع تغذ توریکه دستگاه ضبط کننده و مان دیصورت فراموش نکن 
مخصوص آن ها را   یسوکت ها دیتوان ی م  نیهمچن .دارند ازین ی خوب

دو   ی طور کل به  .دیوصل کن نیدورب  هیآن ها را به همان منبع تغذ ای  جادیا
 :رود ی مداربسته به کار م نینوع دستگاه ضبط کننده در مراحل نصب دورب
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 Network ) مخفف NVR شبکه یوی دیضبط و یها ستمیس .1
Video Recorder) 

 Digital) مخفف DVR تالیجی د یوی دیضبط و یها ستمیس .2
Video Recorder) 

 ی را ضبط م  یی و یدیو یها لمیدارند و ف ی کسان یعملکرد  ستمیدو س هر
 .متفاوت هستند لمیکنند و فقط در نحوه ضبط ف

 

 نیدورب  میو تنظ ی بررس (4

  نیهر دورب ینما  ی مداربسته، بررس  نیبخش از مراحل نصب دورب نیآخر
در حال  ایدر حال حرکت  دیمرحله با نیا در .است شگریاز صفحه نما 

را  ی چه مسافت  نیکه دورب نی ا شود و ی ها بررس نیضبط بودن دورب
  ن،یدورب یمرحله با مشاهده هر نما   نیدر ا نیهمچن .دهد ی پوشش م 

دنبال نظارت  به است که یی نظره در واقع همان نمام  نی که ا نیاز ا دیبا
 .دیمطمئن شو زین دیآن هست
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نرم   ،ی شرکت  ای ی مدار بسته خانگ یها نیدورب دکنندگانیاز تول یار یبس
ارائه  د،یدر هر کجا که هست نیبه دورب ی دسترس  یبرا یکاربرد یافزار ها

هوشمند، لپ   یتلفن ها قیکند تا از طر ی کمک م  ی ژگ یو نیا .دهند ی م
  صیزنده، تشخ یاز جمله نما یتبلت ها به تمام امکانات نظارت ایتاپ 

  ی آسان  ی موارد دسترس ری و سا یی کوچک نما/ییحرکت، ضبط، بزرگ نما
 .دیداشته باش

 

 

 مدار بسته  نینکات مهم در نصب دورب 3#

انواع  نصب با توجه به ندیفرآ گفته شد، زیمقاله ن یطور که در ابتدا همان
حال،   نیا با .متفاوت است یر ی نظارت تصو یها ستمیها و س نیدورب
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در انواع  دیبا وجود دارند که ی مشترک  ی و اساس یدیمراحل و نکات کل
 .در نظر گرفته شوند ی مداربسته به خوب نی مراحل نصب دورب

مداربسته اشاره  نیاز نکات مهم در مراحل نصب دورب ی به بخش  انیپا در
 :میکن ی م

  کی ریباز را ز یمداربسته نصب شده در فضا نی نصب دورب براکت •
 یی آب و هوا طیو شرا دینور خورش از تا دیبان کوچک قرار ده هیسا

 .مختلف در امان بماند
مکان ها و  نیبهتر ابانیخ یجلو، پشت در و پنجره و نما درب •

مداربسته هستند که   نینصب دورب یخارج از منزل برا یها تیموقع
 .داده اند شنهادیپ ی ت یکارشناسان امن

  نیشتر یب که دیاز اتاق را انتخاب کن یگوشه ا ،ی داخل یفضاها یبرا •
 .نقاط ورود به اتاق از آن جا قابل مشاهده است

 .دیقرار ده هی منبع تغذ کی ها را همواره نزد نیدورب •
 مطمئن  تا دیدر ارتفاع نصب کن حایمدار بسته را ترج یها نیدورب •

 .دهد ی را پوشش م  یواضح تر و گسترده تر  ینما دیشو
 .باشد گوشیدور از دسترس سارقان و کودکان باز ی ت یامن نیدورب •
 تا د یخانه به ژنراتور مطمئن شو  ی ت یامن ستمیمتصل بودن س از •

برق به   ی اگهانهنگام قطع ن یمدار بسته به طور مداوم و حت نیدورب
 نظارت و ضبط ادامه دهد.
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