ردیف

لیست قیمت دوربینهای مدار بسته و لوازم جانبی  -دوربینها ی ()AHD

1

2

3

4

5

6

تصویر محصول

مدل

MB-IR423

MB-IR423

MB-D423IRV

MB-IR342

MB-IR433

MB-IR4223

مشخصات فنی

قیمت
(تومان)

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  10قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  21متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند ( – )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

1400000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  10قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  21متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند ( – )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

1600000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  10قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  21متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند ( – )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

1700000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/0اینچ  -وضوح تصویر  2مگاپیکسل و  1101Pمطابق با
 1101*1921در نرخ  31فریم بر ثانیه  -لنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری
 1/111لوکس –برد فروسرخ تا  31متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم  -تشخیص
کاراکتر هوشمند ( – )ICRنمایش تنظیمات روی تصویر ( - )OSDبرد دینامیک وسیع
دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه (،)BLC
تنظیم نور شدید ( - )HLCسیستم تصویری PAL

2000000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  22قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  33متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند ( – )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2200000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  22قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  21متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2150000

1

7

8

9

10

11

12

13

14

MB-AR432

MB-D42IRV

MB-D342IRVF

MB-IR4232

MB-D443IRVR

MB-M345/AH

MB-IR433VF

MB-IR333VF

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  2قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  61متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکنترل خودکار نور (،)AGCکارکرد روز و شب
( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2200000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  2قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  21متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2300000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت نوری 1/11
لوکس –  36قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  31متر – ولتاژ تغذیه  12ولت
مستقیم  -تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRنمایش تنظیمات روی تصویر (- )OSD
برد دینامیک وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور
پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکنترل خودکار نور (،)AGCکارکرد روز و
شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2400000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز ثابت  3/6میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس
–  22قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  31متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک
وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه
( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2400000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت نوری 1/11
لوکس –  36قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  31متر – ولتاژ تغذیه  12ولت
مستقیم  -تشخیص کاراکتر هوشمند ( – )ICRکنترل با کابل کواکسیال (– )COC
نمایش تنظیمات روی تصویر ( - )OSDبرد دینامیک وسیع دیجیتالی (،)DWDR
کاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید
( ،)HLCکنترل خودکار نور (،)AGCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت،
درجه حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2500000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  – AHDلنز روزنهای  3/7میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس – 22
قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  31متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم  -تشخیص
کاراکتر هوشمند (– )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک وسیع
دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه (،)BLC
تنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه حفاظت
بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2500000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت نوری 1/11
لوکس –  22قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  23متر – ولتاژ تغذیه  12ولت
مستقیم  -تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRنمایش تنظیمات روی تصویر (- )OSD
کنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش
نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید (،)HLC
کنترل خودکار نور (،)AGCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2800000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/0اینچ  -وضوح تصویر  2مگاپیکسل و  1101Pمطابق با
 1101*1921در نرخ  31فریم بر ثانیه  -لنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت
نوری  1/111لوکس –برد فروسرخ تا  21متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم  -تشخیص
کاراکتر هوشمند ( – )ICRنمایش تنظیمات روی تصویر ( - )OSDبرد دینامیک وسیع
دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه (،)BLC
تنظیم نور شدید ( – )HLCسیستم تصویری PAL

3000000

2

15

16

17

18

19

20

21

MB-IR333VF

MB-D42IRVR

MB-IR453VF

MB-IR4232VF

MB-IR4322VF

MBMD2232IR/AH

MBMD2233IR/AH

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/0اینچ  -وضوح تصویر  2مگاپیکسل و  1101Pمطابق با
 1101*1921در نرخ  31فریم بر ثانیه  -لنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت
نوری  1/111لوکس –برد فروسرخ تا  21متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم  -تشخیص
کاراکتر هوشمند ( – )ICRنمایش تنظیمات روی تصویر ( - )OSDبرد دینامیک وسیع
دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه (،)BLC
تنظیم نور شدید ( – )HLCسیستم تصویری PAL

2900000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  – AHDلنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس – 2
قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  31متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم  -تشخیص
کاراکتر هوشمند ( – )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک وسیع
دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه (،)BLC
تنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه حفاظت
بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

2950000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت نوری 1/11
لوکس –  61قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  63متر – ولتاژ تغذیه  12ولت
مستقیم  -تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRنمایش تنظیمات روی تصویر (- )OSD
کنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد دینامیک وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش
نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید (،)HLC
کنترل خودکار نور (،)AGCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه
حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

3000000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  CVI ،TVIو  – AHDلنز متغیر  2/0تا  12میلیمتری – حساسیت نوری 1/11
لوکس –  22قطعه نصب سطحی و برد فروسرخ تا  31متر – ولتاژ تغذیه  12ولت
مستقیم  -تشخیص کاراکتر هوشمند (– )ICRکنترل با کابل کواکسیال ( - )COCبرد
دینامیک وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور
پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید ( ،)HLCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص
حرکت ،درجه حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

3000000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/9اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  – AHDلنز متغیر  6تا  12میلیمتری – حساسیت نوری  1/11لوکس  -برد
فروسرخ تا  01متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم  -تشخیص کاراکتر هوشمند ()ICR
–نمایش تنظیمات روی تصویر ( - )OSDبرد دینامیک وسیع دیجیتالی (،)DWDR
کاهش نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید
( ،)HLCکنترل خودکار نور (،)AGCکارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت،
درجه حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد گرد و غبار)

5800000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/0اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  – AHDلنز متغیر  3/13تا  26/3میلیمتری – بزرگنمایی اپتیکی تا  11برابر -
حساسیت نوری  1/11لوکس  -برد فروسرخ تا  61متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم -
تشخیص کاراکتر هوشمند ( - )ICRبرد دینامیک وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهش
نویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید (،)HLC
کارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد
گرد و غبار)

106100000

حسگر تصویر  1 CMOSو  2/0اینچ سونی – وضوح تصویر  2مگاپیکسل و 1101P
مطابق  – AHDلنز متغیر  3/13تا  96/3میلیمتری – بزرگنمایی اپتیکی تا  10برابر -
حساسیت نوری  1/11لوکس  -برد فروسرخ تا  121متر – ولتاژ تغذیه  12ولت مستقیم
 تشخیص کاراکتر هوشمند ( - )ICRبرد دینامیک وسیع دیجیتالی ( ،)DWDRکاهشنویز سهبعدی ( ،)3DNRتنظیم نور پسزمینه ( ،)BLCتنظیم نور شدید (،)HLC
کارکرد روز و شب ( ،)D&Nتشخیص حرکت ،درجه حفاظت بدنه ( IP66ضد آب و ضد
گرد و غبار)

109900000

3

MB-XV323M

22

 2کانال ورودی با وضوح تصویر زنده  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) در  CVI ،TVIو
 AHDو ضبط  1101P-Liteمعادل  23( 721Pفریم در ثانیه)  -فرمت ذخیره H236+
  1ورودی و  1خروجی صدا – ساپورت تا  1هارد  2ترابایت – درگاههای ،HDMI VGAو  2( USB2.2عدد) – تحت شبکههای  – ONVIF ،P2Pسامانه نام گذاری
دامنه پویا ( – )DDNSپشتیبانی از کابل  RJ33با سرعت  11تا  111مگابیت بر ثانیه

3500000

 2کانال ورودی با وضوح تصویر زنده  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) در  TVIو AHD

MB-TV323H

23

MB-XV323M

24

و ضبط  12( 1101Pفریم در ثانیه) و  23( 721P-Liteفریم در ثانیه) – فرمت ذخیره
 1 - H236+کانال تحت شبکه با ورودی  2مگاپیکسل و ضبط  23فریم در ثانیه 2 -
ورودی صدا –  2ورودی سنسور هشداردهنده  -تحت پروتکل ارتباطی – RS333
ساپورت تا  1هارد  6ترابایت – درگاههای  VGA ،CVBS ،HDMIو 2( USB2.2
عدد) – تحت شبکههای  – ONVIF ،P2Pسامانه نام گذاری دامنه پویا (– )DDNS
پشتیبانی از کابل  RJ33با سرعت  11تا  111مگابیت بر ثانیه

4500000

 0کانال ورودی با وضوح تصویر زنده  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) در  CVI ،TVIو
 AHDو ضبط  1101P-Liteمعادل  12( 721Pفریم در ثانیه) و  23( 721P-Liteفریم
در ثانیه)  1 -کانال تحت شبکه با ورودی  2مگاپیکسل و ضبط  23( 1101Pفریم در
ثانیه)  -فرمت ذخیره  1 - H236+ورودی و  1خروجی صدا – ساپورت تا  1هارد 6
ترابایت – درگاههای  VGA ،HDMIو  2( USB2.2عدد) – تحت شبکههای ،P2P
 – ONVIFسامانه نام گذاری دامنه پویا ( – )DDNSپشتیبانی از کابل  RJ33با
سرعت  11تا  111مگابیت بر ثانیه

5000000

 0کانال ورودی با وضوح تصویر زنده  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) در  TVIو AHD

MB-TV323H

25

MB-TV3023H

26

MB-TV3030H

27

MB-XV4223H

28

MB-TV4230H

29

30

و ضبط  12( 1101Pفریم در ثانیه) و  23( 721P-Liteفریم در ثانیه)  1 -کانال تحت
شبکه با ضبط  3مگاپیکسل ( 12فریم در ثانیه) و  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) -
فرمت ذخیره  2 - H262+ورودی صدا –  2ورودی سنسور هشداردهنده – تحت
پروتکل ارتباطی  -RS333ساپورت تا  1هارد  0ترابایت – درگاههای ،CVBS ،HDMI
 VGAو  2( USB2.2عدد) – تحت شبکههای  – ONVIF ،P2Pسامانه نام گذاری
دامنه پویا ( – )DDNSپشتیبانی از کابل  RJ33با سرعت  11تا  111مگابیت بر ثانیه

7500000

 16کانال ورودی با وضوح تصویر زنده  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) در  TVIو
 AHDو ضبط  12( 1101Pفریم در ثانیه) و  23( 1101P-Liteفریم در ثانیه) 2 -
کانال تحت شبکه با ضبط  3مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه)  -فرمت ذخیره 2 - H262+
ورودی صدا –  2ورودی سنسور هشداردهنده – تحت پروتکل ارتباطی -RS333
ساپورت تا  2هارد  6ترابایت – درگاههای  VGA ،CVBS ،HDMIو 2( USB2.2
عدد) – تحت شبکههای  – ONVIF ،P2Pسامانه نام گذاری دامنه پویا (– )DDNS
پشتیبانی از کابل  RJ33با سرعت  11تا  111مگابیت بر ثانیه

102800000

 16کانال ورودی با وضوح تصویر زنده  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) در  TVIو
 AHDو ضبط  12( 1101Pفریم در ثانیه) و  23( 721Pفریم در ثانیه)  0 -کانال تحت
شبکه با ضبط  3مگاپیکسل ( 12فریم در ثانیه) و  2مگاپیکسل ( 23فریم در ثانیه) -
فرمت ذخیره  16 - H262+ورودی صدا –  16ورودی سنسور هشداردهنده – تحت دو
پروتکل ارتباطی  -RS333ساپورت  0هارد  6ترابایت – درگاههای ،CVBS ،HDMI
 VGAو  2( USB2.2عدد) – تحت شبکههای  – ONVIF ،P2Pسامانه نام گذاری
دامنه پویا ( – )DDNSپشتیبانی از کابل  RJ33با سرعت  11تا  111مگابیت بر ثانیه

205500000

 32کانال ورودی با وضوح تصویر ضبط  2مگاپیکسل یا  12( 1101Pفریم در ثانیه) و
 23( 1101P-Liteفریم در ثانیه) در  CVI ،TVIو  - AHDفرمت ذخیره 2 - H262+
ورودی صدا –  2ورودی سنسور هشداردهنده – تحت دو پروتکل ارتباطی -RS333
ساپورت  2هارد  6ترابایت – درگاههای  USB2.2 ،VGA ،CVBS ،HDMIو
 - USB4.2تحت شبکههای  – ONVIF ،P2Pسامانه نام گذاری دامنه پویا ()DDNS
– پشتیبانی از کابل  RJ33با سرعت  111 ،11تا  1111مگابیت بر ثانیه

207200000

 32کانال ورودی با وضوح تصویر ضبط  2مگاپیکسل یا  12( 1101Pفریم در ثانیه) و
 23( 721Pفریم در ثانیه) در  TVIو  - AHDفرمت ذخیره  16 - H262+ورودی صدا
–  16ورودی سنسور هشداردهنده – تحت دو پروتکل ارتباطی  -RS333ساپورت 0
هارد  6ترابایت – درگاههای  2( USB2.2 ،VGA ،CVBS ،HDMIعدد) -تحت
شبکههای  – ONVIF ،P2Pسامانه نام گذاری دامنه پویا ( – )DDNSپشتیبانی از
کابل  RJ33با سرعت  111 ،11تا  1111مگابیت بر ثانیه

401000000

هارد  1ترابایت

3700000

4

31

هارد  2ترابایت

4900000

32

هارد  2ترابایت

8500000

1000

33

---

کابل کواکسیال  - RG35مغزی مس و شیلد  122رشته  73 -اهم

34

---

کابل برق

35

---

فیش BNC

2000

36

---

آداپتور ( 12ولت 2،آمپر)

120000

37

---

داکت (نمره )2/3

28

کابل کواکسیال بغل برق

29

اجرت کابل کشی

کابل ترکیبی



اجرت نصب و راهاندازی هر دوربین مداربسته مبلغ  300000تومان میباشد.



اجرت نصب و راهاندازی هر دستگاه  DVRمبلغ  500000تومان میباشد.



اجرت کابلکشی هر متر مبلغ  1000تومان میباشد.



کلیهی اجناس فوق به مدت  24ماه تحت ضمانت شرکت و به مدت  10سال دارای خدمات پس از فروش میباشند.

(متری)

1000
(متری)

2500
(متری)
2000
(متری)
1000
(متری)

5

6

