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دورب  دید  تیقابل شب  بهتر  ی ک یمداربسته    نیدر   نی ا  یها  ی ژگ یو  نی از 
انسان ها است که    هیاول  یازهایاز ن  یک یجزء    تیامن  حفظ  .ها است  نیدورب

شب    نیتوجه به آمار سرقت ها، سارق  با  .ردیانجام گ  یبه طور شبانه روز   دیبا
  افراد   .کنند  ی سرقت انتخاب م  یمطلق را به عنوان زمان مناسب برا  ی ک یو تار

 نیدر شب دورب  دید  تیمراقبت از مال و جان خود در طول شب از قابل  یبرا
 .کنند ی مداربسته استفاده م 

  م، یده  ی باره به شما ارائه م  نیدر ا  یجامع و کامل  حات ی مقاله توض  نیا  در
 .دیپس با ما همراه باش

 

 ست؟یدر شب چ دی مداربسته د نیدورب 1#

ا  همان از اسم  قابل  ی ها م   نیدورب  نیطور که  در    دید  تیتوان حدس زد، 
مطلق   ی ک یتوانند در تار  ی ها م   نیدورب  نیا  .دارند (Night Vision) شب

دهند و از بروز   ش ی ها را نما  آن  اجسام وجود ندارد،  دنیشب که امکان د 
 .کنند یر ی قابل انتظار جلوگ ریحوادث و خطرات غ 

 نیا (Night Vision Security Camera) مداربسته  نیدر شب دورب  دید
مختلف و   یدر مکان ها  نیدورب  نی از ا  افراد  سازد که  ی امکان را فراهم م

 .اهداف متفاوت استفاده کنند یبرا
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 بستهدر شب مدار  دی د یها نیانواع دورب 2#

 ق یکه دارند، به دو طر  ی گوناگون   یها  ی ژگیمداربسته بر اساس و  یها  نیدورب
 .شوند ی م یبند می تقس

 د یاز نظر برد د یبند میتقس  1-2#

 کوتاه برد  یها نیدورب .1

در شب    دید  یها  نیدورب  نیتر  یی و ابتدا  نیها از جمله ارزان تر  نیدورب  نیا
 .دارند یتر  نی پا تیفیبا ک ری کم و تصاو اریبرد بس معموال هستند و
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 برد  انیم یها نیدورب .2

دورب  نیا پرکاربردتر  ی کیها    نینوع  برا  دی د  یها  نیدورب  نی از    ی در شب 
 نیو برد ا  تیفیک  .ها هم مناسب است  نیدورب  نیا  متیق  .منازل هستند

  ن یدورب  کیکه از    ی تواند انتظارات  ی م   ی قرار دارد؛ ول   ی ان یدر حد م  نیدورب
 .رود را برآورده سازد ی در شب م دید

 شرفته یپ یها نیدورب .3

دورب  نیدورب  نیا جزء  ها HD یها  نیها  فاصله  که  ن  یهستند  را    زیدور 
  .و واضح است  تی فیباک  ار یحاصل از آن ها بس  ریتصاو  کنند و   ی م  ی بان یپشت
شوند    ی ساخته م   ی و مرغوب  تیفیمعموال از قطعات باک  شرفتهی پ  یها  نیدورب

 .شود ی آن ها م  نهیکه باعث باال رفتن هز

 از نظر مکان استفاده یبند می تقس 2-2#

 مادون قرمز  قیمداربسته از طر  ن یدر شب دورب دید .1

تر  ی کی ساده  ق  نی از  کم  دورب  دید  یها  نیدورب  نیتر   متیو   نیدر شب، 
با تکنولوژ  ا  زمیمکان  .مادون قرمز است  یمداربسته  به   نیدورب  نیعملکرد 

شوند    ی روشن م   ی ک یدر تار  نیاطراف دورب  یها LED صورت است که   نیا
  ص یتشخ  تیها برخالف چشم انسان قابل  نی دورب  نیکه ا  نی توجه به ا  با  و

به کمک تابش نور مادون قرمز    ی کیتوانند در تار   ی م  نور مادون قرمز را دارند،
نما را  کم  نیدورب  نیا  .دهند  شیاجسام  برد  پشت   ی ها  کنند؛   ی م   ی بانیرا 

 .شود  ی از آن ها استفاده م   شتریها ب  یکوچک و انبار   یدر مکان ها   نیبنابرا
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 مداربسته نور کم  ن یدر شب دورب دید .2

  محدوده   .کم را دارند  اریدر نور بس  ر یتصاو  شینما  تیها قابل  نیدورب  نیا
  0.1تا    0.0001  نیرا دارند، ب  ری تصاو  شیها امکان نما  نیدورب  نیکه ا  ینور 

  ی ها در مکان ها  نیدورب  نیمعموال از ا  ی ژگ یو  نیخاطر ا  به  .لوکس است
 .شود ی بزرگ و کم نور استفاده م 

 یمداربسته حرارت  ن یدر شب دورب دید .3

بزرگ استفاده    اریبس  یدارند، در مکان ها  ی ت یکاربرد امن  شتریها ب  نیدورب  نیا
که از خود گرما ساطع    ی به گرما هستند و تمام اجسام  حساس  شوند،  ی م
چهره    ن،یدورب  نی حاصل از ا   ریتصاو   در  .گذارند  ی م   شی کنند را به نما  ی م

حفظ   یبا رفت و آمد کم برا  یی خاطر در مکان ها  نیهم  به  ست؛یمشخص ن
 .کاربرد دارد شتریب تیامن
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 در شب دید یها نیکاربرد دورب 3#

دارند   یفراتر   یکاربردها   ی تیدر شب عالوه بر مسائل امن  دید  یها  نیدورب
 که 

 .پرداخت میکاربردها خواه نی به ا شتریادامه ب در

 وحش  ات یاز ح  یر یضبط تصاو .1

در طول شبانه روز و در باغ ها و مزارع   وانات ینظر گرفتن عملکرد ح  ریز  یبرا
 نیاز ا  یرسان به محصوالت کشاورز   بیو آس  یموذ  وانات یح  افتنی  یبرا

 .رندیگ ی ها کمک م  نیدورب
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 یحفاظت از مراکز تجار  .2

 یمورد سرقت قرار م  شترینبود رفت و آمد ب  لیدر شب به دل  یتجار   مراکز
ا   معموال   .رندیگ از  داران  دورب  نیمغازه  کاالها  یبرا   نینوع  از   یمحافظت 

تجار  مراکز  در  م   یموجود  قابل  نیدورب  نیا  .کنند  ی استفاده  ارسال    تیها 
متوجه حضور فرد سارق   دیتوان  ی م  شما  به هر نقطه دلخواه را دارند و  ریتصاو 

 .دیاقدامات الزم را انجام ده عایو سر  دیدر ملک خود شو

 ثبت سند .3

م   نیدورب  نیا اتفاقات  یها  در مح  ی توانند  م  طیکه  وقوع  به   ی اطرافشان 
که در گوشه و کنار   یی توان جرم ها   یکمک آن ها م   به  .را ضبط کنند   ونددیپ

را  ی اتفاق م  ن یمحل نصب دورب و   سیپل  اریکرد و در اخت  مشاهده  افتند 
 .قرار داد یی مقامات قضا



 

7 www.namatek.com 

 از مزاحمت  یر یجلوگ .4

 یر کنار محل سکونت شما زباله م دمزاحمت،    جادیا  لی از افراد به دل  ی برخ
  .کنند  ی ناهنجار م   ی کارها  ر یو سا  ی س یوارنو یاقدام به د  گرید  ی برخ  و   زندیر

ا  دیتوان  ی م  شما نصب  قابل  نی دورب  نیبا  از  دورب  دید  تیها،   نیدر شب 
 .دیکن یر یشگی پ یی مزاحمت ها نیوقوع چن از و دیمداربسته استفاده کن

 

 درشب دی د یها  نیدورب بی و معا ای مزا 4#

 ن یدارد که در ا  ییا یو مزا  بیمعا  یگر ید  لهیمداربسته مانند هر وس  نیدورب
 .پرداخت میموارد خواه نی ا حیبخش به توض

 :در شب دید ی ها نیدورب یای مزا

مداربسته   یها  نیدر دورب  ی در شب به آسان  دی د  ی ژگ یکم: و  نهیهز •
و است  استفاده  هز   قطعات   قابل  م   یادیز  نهیآن  شما   یندارند. 

 اریبس  متیدر شب را با ق  دید  تیبا قابل  یکاربرد  لهیوس  نی ا  دیتوان
 .دیکن هیمناسب ته

در   ی ندارند و به آسان  یا  دهیچیپ  زات یها تجه  ن یدورب  نی: ای سادگ  •
قابل  دیتوان  ی م   شما  .قابل نصب هستند  ی هر محل در    دید  ت یبا 

موردنظر خود را تحت    یمکان ها  ی مداربسته به آسان   نیشب دورب
 .دینظر داشته باش
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ا • باال:  ا  نیدورب  نی مقاومت  گونه  به  م   یها  که    ی ساخته  شوند 
توانند باد، باران    ی م   را دارند و  یجو  طیتحمل هرگونه شرا  تیقابل

 .را تحمل کنندسرد   اریبس یو هوا

 

 :در شب دید یها  نیدورب بیمعا 

 د ید  تیکه از قابل  یی وجود نور کم در مکان ها  لی: به دل نی پا  تیفیک •
  ن یحاصل از ا  یها  عکس  شود،  ی مداربسته استفاده م  نیدر شب دورب

عکس به نوع   تیفیک  البته  .ندارند  یی باال  تیفیها معموال ک  نیدورب
  یی که در روشنا  یر یبا تصاو   سه یدارد؛ اما در مقا  یبستگ  زین  نیدورب

 ین یپا  تیفی در شب از ک  دید  یها   نیدورب  یها  عکس  شوند،  ی م  هیته
 .برخوردار هستند
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کوتاه   اریمداربسته بس  نیدر شب دورب  دیطول برد کوتاه: معموال برد د •
شود.    ی ها نوشته م  نیکاتالوگ دورب  یرو  است که  یتر از آن مقدار 

انواع   انیبرد را در م   ن یدر شب مادون قرمز، کمتر  دی د  یها   نیدورب
 .ها دارند نیدورب

 

  نیدر شب دورب دی د شی افزا یبرا ییراه ها 5#
 مداربسته

 توجه به محل نصب .1

را پشت پنجره نصب نکن  یها  نیدورب   ی مادون قرمز نم   نور  .دیمداربسته 
  ر یباعث مات شدن تصاو  نیعبور کند و ا  ی ها به خوب  شهیش  ی تواند از برخ

شود   ی م   دهید  ریاز تصاو  ی در برخ LED یبازتاب نورها  نیهمچن  .شود  ی م
در شب   دید  یها  نیحاصل از دورب  ری بودن تصاو  تیفیک  ی ب  لیاز دال  ی کی  که

 .است

در محل  یها  نیدورب  دیکن  ی سع را  کن  ی خود  نور خورش  دینصب  به    دیکه 
 دی باعث کاهش د  نیا  برخورد نداشته باشد،  نیبه لنز دورب  میصورت مستق

 .شود ی م   نیو عملکرد دورب
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 ن ی کردن لنز دورب زیتم .2

 ی حشرات  ایباز، گرد و غبار    طیدر شب در مح  دید  یها  نینصب دورب  لیدل  به
 بهتر  .شوند  ی ها م  نیاز لنز دورب  ی شدن قسمت   فیمانند عنکبوت باعث کث

هرازگاه  د  یبرا   ی است  دورب  دیبهبود  شب  با    نیدر  را  ها  آن  مداربسته، 
 .دیکن زیمخصوص تم یدستمال ها 

 یافزودن نور کمک .3

  ییباال  تیفیدر شب ک  دید  یها  نیحاصل از دورب  ریتصاو  دیخواه  ی م  اگر
مادون قرمز در محل   ای  ی منبع نور معمول  کی   ن،ینوع دورب  بنابر  داشته باشند،

 .شود ی م  ری تصاو تیفیبرد و ک شیامر باعث افزا نیا .دینصب کن

 ت یفیباک یبرندها .4
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قابل  یبرخوردار   یبرا   دیتوان  ی م  شما دورب  دید  یباال  تیاز  شب   نیدر 
  با   و  دیو معتبر استفاده کن  تیفیباک  ی با برندها  یی ها  نیمداربسته، از دورب

آن را انتخاب   د،یدر شب انتظار دار  د ید  یها  نیکه از دورب  یتوجه به کاربرد
 .دیکن


