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 آموزش نصب دوربین مداربسته

از تجهیزات و سیستم های نظارتی و در مکان های مختلف براساس انتظارات و کاربری محل 
حفاظتی استفاده می شود. در صورتی که شما نیز قصد راه اندازی سیستم های حفاظتی در محل 

نصب یک سیستم دوربین مدار طلب را بخوانید. مکار و زندگی خود دارید پیشنهاد می کنیم این 
نصب دوربین داریم آموزش در این مطلب سعی . بنظر برسدگران قیمت کار بسته می تواند یک 

دتان نصب خورا به طور ساده و روان بیان کنیم. با دنبال کردن این مراحل می توانید  مداربسته
  را انجام دهید.دوربین مداربسته 

 برنامه ریزی قبل از نصب دوربین مداربسته

 DVRمهمترین جنبه نصب یک سیستم دوربین مداربسته، انتخاب نقاط مناسب برای دوربین و 
انجام می برای به حداکثر رساندن پوشش دوربین و به حداقل رساندن طول کابل است. این کار 

در خط می شود که بر کیفیت  از بین رفتن سیگنالبه نوبه خود باعث کاهش  شود. همین امر
گوشه  :دوربین مداربسته در منزلنصب داخلی برای به عنوان مثال . یر گذار استبسیار تاث فیلم

در . به ما بدهدرا نقاط ورود به اتاق  ین دید را بهتر . آن نقطه باید بیشای از اتاق را انتخاب کنید
. این مسئله باشد ی آننزدیک  در نیز بایدبرای تامین برق دوربین مداربسته یک پریز برق مواردی 

  تنها زمانیست که بخواهید برق دوربین مداربسته را از طریق آداپتور مستقل تامین کنید.

برای خارج از منزل، نقطه ای باالتر از درب  را انتخاب کنید که درب ها، نزدیکی های پنجره، پارکینگ  
متر( را انتخاب کنید تا به راحتی در دسترس  3فوت )حدود  10و غیره را پوشش دهد. نقاط باالتر از 

بین مداربسته نباشند. در آپارتمان ها و مجتمع ها به علت گستردگی محیط نیاز به چندین دور
 وجود دارد. 

آنالوگ و تحت شبکه هستند  یها نیدر دورب یدو تکنولوژ PoEو  PoC یتکنولوژ
به  یازیکند و ن یم نیشبکه تام ای الیهمان کابل کواکس قیرا از طر  نیکه دورب

 .ستیبرق ن یمجزا برا یکابل کش

https://mcctv.ir/installation-of-cctv/
https://mcctv.ir/installation-of-cctv/
https://mcctv.ir/installation-of-cctv/
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نمونه ای از فضای تحت پوشش دوربین مداربسته با لنزهای مختلف را مشاهده می  زیر در تصویر
کنید. الزم به توضیح است که دوربین های مداربسته با لنزهای ثابت و متغیر )وریفوکال( در 
سایزهای مختلف تولید می شود. معمواًل در کنار نوع لنز شما عددی را مشاهده می کنید که به 

ز اختصاص دارد. هر چه این عدد کوچکتر باشد دوربین زاویه دید وسیع تری از فاصله کانونی لن
  د.نمشاهده می شو  قابلکمتری تصاویر دورتر با جزئیات جهت افقی خواهد داشت. در مقابل 
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با بزرگتر شدن عدد بخشی از تصاویر در اطراف از دست می رود و جزئیات بخش دورتر بیشتر 
می شود. حالت زوم و بزرگنمایی رخ می دهد. در لنزهای متغیر این فاصله کانونی قابل تغییر دیده 

 و بزرگنمایی تصویر می شود.است که منجر به تغییر در زاویه دید 

 

 نصب دوربین مداربستهشروع به کار 

جهت نصب در کمترین زمان انجام می شود. در اغلب موارد دوربین آماده سازی دوربین مداربسته 
های مداربسته دارای دو کابل هستند که یکی برای اتصال به آداپتور و منبع تغذیه است. دیگری 

و  IPبرای اتصال به دستگاه ضبط و انتقال داده است که از نظر ظاهری و نوع کانکتور در دوربین 
تا بتوانید جای پیچ ها را یونیت دوربین را در محل مورد نظر قرار دهید، آنالوگ تفاوت وجود دارد. 

 پیچ کنید.دوربین را در جای خود محکم پالک کنید و ل عالمت بزنید. محل های مشخص شده را رو 
به دو شاخه آن  ه وشدآداپتور به کابل دوربین متصل یک سمت جهت دوربین را تنظیم کنید. 

  .وصل می شودپریز 

تصویر زیر نمونه ای از کابل های متصل به دوربین را نشان می دهد که در دوربین های آنالوگ 
وجود دارد. در دوربین های تحت شبکه پورت شبکه و ورودی  12Vپورت کواکسیال و ورودی برق 

DC  12یا همان برقV  وجود دارد. این دو کابل در اغلب دوربین ها عمومیت دارد. برخی از انواع
ربین به علت قابلیت اتصال میکروفن، خروجی صدا و دریافت فرمان ممکن است پورت های دو 

 دیگری نیز داشته باشند.

دوربین  .و جزئیات کمتر اهمیت دارد اگر نظارتی کلی مدنظر شماستنکته: 
هترین انتخاب برای محیط های داخلی از میلی متر ب  2.8مداربسته دام با لنز 

جمله اتاق هاست. با زاویه دید گسترده می تواند بیشترین پوشش را از محیط 
 داشته باشد. در این مواقع دوربین در کنج اتاق و زیر سقف نصب می شود
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 DVR/ NVRدستگاه صب ن

محل دریافت اطالات دوربین مداربسته  NVRو  DVRبا توجه به این که دستگاه های ضبط از جمله 
و ذخیره سازی آنهاست باید در نگه داری آن دقت الزم انجام شود. شما برای حفظ امنیت دستگاه 

رک کمک می کند تا دستگاه به راحتی قابل دسترس نبوده و از می توانید از رک استفاده کنید. 
مداربسته نیاز به برای ذخیره اطالعات و تصاویر دوربین های جهت آسیب نیز در امان بماند. 

 حافظه است. این حافظه به صورت هارددیسک مجزا تهیه و روی دستگاه ضبط نصب می شود.

 نصب هارد روی دستگاه ضبط

برای نصب هارد دوربین مداربسته ابتدا کاور دستگاه را بردارید. با باز کردن پیچ های کاور و 
به آن متصل کنید.  هارد راتا و برق کابل سابرداشتن آن، پنل داخلی دستگاه نمایان می شود. 

کاور را مجددًا روی در جایگاه مخصوص آن قرار داده و با پیچ ثابت کنید.  سپس هارددیسک را
روی دستگاه ضبط  نصب هارد دوربین مداربستهتصاویر زیر مراحل دستگاه قرار داده و پیچ کنید. 

 را نشان می دهد.

https://mcctv.ir/instaling-the-cctv-hdd/
https://mcctv.ir/instaling-the-cctv-hdd/
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برای اتصال دوربین به  از پورت های دوربین مداربستهیکی حال نوبت به اتصال دوربین هاست. 
براساس این  است.داربسته برای اتصال به دستگاه ضبط مدیگر دوربین پورت آداپتور و برق است. 

که دوربین شما از کدام تکنولوژی است این پورت متفاوت خواهد بود. پورت اترنت یا شبکه برای 
 مناسبدوربین را توسط کابل  و پورت کواکسیال برای دوربین های آنالوگ است. IPدوربین های 

شبکه و برای نحوه نصب دوربین مداربسته تحت )کواکسیال یا شبکه( به دستگاه متصل کنید. 
 آنالوگ می توانید لینک های زیر را دنبال کنید.

 
 نمونه از انواع کابل شبکه

 
 نمونه های کابل کواکسیال

 

 نصب دوربین مداربسته آنالوگآموزش 

 IPآموزش نصب دوربین مداربسته 

 مدیریت کابل ها

این عمل کمک میکند تا . مشخص کنیدرا  DVR/NVR دستگاهمسیر تمام کابل ها از دوربین ها تا 
یاز بیشتر اشراف داشته باشید. همچنین انتخاب مناسب ترین بتوانید به میزان تجهیزات مورد ن

جویی شود. عالوه براین در صورتی که مسیر طوالنی  راه کمک می کند تا در برخی از هزینه ها صرفه
برای مدیریت و ایمن  را انتخاب کنید اثر منفی روی کیفیت سیگنال های ارسالی خواهید گذاشت.

می توانند  این تجهیزاتداکت کمک بگیرید. لوله فلکسی و و کابل می توانید از نگه داشتن سیم 
آشنایی  ده ها و همچنین زیبایی و تمیزی کار موثر باشند.برای جلوگیری از تاثیرات نویز بر روی دا

کمک می کند تا بتوانید کابل مناسبی را برای دوربین خود انواع کابل تصویر دوربین مداربسته با 
 انتخاب کنید.

https://mcctv.ir/analog-cctv-camera/
https://mcctv.ir/ip-cctv-installation/
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 داکت

 
 لوله فلکسی

 

 اتصال سیم ها

برای اتصال سیم ها و کابل ها حتمًا به کانکتور و فیش نیاز خواهید داشت. اما چه فیشی برای 
برای انتقال  AHDو  HD ،HDCVI،  HDTVIچه کابلی مناسب است. در دوربین های آنالوگ، آنالوگ 

ن مورد استفاده قرار می گیرد. برای اتصال ای RG59تصاویر از کابل کواکسیال و در اغلب اوقات 
یا تحت شبکه از کابل  IPدر دوربین های استفاده می شود.  BNCنوع کابل به دستگاه ها از فیش 

انواع مختلف  کابل ها و کانکتورهااین شبکه و برای اتصال آن از سوکت شبکه استفاده می شود. 
  ید.از تفاوت و مزیت های هر کدام مطلع شو  مرتبط های دارد که می توانید با مراجعه به مقاله

 نحوه سوکت زدن کابل شبکه

با انجام را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم.  RJ45برای سوکت زدن کابل شبکه در این بخش کابل 
مراحل زیر به راحتی می توانید بخش مهمی از نصب دوربین مداربسته را در کمترین زمان انجام 

 دهید.

شبکه که در یکی از رنگ های سفید، آبی و نارنجی ممکن است در  قدم اول بریدن روکش کابل
صاف کنید. سیم ها را به ترتیبی مطابق شکل زیر را سیم های داخل آن  بازار  دیده باشید. سپس

یکی از حالت هایی که سیم ها را می توانید کنار هم  که مورد نظر است کنار هم مرتب کنید.
و  نارنجی، سبز، آبی، سفید یسفید آب  سبز، ، سفید قهوه ای،ای بچینید به این ترتیب است: قهوه

 .نارنجیدر نهایت سفید 
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به اندازه ای که بعد از سوکت زدن بخشی  بزنیدسیم ها را به صورت مرتب شده در یک سطح برش 
سیم ها را داخل سوکت کنید و مطمئن شوید که سیم ها تا انتها پیش  از سیم ها نمایان نباشد.

سوکت را روی کابل پرس و  برای پرس کار استفاده می شود. Plug Rj45رفته باشد. از ابزاری به نام 
 محکم می کنیم.
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 BNCکانکتور  مراحل اتصال

را به گونه ای روی کابل  BNC. فیش خارجی کابل ویدیو را بردارید سانتی متر از پوشش 1.5حدود 
را  فیش چین دار کواکسیال قرار دهید که مغزی کابل در بخش مرکزی فیش قرار گیرد. پوشش

روی کابل با قطر بیشتر رو به انتهای کابل بکشید. اکنون عایق سفید رنگی را که داخلی ترین کابل 
پیچ کنید.  و آن راکنید  BNC این کابل های در معرض دید را وارد درگاه را می پوشاند بردارید. حاال

به این ترتیب می توانید از طریق کابل فیش زده شده دوربین را به دستگاه متصل کنید. در 
پچ کورد نیز استفاده کنید. این کابل ها در دوربین های تحت شبکه نیز می توانید از کابل های 

  صورتی که سوت زده شده اند در بازار عرضه می شوند. اندازه های مختلف به

 مانیتورینگ دوربین مداربسته

بعد از اتصال دوربین های مداربسته به برق و دستگاه ضبط، الزم تصاویر در دیوایسی مشاهده 
 AVGو یا  HDMIشود. از مانیتور می توانید برای این منظور کمک بگیرید. مانیتور را از طریق کابل 

 پورت مربوطه به دستگاه متصل کنید و تصاویر را مشاهده نمائید. می توانید به

 سیستم را روشن کنید

شروع  DVRبا روشن کردن دوربین ها و سپس نمایشگر و تست سیستم مداربسته و نظارتی خود 
 هربخش تنظیم کنید. به  DVRرا مطابق دفترچه راهنمای کاربر ارائه شده به همراه  DVRکنید. 

دوربین بروید تا مطمئن شوید که هر دوربین به درستی کار می کند و زاویه دید مورد نظر را ارائه 
نصب دوربین مداربسته با موفقیت انجام شد. در صورت هر گونه سوال و درخواست  می دهد.

واهند مشاوره می توانید با کارشناسان ما مسائل خود را در میان بگذارید، حتمًا شما را راهنمایی خ
 کرد.

 نکات مهم در نصب دوربین مداربسته

و کابل ها در  میانجام شود که س یبه نحو دیبا یمداربسته، کابل کش نی. در هنگام نصب دورب1
مدار بسته استفاده نمود.  نیدورب یتوان از لوله فلکس یمنظور م نیا ینباشند. برا دیمعرض د
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 یتوان کابل ها را درون آن قرار داد، به نحو یکه م ستیفلز  ای یک یباکس پالست کی یلوله فلکس
 د.نشو دهیو د نزده رونیبکابل  که

 

ها در  نینکته توجه نمود که دورب نیبه ا دیشده با نییدر نقاط تع نیدورب یگذاری. در هنگام جا2
 نباشند. دیخورش میمثال در معرض تابش نور مستق یدرست نصب شوند تا برا یا هیزاو 

 

آن را مختل  دیبر سر راه آن نباشد تا د یمداربسته دقت شود که مانع نینصب دورب . در هنگام3
 …و زیمثال ستون، گلدان، آو  یکند. برا

 

 یاز لحاظ روان  راینباشد ز  دینصب شود که در معرض د ییمداربسته در جا نی. بهتر است دورب4
 شود. تیحساس جادیممکن است باعث ا

 

در معرض  ماً یتا حد امکان مستق دینصب کرده ا یخارج  یکه در فضارا  ییها نی. بهتر است دورب5
 .رندیوزش باد و بارش باران قرار نگ

 

و افراد خرابکار دور  نیتا از دسترس سارق ردیقرار گ یدر ارتفاع مناسب  دیمداربسته با نی. دورب6
 باشد.

هر داشتن برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. در صورت  نصب دوربین مداربسته آموزشی امیدوارم فایل
گونه سوال و ابهام در ارتباط با خرید، نصب و اجرای دوربین مداربسته، تجهیزات و راه اندازی سیستم های 

 حفاظتی و نظارتی با شرکت تارتن دژ آریانا در تماس باشید.


