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  لوازم مورد نیاز براي نصب دوربین مداربسته
 
   آنالوگ و آي پی دوربین هاي )1
  (DVR)دستگاه سرور مرکزي )2

 براي دوربین هاي آنالوگ BNC اتصالی سوکتهاي )3

 ارتباطی کابلهاي )4

 دریل )5

 پایه و کاور )6

 منابع و اتصاالت تغذیه )7

  Pin Hole دوربین مدار بسته
  .ثابت و میکروفن جهت دریافت صدا  داراي لنز ) سانتیمتر   3در  3حدود ( داراي ابعاد کوچکی میباشد 

این امکان را دارد تا از پشت یک  به دلیل حجم کم و لنز کوچک خود  ) لنز سوزنیو یا دوربین ( دوربین پین هل 
بیشتر براي محیط هاي  این دوربین کیفیت باالیی ندارد و. میلیمتري ، بصورت مخفی به ما تصویر دهد 3سوراخ 

  . اندازي میشود نصب و راه) بصورت مخفی ( کوچک و داراي نور مناسب 

  
  

Dome Type  
ین مدل موجود براکتهاي دیواري نیز براي ا( بر روي سقف نصب میگردد   دوربینهاي دام یا گنبدي شکل که معموال

محیط هاي داخلی اداري و  ، ظاهري زیبا به این دوربین بخشیده که باعث میگردد در  کاور گنبدي شکل  . )میباشد
و ) ضد آب  ( weather proof  این دوربین از کاور هاي البته در بعضی مدل ها ي. تجاري مورد توجه قرار گیرد 

 .میکند امکان پذیر ( Out Door ) ه نصب آن در محیط هاي بازاستفاده شده ک) ضربه  ضد ( Vandal کاور هاي
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Fast Dome  
 . ر دوربین متمایز میکندگباال ، این دوربین را از انواع دی قابلیت هاي

در مدل هاي مختلف ( قابلیت زوم اپتیکال . درجه  90 ( Tilt ) عمودي درجه ، حرکت 360تا  (Pan ) حرکت افقی
10x  35 تاx ( . لنز Auto Iris ین را در میتواند به راحتی دورب اپراتور این دوربین ...ورودي و خروجی هاي االرم و

 . فضاي بیشتري را پوشش دهد جهت هاي مختلف هدایت کند و با قابلیت زوم

بر روي نقاطی است که توسط اپراتور   ریزي حرکت خودکار و زمان بندي شده  برنامه از دیگر امکانات این دوربین 
ز مدلها ي پیشرفته موجود بعضی ا قابلیت دنبال کردن سوژه بصورت خود کار نیز در. حافظه دوربین ثبت شده است در

و زوم اپتیکال این دوربین باعث شده تا در مناطق حساس ، سوله ) ثانیه  درجه در 100تا ( سرعت چرخش باال . میباشد
  .فظا هاي باز و همچنین براي کنترل ترافیک ، بهترین گزینه باشد ها ،

  
 
  

Box Type  
قابلیت نصب لنز  صنعتی نامیده میشوند داراي ظاهري مکعب مستطیل شکل بوده و به دلیل دارا بودن دوربین هااین نوع 

هاي مسکونی ، اداري ،  انواع پایه و کاور هاي خاص ، میتواند در تمامی محیط ن با و همچنین ست شد هاي مختلف
 . تجاري و یا صنعتی نصب و راه اندازي شود
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  دوربین مدار بسته دیجیتال
 Ethernet) که مستقیما به شبکه هاي اترنت (IP Camera) یا همان"آي پی  "دوربینهاي هاي مبتنی بر

Network)  ه از اینترنت به یا شبکه اي با پهناي باند خانگی وصل می شوند و تصاویر ویدئویی را به صورت زند و
 .مقصد می برند

  
  

  DVRکیفیت تصویر در دستگاههاي 
اندازه نمایش تصویر . می باشد DVRاین کیفیت ، جزو بهترین کیفیت هاي تصویر دستگاههاي :  D 1کیفیت تصویر 

  پیکسل 704*576حالت برابر است با در این 
حالت اندازه نمایش تصویر در این . ب و مورد پسندولی مطلو D1کیفیت کمی پایین تر از : Half  D 1کیفیت تصویر 

  پیکسل 704*288برابر است با 
  پیکسل 352*288کیفیت تصویر پایین با اندازه نمایش تصویر :  CIFکیفیت تصویر 
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DVR آنها را  تالیجیآنها به اطالعات د لیکرده و پس از تبد افتیدر نیآنالوگ را از دورب ریاست که تصاو یدستگاه
دستگاه با توجه  نیا. هستند یمعمول يها سکیها هارد د دستگاه نیحافظه مورد استفاده در ا نیتر معمول. کند یضبط م

  .رندرا دا سکیهارد د ینصب تعداد مختلف تیبه نوع قابل
 میها به دو دسته تقسDVR. موشن دتکتور استفاده کرد ستمیپلکسر و س یبا مالت بیدر ترک توان یها م DVR از
  :دشون یم
-standalone  :آورد یشما فراهم م يرا برا ریتصاو شیدستگاه امکان ضبط و نما آن.  
  

DVR يها PC Based) وتریکامپ بهوابسته(  
 ریو تصاو رندیگ یقرار م وتریکامپ کی يها Slatاز  یکی يبوده که بر رو PCIکارت  کیها به صورت  DVR نیا
  .ندینما یم يساز رهیذخ وترینصب شده در کامپ سکیهارد د يمدار بسته را بر رو يها نیاز دورب یافتیدر
- PC-based :آورد یرا فراهم م انهیرا يبر رو رینصب شده و امکان استفاده و ظبط تصاو انهیرا يدستگاه بر رو نیا. 
که  یاضاف يها تیباشند که بسته به قابل یم دکانال موجو 36و  32،  24،  18،  16،  8،  4 يدستگاه ها در قالبها نیا

  .خواهند داشت زین يگرید يها يبند میدارند تقس

  
 ریچند تصو شیمانند ضبط و نما یقبل يها گفته شده در مورد دستگاه يها تیقابل یتمام بایتقر DVR يها دستگاه: ایمزا

  .دکن یآسان م اریمدار بسته را بس ستمیکه نصب س باشند یرا دارا م... موشن دتکتور و , آالرم, هم زمان
  )Quad splitter( کواد
 نیاز ا. برخوردار است توریمان يهمزمان بر رو ریتصو و هشت چهار شینما تیاست که از قابل یدستگاه کواد

 نیچند شیبه نما ازیکه ن شود یاستفاده م یها زمان دستگاه
ها تنها  دستگاه نیا. باشد توریمان يبر رو ریتصو) حداکثر چهار(
 شیرا نما توریمان يوداده شده بر ر شینما ریتصو توانند یم

   .دهند
  همزمان ریچند تصو شینما تیقابل ،ساده: ایمزا
  .نمایش دهد و یک هشتم چهارم کیرا در اندازه  نیدوربتا هشت چهار  کی ریتصو تواند یتنها م: بیمعا
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بیه کابلهاي کواکسیال که ش RG-59  کابلیا  RG-58 کابل یکی. هر دوربین آنالوگ حداقل نیاز به دو کابل دارد
اغلب مواقع برق این دوربینها از طریق یک آداپتور تامین میشود که الزم  در .آنتهاي خانگی است و یکی کابل برق

کابل کواکسیال اطالعات خود را  دوربین از طریق.براي تامین برق دوربین یک کابل برق تا دوربین کشیده شود است
استفاده کرد که تصویر آن را در شکل   BNC کابل باید از سوکت اتصال اینبراي .مرکزي ارسال میکند DVR به

  .باال دیدید
  

در هنگام مشخص کردن محل نصب . است ستمیپلن از س اینقشه  کیشروع به کار داشتن  يقدم برا نیاول :پلن
در . شود ینم هیعنوان توص چیکم نور به ه يها طیدر مح نینصب دورب. دیتوجه داشته باش دینکته با نیبه چند ها نیدورب
 ها نیدورب نیکه ا دیبدان دیبا دیاستفاده کن کیتار طیمح کی يدر شب برا دید نیدورب کیاز  دیخواه یکه م یصورت
 ایو  دیدر جهت نور خورش مایرا مستق نیهرگز دورب. خواهند داشت دیو سف اهیس يریتصو کیتار يها طیدر مح
  . دیپر نور نصب نکن يها المپ

در . شد دیخواه زهااز لن یمتوجه انوع مختلف) نباشد کسیلنز ف يشما دارا نیکه دورب یدر صورت(لنز  دیموقع خردر 
کوچک  طیمح کیدر . دیلنز را انتخاب کن یو فاصله کانون دیتوجه داشته باش یموقع انتخاب لنز به نور محل و فاصله ش

 زیلنز ن یفاصله کانون دیشد با شتریمورد نظر ب یهر چه فاصله ش .مناسب خواهد بود 3.6استفاده از لنز ) متر 50حدود (
  .باشد شتریب
 کی يبرا ازیمورد ن ها نیتوانست تعداد دورب دیشما خواه نینصب دورب يبرا کیمهم و استراتژ يها انتخاب مکان با
که  دینصب کن يا طورر ها نیو دورب دیکن يخوددار ریتصاو یدر موقع نصب از همپوشان. دیثابت را کاهش ده طیمح

 زین ها نیدورب تیکه حفظ امن یدر صورت. پوشش دهند دهند یپوشش نم ها نیدورب گریکامل را که د یطیهر کدام مح
و به  ردیقرار گ گرید نیدورب کی دیدر د نیکه هر دورب کنند ینصب م يرا معموال طور ها نیباشد دورب تیاهم يدارا
 بلکا دنیتوجه به امکان کش ها نیدورب يگذاریدر زمان جا گریمهم د ارینکته بس. دشو یبانیپشت گرید نیدورب کی لهیوس

  .است نیدر محل نصب دورب
در  یکش میس يبرا دیبا. شود یم یکش میمداربسته مربوط به س يها نیقسمت نصب دورب نیبرتر  زمان :یکش میس

از حد  ها میطول س نیمصرف شود و همچن میمقدار س نیکه کمتر يبه طور دیمختلف برنامه داشته باش يها قسمت
 يها گنالیانتقال دهنده س يها میس هرگز. خواهد شد ریتصو يها گنالیس فیاستاندارد فراتر نرود چون موجب تضع

طول . دیکن تیمواقع رعا نیرا در ا متر یسانت 12و حداقل فاصله  دیباال عبور نده انیجر يها میرا از کنار س ییدئویو
استفاده  ریانتقال تصاو يباال برا تیفیک يها از کابل دیکن یسع نیشود همچن شتریمتر ب 400از  دینبا نیکابل هر دورب

  . دیکن
 یاضاف میس يمقدار شهیهم نیدر موقع نصب دورب دیکن یاست مثال سع تیبا اهم یکش میدر هنگام س زین يگرید ینکات

 يخوددار ها نیجداگانه دورب هیاز تغذ دیکن یسع. دیگذارب یباق یاحتمال يها ییجا جابه يبرا نیدر محل نصب دورب
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 ایو  دیآداپتور جداگانه استفاده کن کیاز  نیهر دورب يو برا ردهب نیولت تا دورب 220برق را با ولتاژ  دیتوان یم. دیکن
 يا برامجز UPSمحل امکان نصب   کیاز  نیهر دورب هیتغذ. دیکن هیتغذ يآداپتور مرکز کیرا با  ها نیکل دورب

  . از شما خواهد گرفت ندهیرا در آ ها نیدورب
در . شود یسقف م ای واریکردن آن به د چیو پ هیمربوط به نصب پا شتریب نیدورب يگذاریجا :ها نیدورب يگذاریجا

و در  ردیخود قرار گ يکامال محکم در جا نیکه دورب دیسقف توجه داشته باش ای واریبه د نیموقع رولپالك کردن دورب
  .دیاستفاده کن يهستند از اندازه بزرگتر ککوچ نیها خود دورب و رولپالك  چیپ دیکه حس کرد یورتص
 DC هیکه تغذ ییها نیدر مورد دورب. دیتوجه داشته باش نیبه جهت دورب يکار موقع مشخص کردن محل سوراخ در

استفاده  BNC شیاز ف دیبا ها نیدورب ریوتص میاتصال س يبرا. دیتوجه داشته باش نیدورب يورود تهیبه پالر دیدارند با
اما اگر به  کنم یآن صرف نظر م حیاز توض لیدل نیباشد به هم یسخت یلیکار خ BNC شیوصل ف کنم یفکر نم. دیکن

  .تا آن را اضافه کنم دیبود به من اطالع ده ينظر شما ضرور
در ). دیانجام داده باش یرا به خوب یالبته اگر مراحل قبل( دینیرابب ها نیدورب ریتوانست تصو دیخواه BNCاز وصل  پس
  .دیمراجعه کن یابی بیبه قسمت ع دیرا نداشت نیدورب ریکه تصاو یصورت
 :دهد یرا نشان م نیمربوط به نصب دورب اتیانجام عمل بیبه شما ترت ریز جدول

  ...)و  یواستدرخ يها نیتعداد دورب, از محل دیمانند بازد( هیاطالعات اول يآور جمع )1
  ها نیکردن نوع دورب مشخص )2
  ...)و  یکش میو امکان س یتیبا توجه به مالحظات امن(کردن محل مرکز کنترل  مشخص )3
  )مجزا ای يمرکز( ها نیدورب هیتغذ ستمیس نییتع )4
  ...)داکت و  ،کف ،سقف کاذب(ها  کردن محل عبور کابل آماده )5
  یکابل کش ياجرا )6
  یکش میسمربوط به  اتیو انجام جزئ اصالح )7
  و ضبط شینما ستمیمربوط به وصل به س اتیو انجام جزئ اصالح )8
  ها نیدورب میو تنظ ریتصاو گرفتن )9

 ها نینصب دورب اتیعمل انیپا )10

  
  انتقال تصویر

 نیکابل شبکه و اتصال ماب هیپس از ته. باشد یعدد کابل شبکه م کیبه  ازین وتریبه کامپ DVRجهت ارتباط دستگاه 
را  رینکات ز یستی، با dataدو طرف جهت تبادل  نیب حیاز ارتباط صح نانیجهت اطم وتر،یو کامپ DVRدستگاه 

  :شبکه داشت ایو  وتریکامپ يرا بر رو ينهایدورب ریمرحله به مرحله انجام داده تا بتوان تصو
  توسط کابل شبکه وتریدستگاه و کامپ نیارتباط ماب. 1
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اگر از شبکه جهت  -رنج باشد  کیدر  IPقت شود که هر دو د(  وتریو کامپ DVRدستگاه  يبرا IP فیتعر. 2
 يهر دو برا هیاول ریمقاد یعنیشبکه باشد،  IPدستگاه، هم رنج با  IP فیرنج تعر یستیبا شود،یاستفاده م ریمشاهده تصاو

و در  1 روتیمتفاوت باشند، مثال در کامپ وتریدر دستگاه و کامپ xxxباشد که پارامتر  :xxx 192.168.1 IP.مثال 
DVR  باشد 2برابر.  

PC IP: 192.168.1.2 
DVR IP: 192.168.1.1  

 IPشبکه وارد شده و در آن  ماتی، ابتدا به منو دستگاه رفته و سپس از منو، به تنظ DVRدر دستگاه  IP میتنظ جهت
 ریمقاد یبا مابق. میکنیم وتریپکام ایشبکه و  IPآن را هم رنج با  ایشده قرار داده و  فیتعر شیبه حالت از پ ایدستگاه را 

  :مثال يبرا. داشت مینخواه يکار چیه
  خواهد بود 255.255.255.0برابر  شفرضیبه طور پ Subnet Mask مقدار
  .میارتباط را برقرار نمائ میتا بتوان م،یکن میرا تنظ وتریکامپ IP دیبا حال
راست کرده  کیکل Local Area Connection يرفته و بر رو وتریکامپ Networkingبه بخش  دیبا نکاریا يبرا

 یرا انتخاب م Internet Protocol  TCP/IPبخش  Generalاز بخش . میکنیرا انتخاب م Properties نهیو گر
  .ظاهر شود وتریکامپ IP ماتیتا صفحه تنظ میکن
را انتخاب و  Use the following IP address نهیحالت گز انآنمود که در فیرا تعر وتریکامپ IP دیبا حال

مقدار . میکنیرا ثبت م 192.168.1.2حالت مقدار  نیکه در ا. میکنیم فیدستگاه تعر IPرا هم رنج با  وتریکامپ IPسپس 
subnet Mask  دیکل سسپ. باشد دیبا 255.255.255.0هم مانند قبل OK نهیرا انتخاب و از گز Start نهی، گز Run 

دستگاه و  نیارتباط ماب دیبخش با نیباز شده که در ا Cmdه و سپس صفحه کرد پیرا تا CMDرا انتخاب و دستور 
    .میرا چک کن وتریکامپ
 نیبد م،یکنیرا چک م وتریدستگاه و کامپ نیدستگاه، ارتباط ماب IPو وارد کردن  Pingبا استفاده از دستور  حال

  :میده یرا فشار م Enter دیرا وارد کرده وسپس کل ریصورت که ابتدا دستور ز
را بر  ریتصاو دیتوانیکه ارتباط برقرار بوده و شما م نستیا یگردد، به معن انینما ریدستور ، نوشته ز نیدر پاسخ به ا اگر
  داشته باشد وتریکامپ يرو

  
اشکال  دیباشد و با یکه ارتباط برقرار نم نستیا یگردد، به معن انینما ریپاسخ، پاسخ ز نیا ياگر بجا نصورتیا ریغ در
  :رفع کردرا 
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 نکاریا يبرا. میینما یم میرا تنظ ActiveXمربوط به  ماتیاکسپلور را باز کرده وتنظ نترنتیمراحل صفحه ا نیاز ا بعد
 Custom ي، بر رو Securityسپس از بخش . میکنیرا انتخاب م internet Options نهی، گز Tools نهیبه از گز

Level ماتیکرده تا تنظ کیکل Active X شده را فعال  نییتع يها نهیبخش طبق شکل گز نیااز . شود انینما
  .گردد لینصب تکم اتیاکسپلور خارج شده تا عمل نترنتیکار از برنامه ا نیپس از ا. میینمایم

  
  

  
  

ا اکسپلور ر نترنتیصفحه ا نکاریا يبرا. دیمشاهده نمائ وتریمداربسته را در کامپ نیدورب ریکه تصاو دیشما آماده هست حال
  .میدهیرا فشار م Enter دیو سپس کل میینمایرا وارد م DVRدستگاه  IPباز کرده و در قسمت ورود آدرس، 
مداربسته مشاهده  نیدورب ریدستگاه است، تصاو ي، که همان نام و رمز کاربر يپس از وارد کردن نام و رمز کاربر

  .شودیم
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  نترنتیا يبر رو ریآموزش انتقال تصو
انتقال  يبا سرعت مناسب برا ADSL نترنتیخط ا کیبه  ازیمداربسته، شما ن نیدورب ریانتقال تصو کردن ییاجرا يبرا

شناسه  کیبه  ازین ر،یبه تصاو عیسر یانتقال و دسترس نیجهت معتبر بودن ا نیو همچن. دیباش یم ریهر چند تعداد تصو
  .دیباشد، دار یم IP Validمعتبر که همان 

  :دستگاه میتنظ روش
. دیدستگاه انجام ده میتنظ يبرا دی، همان مراحل را با وتریو کامپ DVRارتباط دستگاه  يشده برا فیروش تعر دهمانن
  .دیکن نییدستگاه را تع IP دیبا یعنی

  : ADSLمودم  میتنظ روش
هت را ج ADSL دیمرحله با نیدر ا م،یریگیدر نظر م 192.168.1.1فرض  شیدستگاه که ما به طور پ IP میاز تنظ پس

  .میکن می، تنظ نترنتیا يو ارسال اطالعات آن بر رو افتیارتباط با دستگاه و در
و ) از دستگاه قطع شده باشد دیارتباط مودم با(وصل کرده  وتریبه کامپ USBکابل  ایرا با کابل شبکه  ADSL مودم

  گردد انینما مودم ماتیتا صفحه تنظ مییاکسپلور وارد نما نترنتیرا در صفحه ا ADSLمودم  IPسپس 
 ک،ی، پس از کل نهیگز نیمجموعه ا ریدر ز. میگردیم NATبه نام  يا نهیمودم، به دنبال گز ماتیپس از ورود به تنظ

شود  یظاهر م يصفحه ا نه،یگز نیا يبر رو کیباشد، بعد از کل یم DMZاز آنها  یکیشود که  یم دهید نهیچند گز
  . باشد یارا مرا د IPوارد نمودن  يبرا یکادر خال کیکه 
 شفرضیرا که به طور پ DVRدستگاه  IP دیمرحله، شما با نیدر ا. باشد یبخش م نیمرحله آموزش ، ا نیمهمتر

  . دیمودم خارج شو ماتینومدن از تنظ saveکارد وارد نموده و پس از  نیرا در ا باشدیم 192.168.1.1
قرار  192.168.1.1که برابر  DMZشده در کادر  فیتعر IPاطالعات با  هیکه کل نستیا DMZ ایبخش و  نیا فهیوظ

 یعنی. دیارسال نما دهیگرد افتیدر نترنتیدهنده ا سیسرو قیشده که قبال از طر نییتع IP Validداده شده است به 
شده در  فیتعر IPبه  مایمستق) شناسه معتبر(  IP Validاست، فقط با وارد نمودن  لیکه ما ياز هر نقطه ا یهر شخص

 نیبد. شود یباشد، ارجاع داده م یمداربسته م نیدورب ریو تصاو DVRکه همان اطالعات دستگاه  DMZبخش 
بود از هر نقطه دلخواه  دیآن شما قادر خواه قیانتقال داده شده و از طر نترنتیمداربسته در ا نیدورب ریصورت ، تصاو

  .دییر خود را به صورت زنده مشاهده نمایتصاو
  

  )تحت شبکه نیآنالوگ به دورب نیدورب لیتبد(  Video Server يراه انداز
پروتکل آنالوگ را به پروتکل شبکه انجام  لیتبد اتیکه عمل شودیاستفاده م Video Serverدستگاه به نام  کیاز 
  .میکنیم لیمداربسته شبکه تبد نیدورب کیه آنالوگ را به ستمدارب یندورب در واقع. دهدیم

  ) IP Server Network Setup( شبکه ماتیتنظ
  دستگاه يورود BNCمداربسته آنالوگ به پورت  نیاتصال دورب. 1
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  جهت ارتباط با شبکه چیسوئ وبه روتر  Video Serverاتصال دستگاه . 2
  مداربسته نیروشن نمودن دستگاه و دورب. 3
  وترینرم افزار دستگاه در کامپ CD يراه انداز. 4
  .شودیم انینما ریمانند صفحه ز ينرم افزارصفحه ا يجراپس از ا: اجرا نمودن نرم افزار . 5

  
  
و کنترل  ییجهت شناسا IP نیا. کند ییدستگاه را شناسا IP دیافزار با منر د،یکن کیکل Updateدگمه  يبر رو. 6

  .شده است فیدستگاه تعر
 دیبا  Securityش و در بخ Tools>internet Option نهیاکسپلور را باز کرده و سپس از گز نترنتیصفحه ا.7

Active X دیتا اامکان ارسال اطالعات فراهم آ دیرا فعال نمائ.  
  ها Active Xفعال کردن . 8
دستگاه را وارد نموده و  IPدر بخش وارد نمودن آدرس ها ،  دیاکسپلور ، حال با نترنتیمجدد ا يپس از راه انداز. 9
  .ارتباط برقرار گردد نیتا ا
نام و  دیکه با شودیم انیاست نما Passwordو  Userکه در آن کادر  يو اجراف صفحا IPوارد نمودن  از پس. 10

  .دیرا وارد نمائ يرمز کاربر
  :شودیم انینما ریصفحه مربوط به تصاو د،یپس از وارد کردن و تائ. 11
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دستگاه  IP نیو همچنداده  رییرا تغ يبود که نام و رمز کاربر دیصفحه قادر خواه يکنار يتوسط منو نیشما همچن. 11
 IPشبکه باشد، مثال اگر  ایو  وتریکامپ IPهم رنج با  دیجد IP دیکه با نستینکته قابل توجه ا. دینک نییتع ریرا ن
  .باشد 192.168.1 دیبا زیدستگاه ن IPقرار گرفته باشد ،  192.168.1در رنج  وتریکامپ

  
  DVRبه دستگاه  PTZ نینصب و اتصال دورب قهیطر
  :وجود دارد DVRبه دستگاه  PTZ نیش جهت اتصال دوربرو نیچند
روش که از  نیدر ا. باشد یم  5CATکابل  لهیبوس PTZ نیو دورب DVRدستگاه  نیروشها ارتباط ماب نیاز ا یکی
 اتیبود که عمل دیشما قادر خواه -485RSارتباط استفاده شده است، با استفاده از پورت  نیجهت ا CAT 5کابل کی

  .دیبه طور کامل اجرا کن را یکنترل
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USB to RS-485 

  
RS-232 

 
RS-232 To 485 
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  : DVRتوسط  دستگاه  ارتباط
که بش TX-و  TX+ يها هیباشد، و با استفاده از پا یکه در پشت دستگاه م -485RSروش با استفاده از پورت  نیا در

  دیارتباط را برقرار ساز نیا دیتوان یشود، شما م یمتصل م PTZ نیبه دورب يمواز به صورت

  
  

  : وتریتوسط کامپ ارتباط
  .ردیگیعمل انجام م نیا -485RSبه  -232RSمبدل  کیاست که با استفاده از  نیروش در ا نیتفاوت  ا تنها

  
  :هیتغد منبع
 کیاز  کار هم با استفاده نیشود، که ا دهیشک نیدورب يبرا زین يکابل برق جداگانه ا یستیروشن شدن دستگاه با جهت

که  یدر زمان DVRموجود در پشت دستگاه  يبا استفاده از پورتها نیو همچن ردیانجام گ تواندیم یخارج هیمنبع تغذ
  .ردیگیباشد صورت م یمد نظر م DVRارتباط با دستگاه 

  


