
AHD دام دوربین

مدل تصویر فنی مشخصات مشخصات

1 RDH_AH100

1.4" Aptina cmos sensor/1.0MP/720P  مگاپیکسل 1 شب در دید دام

OSD ,2.5"Metal    3.6 لنز-فلزی بدنه

￠5*23pcs LED,25 m distance OSD 

   3.6mm lens متر 25

2 RDH_AH130

1.3" Aptina cmos sensor/1.3MP/960P  مگاپیکسل 1.3 شب در دید دام

OSD,2.5"Metal  3.6 لنز-فلزی بدنه

￠5*23pcs LED,25 m distance OSD

 3.6mm lens, متر 25

3 CIR21NT_ AH130

1.3" Aptina cmos sensor/1.3MP/960P  مگاپیکسل 1.3 شب در دید دام

OSD,4.5"plastic 2.8-12لنز- پالستیکی بدنه

￠5*21pcs LED,30m distance , OSD

 2.8-12mm lens متر30

4 AIRNT_SH130

1.3"SONY cmos sensor/1.3MP/960P  مگاپیکسل 1.3 شب در دید دام

OSD,4.5"Metal 2.8-12لنز-فلزی بدنه

Plastic,￠5*21pcs LED,30m distance OSD

 2.8-12mm lens متر 30

5 AIRNT_SH200

1.3"SONY cmos sensor/2.0MP/1080P مگاپیکسل 2 شب در دید دام

OSD,4.5"Metal 2.8-12لنز-فلزی بدنه

￠5*21pcs LED,20 m distance , OSD

2.8-12mm lens متر30
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AHD بلت دوربین

مدل تصویر فنی مشخصات مشخصات

1 NIH30_AH100

1.4"Aptina cmos sensor/1.0MP/720P مگاپیکسل 1 شب در دید بلت

OSD 3.6 لنز- فلزی بدنه

, ￠5*30pcs LED , LED30 m distance OSD

3.6mm lens متر30

2 NIH30_AH130

1.3"Aptina cmos sensor/1.3MP/960P مگاپیکسل 1.3 شب در دید بلت

OSD 3.6 لنز- فلزی بدنه

, ￠5*30pcs LED , LED 30 m distance OSD

3.6mm lens متر30

3 NIH24_AH100

1.4"Aptina cmos sensor/1.0MP/720P مگاپیکسل 1.3 شب در دید بلت

OSD 3.6 لنز- فلزی بدنه

, ￠5*24pcs LED , LED 25 m distance OSD

3.6mm lens متر25

4 PD40NT_SH130

1.3"SONY cmos sensor/1.3MP/960P مگاپیکسل 1.3 شب در دید بلت

OSD 2.8-12 لنز- فلزی بدنه

, ￠5*42pcs LED , LED 40 m distance OSD

2.8-12mm lens, متر40

5 PD40NT_SH200

1.3"SONY cmos sensor/2.0MP/1080P مگاپیکسل 2 شب در دید بلت

OSD 2.8-12 لنز- فلزی بدنه

, ￠5*42pcs LED , LED 40 m distance OSD

2.8-12mm lens, متر40

7 NI40NT_SH130

1.3"SONY cmos sensor/1.3MP/960P مگاپیکسل 1.3 شب در دید بلت

OSD 2.8-12 لنز- فلزی بدنه

￠5*42pcs LED , LED 40 m distance OSD

2.8-12mm lens, متر40

9 PA40NT_SH130

1.3"SONY cmos sensor/1.3MP/960P مگاپیکسل 1.3 شب در دید بلت

OSD 2.8-12 لنز- فلزی بدنه

￠5*42pcs LED , LED 40 m distance OSD

2.8-12mm lens, متر40

10 PA40NT_SH200

1.3"SONY cmos sensor/2.0MP/1080P مگاپیکسل 1.3 شب در دید بلت

OSD 2.8-12 لنز- فلزی بدنه

￠5*42pcs LED , LED 40 m distance OSD

2.8-12mm lens, متر40
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(IP) شبکه تحت دوربین

مدل تصویر فنی مشخصات مشخصات

1 WNIPS40N

HD-IP Camera 2.0MP مگاپیکسل 2 شب در دید بلت

IMX322(SONY)+Hi3516C, 3/6 لنز با

￠5X42PCS LED,3.6mm lens فلزی بدنه

white color,PAL system,external POE POE

2 WNIPA23N

HD-IP Camera 1.3MP مگاپیکسل 1/3 شب در دید بلت

AR0130 + Hi3518C ,￠5X23PCS LED 3/6 لنز با

3.6mm lens , dark grey color فلزی بدنه

PAL system,external POE POE

3 WNIPD40N

HD-IP Camera 2.0MP مگاپیکسل 2 شب در دید بلت

IMX322(SONY)+Hi3516C 2/8-12 لنز با

￠5X42PCS LED , 2.8-12mm lens فلزی بدنه

white color,PAL system,external POE POE

4 WNIPS40NT

HD-IP Camera 2.0MP, مگاپیکسل 2 شب در دید بلت

IMX322(SONY)+Hi3516C 2/8-12 لنز با

￠5X42PCS LED,2.8-12mm lens فلزی بدنه

white color,PAL system,external POE POE

5 WNIPF40NT

HD-IP Camera 1.3MP مگاپیکسل 1/3 شب در دید بلت

AR0130 + Hi3518C 2/8-12 لنز با

￠5X42PCS LED,2.8-12mm lens فلزی بدنه

white color,PAL system,external POE POE

6 WNCDETIR

HD-IP Camera 1.3MP مگاپیکسل 1/3 شب در دید دام

,AR0130 + Hi3518C , 2.5" Plastic 2/8-12 لنز با

8pcs piranha led,2.8-12mm lens پالستیکی بدنه

white color,PAL system,external POE POE

7 WNVDCIR

HD-IP Camera 2.0MP مگاپیکسل 2 شب در دید دام

IMX322(SONY)+Hi3516C , 4.5" Metal 2/8-12 لنز با

￠5X18PCS LED , 2.8-12mm lens فلزی بدنه

white color,PAL system,externalPOE POE
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DVR(Analog/AHD/NVR/TVI)
مدل تصویر فنی مشخصات مشخصات

1 NT-1040-BE2

4 CH resolution 720/25fps (1280*720)  کانال4

1080p/25pfs (1920*1080) هارد 1 صدا 4

1HDD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CVBS AHD-TVI-IP-CVBS

audio-3G-WIFI-ONVIF-HI3520 onvif

onvif

2 NT-1080-CE2

8 CH resolution 720/25fps (1280*720)  کانال8

1080p/25pfs (1920*1080) هارد 1 صدا 8

1HDD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CVBS AHD-TVI-IP-CVBS

audio-3G-WIFI-ONVIF-HI3520 onvif

میباشد شرکت فروش از پس خدمات سال پنج و تعویض گارانتی سال یک دارای اجناس تمامی
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3 NT-7116-DE2

16 CH resolution 720/25fps (1280*720)  کانال16

1080p/25pfs (1920*1080) هارد 2 صدا 16

2HDD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CVBS AHD-TVI-IP-CVBS

audio-3G-WIFI-ONVIF-HI3520
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NEW

NEW

VIR21 CCD

آنالوگ دام دوربین

مدل

Analog DomeCamera 2/8-12 لنز با شب در دید دام

sony(sony811/810+4140) , 700TVL فلزی بدنه

￠5*18pcs LED,20 m distance ,OSD 700TVL

2.8-12mm lens , white color,PALsystem OSD-20 متر

میباشد شرکت فروش از پس خدمات سال پنج و تعویض گارانتی سال یک دارای اجناس تمامی
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1

2

3

4

5

Analog Dome  Camera 3/6 لنز با شب در دید دام

CDOIR23
sony (sony811/810+4140),700 TVL پالستیکی بدنه

Plastic,￠5*21pcs LED,30m distance 700TVL

 3.6mm lens , black color,PAL system

800TVL

 2.8-12mm lens,white color,PAL system متر 25

متر 30

CIR21 CCD

Analog DomeCamera 2/8-12 لنز با شب در دید دام

sony (sony811/810+4140),700 TVL پالستیکی بدنه

￠5*21pcs LED,30m distance , 2.8-12mm lens 700TVL

 white color,PALsystem,OSD OSD-30 متر

تصویر فنی مشخصات مشخصات

RDH

Analog Dome Camera 3/6 لنز با شب در دید دام

CMOS1099, 800TVL ,Metal فلزی بدنه

￠5*23pcs LED,25 m distance 800TVL

 3.6mm lens,white color,PAL system متر 25

CIR21 DIS

Analog Dome Camera 2/8-12 لنز با شب در دید دام

CMOS1099, 800TVL پالستیکی بدنه

￠5*23pcs LED,25 m distance
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NEW

NEW

6

آنالوگ بلت دوربین
مدل

1

2

3

 فلزی بدنه

700TVL

OSD-30 متر

7

8

9

10

dark grey color,PALsystem,OSD

2.8-12mm lens

dark grey color,PAL system,OSD

PG40N

2/8-12 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

650TVL
OSD-40 متر

2/8-12 شب در دید بلت

700TVL

OSD-30 متر

2/8-12 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

700TVL
NI40NT

Bullet Camera,sony 700TV

￠5*36pcsLED, 30 m distance

4

5

تصویر فنی مشخصات

NI30N

Bullet Camera,CMOS1099 800TV

￠5*30pcs LED,   30 m distance 

white color,PAL system
3.6mm lens,

NI23N DIS

Bullet Camera,DIS 1099 800TVL

￠5*23pcs LED,25 m distance 

grey color,PAL system,

3.6mm lens,

متر 30

3/6 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

800TVL

BulletCamera,sony 700TVL 

￠5*23pcs LED,,25 m distance

grey color,PALsystem,OSD

 3.6mm lens,

2.8-12mm lens

￠5*42pcs LED , 2.8-12mm lens

Bullet Camera,CMOS1099 

800TVL  ,￠5*42pcs LED

lens, white color,PAL system

, 40 m distance , 2.8-12mm

Bullet Camera ,sony 700TVL,

￠5*42pcs LED 40 m distance

Bullet Camera,700TV

sony(sony811/810+4140)

dark grey color,PAL system,OSD

Bullet Camera,sony 650TVL

sony(ICX639/638BK+NVP2090)

￠5*42pcs LED , 2.8-12mm lens,

BulletCamera,sony  700TVL

,￠5*30pcs LED30 m distance

dark  grey color,PALsystem,OSD

3.6mm lens

NI23N CCD

NI40N

NG30N DIS

NIPA40N

BulletCamera,CMOS1099800TVL,

￠5*30pcs LED 30 m distance

dark grey color,PAL system

3.6mm lens

white&black color,PAL system,OSD

NIPB40N

NG30N CCD

مشخصات

 فلزی بدنه

700TVL

OSD-40 متر

OSD-40 متر

2/8-12 لنز با شب در دید بلت

متر 40

3/6 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

2/8-12 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

3/6 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

800TVL
 متر 30 

3/6 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

700TVL

OSD-25 متر

3/6 لنز با شب در دید بلت

 فلزی بدنه

800TVL

متر 25

800TVL



NEW

NEW

NEW

NEW

تصویر

Resolution D1,16CH Video/Audio with Alarm,

HDMI capable,Chipset 3521,

Recording and Playback in real time

SODDNS,P2P-RS485

SOR6116H




SOR6016F4

Resolution 2D1+14CIF,16CH Video/Audio 

HDMIcapable, Chipset 3520A,

Recording and Playback in real time

SODDNS,P2P-RS485

SODDNS,P2P-RS485

فنی مشخصات

DVR (analog)
مشخصات

1

مدل

R04

Resolution 4D1,4CH Video/Audio ,HDMI

HDMI capable, Chipset 3515C,

Recording and Playback in real time

SODDNS,P2P-RS485

SOR6004AHF4

هارد2

capable, Chipset 3520D,

Recording and Playback in real time

SODDNS,P2P-RS485

S08

Resolution 4D1,4CH Video/Audio with Alarm

HDMI capable, Chipset 3515C,

Recording and Playback in real time

 Recording and Playback in real time,

CSODDNS,P2P-RS485

( D1 ) 4 کانال

صدا 4
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S04

Resolution 4D1,4CH Video/Audio ,HDMI ,

capable, Chipset 3515C

Recording and Playback in real time,

Resolution 8D1,8CH Video/Audio withAlarm 

P2P-RS485

هارد1

 (CIF ) 8 کانال 

capable, Chipset 3515

هارد2

صدا 4

P2P-RS485

(D1)4 کانال 

(D1 )4 کانال

صدا 4

P2P-RS485

Resolution 8CIF,8CH Video/Audio ,HDMI

4

5

6

2

3

7

(D1) ِ16 کانال 

صدا 16

P2P-RS485

هارد2

هارد2

SODDNS,P2P-RS485

NT-R6008DF4

هارد2

(2D1+14CIF )16کانال 

صدا4

P2P-RS485

(D1)8 کانال

صدا 8

P2P-RS485

صدا 8

P2P-RS485

هارد1
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