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 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

 ران مجله نت
 

مداربسته  نیتفاوت دورب
 ست؟یدام و بولت چ

دوربین مداربسته یکی از کارآمدترین تجهیزاتیه که 
های مختلف اعم از ها و محوطهامنیت ساختمون

تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی رو تا حد زیادی باال 
 CCTV (Closed Circuitهای میبره. بازار دوربین

Televison های متنوعی در ها و شکل( وسیعه و مدل
مداربسته به طور کلی به  هایاون میبینیم ولی دوربین

 ( Bullet )و بولت  ( Dome )دو دسته دام 
خوایم تفاوت بندی میشن. در این مقاله میتقسیم

دوربین مداربسته دام و بولت رو بررسی کنیم که خرید 
 مناسبی داشته باشین. با ما همراه باشین.

 

https://netran.net/mag/تفاوت-دوربین-مداربسته-دام-و-بولت-چیست؟/
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های مختلف اعم از ها و محوطهدوربین مداربسته یکی از کارآمدترین تجهیزاتیه که امنیت ساختمون
 یا مداربسته CCTV دوربین های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی رو تا حد زیادی باال میبره. بازار

(Closed Circuit Televison) های های متنوعی در اون میبینیم ولی دوربینها و شکلوسیعه و مدل
بندی میشن. در این مقاله تقسیم ( Bullet ) و بولت ( Dome ) مداربسته به طور کلی به دو دسته دام

شته باشین. با ما رو بررسی کنیم که خرید مناسبی دا تفاوت دوربین مداربسته دام و بولت خوایممی
 .همراه باشین

 بررسی دوربین مداربسته دام و بولت

 
قبل از این که بخوایم این دو نوع دوربین رو با هم مقایسه کنیم بهتره که اطالعات بیشتری راجع 

 .بهشون کسب کنیم

  ( Dome ) مداربسته دامدوربین 

https://netran.net/mag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/
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سیله اسم دام از اون جایی میاد که این دوربین ها گنبد شکلن. لنزی که داخل اون به کار رفته به و

ای یا پالستیکی به شکل گنبد محافظت میشه. این دوربین ها هم در محیط بسته یک حباب شیشه
میتونه فلزی یا  Dome و هم باز کاربرد دارن و از مقاومت خوبی برخوردارن. جنس بدنه دوربین های

 .گ ببینیمهای بزر ها و فروشگاهها، رستورانپالستیکی باشه. این دوربین ها رو میتونیم در هتل

 ( Bullet )  دوربین مداربسته بولت
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ان. ای دارن و همونطور که اسمشون پیداس شبیه یک گلوله یا لولهدوربین های بولت شکل استوانه
های بسته تر کاربرد دارن پس برای استفاده در محیطتر و طوالنیهای وسیعها برای برداین دوربین

 IP66 گواهی بهترن. این دسته از دوربین ها هم با روکش فلزی و هم پالستیک ساخته میشه و اکثرا
 .کنهها رو ضد آب و گرد و غبار میدارن که اون

 تفاوت دوربین مداربسته بولت و دام

 
 :ها روی خریدن تاثیر میذارهدوربین های دام و بولت از چند لحاظ نسبت به هم متمایزن و این تفاوت

 مقایسه شکل ظاهری دوربین های بولت و دام

دوربین های بولت شکل ظاهری خیلی زیبایی نداره و همونطور که میبینیم استتار ضعیفی هم داره 
یتونیم خوب اون رو با اجزای محیط قایم کنیم بنابراین بیشتر تو دیدن. حاال این تو دید بودن یعنی نم

داشته  هم خوبه هم بد، قسمت خوب اون اینه که افراد مختلف اون رو میبینن و اگه قصد کار بدی
تر حتباشن با دیدن دوربین اون کار رو انجام نمیدن. ولی قسمت بد ماجرا اینه که این دوربین را

 .کار میتونن اون رو از کار بندازنگیره و افراد خرابمورد تخریب قرار می



 ست؟یمداربسته دام و بولت چ نیتفاوت دورب
 

5 

 

 
دوربین دام در طرف دیگه ظاهر بهتری داره و میتونه با دکوراسیون داخلی خونه یا اداره همساز بشه. 
این نوع دوربین قدرت استتار خیلی بهتری داره و به راحتی قابل تشخیص نیست. از طرف دیگه این 

ن طوری طراحی شده که نسبت به ضربه و اشیایی که به سمتش پرت میشه مقاومت نشون دوربی
 .میده و به راحتی خراب نمیشه
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 تفاوت برد و قدرت لنز و وسع دید دوربین دام و بولت

 

دارن و قدرت ثبت تصاویرشون تقریبا شبیه به هم  دوربین های همرده لنزها و قدرت تفکیک یکسانی

وجود داره بردشونه، دوربین های بولت به  Bullet و Dome هستش. تفاوتی که بین دوربین های

طور اختصاصی به برد زیادی که دارن معروفن و میتونن فواصل دورتری رو ضبط کنن که یکی از 

باز مثل محوطه و حیاط استفاده میشه همین های هایی که از این دوربین بیشتر در محیطدلیل

کنم راجع به این موضوع توضیح داده پیشنهاد می بستهانواع لنز دوربین مدار موضوع هستش. مقاله

 بخونیدش

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d9%86%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%e2%80%8c%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
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ی اویه دید بیشتری دارن به طوری که لنز اون میتونه داخل حباب بچرخه و همهدوربین های دام اما ز

های بولت این خاصیت رو ندارن و فقط تصاویر یک نقطه زوایای ممکن رو پوشش بده ولی دوربین

 رو میتونن ثبت کنن.

 کاری رو کاهش میده چون لنز داخل اون دیده نمیشهاین ویژگی دوربین های دام دزدی و خراب

 .گیرهو این دسته از افراد نمیتونن متوجه بشن که دوربین کدوم زاویه رو داره فیلم می

 تره یا بولت ؟نصب دوربین دام سخت

دوربین دام میتونه از سقف آویزون بشه یا روی دیوار قرار بگیره. البته نصب این نوع دوربین یکم 

به راحتی دیده نشه و هم بتونه منطقه  سخته چون باید جای مناسب رو برای اون پیدا کنیم که هم

های اونه که ، سیم کشیDome  مورد نظر رو کامل ضبط کنه. یکی دیگه از مشکالت نصب دوربین

خاطر شکلی که داره سخته، این مشکل باعث میشه که عوض کردن جای اون بعد از این که کامل به

 .ها خارج از دید هستنکشیم سیمهای نصب اون میتونیم بگینصبش کردیم مشکل باشه. از خوبی
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تر میشه تره و همچنین سریعی اتصالی که دارن راحتنصب و قرارگیری دوربین بولت به خاطر دسته

 جا کرد.ها رو جابهاون

رو اگه بخوایم های دیوار نصب میشن و میتونیم زاویه دیدشون این نوع دوربین اکثرا روی کناره
 عوض کنیم.

های مشهودی دارن. اگه دنبال یک دوربین بیسیم کشیبر خالف دوربین های دام سیم Bullet دوربین
 .رو مطالعه کنین دوربین مدار بسته بیسیم هستین مقاله

https://netran.net/mag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%85-%db%8c%d8%a7-wireless-cctv-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%85-%db%8c%d8%a7-wireless-cctv-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%aa/
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 کنههای زیر کمکتون میخواین دوربین مداربسته رو خودتون نصب کنین، مقالهاگه می

 مای کامل نصب دوربین مدار بسته و تنظیم آن در دو قدمراهن

 ت و تجهیزات جانبی دوربین مداربستهمتعلقا

 دید در شب

 

https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b8/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3/
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خوب اینه که هم دوربین های دام و هم نور از عوامل محیطیه که روی دید دوربین تاثیر میذاره. خبر 
 مادون قرمز دارن که میتونه در شب و نور کم دید خوبی برای دوربین فراهم کنه.  LED بولت

 .اگه دید در شب براتون مهمه باید لنز و قدرت دوربین رو هم بررسی کنید

 

 

 تفاوت دوربین مداربسته دام و بولت از نظر کاربرد

ها رو بررسی کنیم و به یک حاال که این دو دوربین رو مقایسه کردیم بهتره که عملکرد هر دوی اون
 گیری برسیمنتیجه

 بولت

  بودن بدنهاین دوربین به دلیل ضد آب (IP66) های بیرونی نصب میشهبیشتر در محیط. 

 و هوایی سازگاره های باز و شرایط سخت آببا محیط. 

 بولت دوربین ( Bullet ) های قابلیت نصب روی دیوار رو داره و اغلب در اماکن صنعتی، مجتمع
 .نصب میشه… ها ومسکونی، پارکینگ



 ست؟یمداربسته دام و بولت چ نیتفاوت دورب
 

11 

 

 ها تشخیصه. به همین دلیل این دوربینفراد، قابلراحتی توسط ازاویه دید دوربین بولت به
 .ها مناسب نیستنبرای نصب در فضاهای داخلی، مانند فروشگاه

 تر و مجهز به لنز بزرگ، برای پوشش فواصل دورتر ی بزرگبا اندازه مدار بسته بولت دوربین
 .مناسبه

 

 دام

 برای نصب در فضاهای بیرونی مناسب نیست و اغلب در فضاهای داخلی نصب  این دوربین
 .میشه

 و هوایی ندارهی اون بیشتر مقاومت خوبی در مقابل شرایط بد آب بدنه. 

 دوربین های دام (Dome)  قابلیت نصب روی سقف رو دارن. اغلب در فضاهای مسقف به
نصب … ها ومنظور کنترل کارمندهای یک اداره، فضاهای عبور و مرور مانند راهروها، فروشگاه

 .میشن

https://netran.net/product-category/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa/
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 ای دام )گنبد( شکل قرار داره و افراد قادر به تشخیص ی شیشههلنز دوربین دام در درون محفظ
ها برای نصب در فضاهای داخلی جهت دید دوربین نیستن. به همین علت این دوربین

 .ترنمناسب

 تر مناسب ی فواصل نزدیکی لنز کوچیک برای مشاهدهدوربین های معمولی دام با اندازه
 .هستن

 ترنبولت معموال ارزون دوربین های دام از دوربین های. 

 
 مقاالت مرتبط

 راهنمای خرید دوربین مداربسته

  PTZچیست | مزایا و معایب دوربین )Speed Dome (دوربین مدار بسته اسپید دام

 برند برتر دوربین مداربسته10 

 معرفی دوربین مدار بسته مخفی )جاسوسی(

 معرفی شرکت های تولید کننده انواع دوربین مدار بسته

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/10-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86/
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 حرف آخر

ان و شما میتونین با یک هزینه اولیه دوربین های مداربسته برای ایجاد امنیت بیشتر خیلی کاربردی
تفاوت دوربین  های بعدی مثل دزدیده شدن اشیا مهمتون جلوگیری کنین. در این مقالهاز هزینه

ناسب با تر باشه و بتونین مترو بررسی کردیم که خرید اون برای شما راحت مداربسته دام و بولت
نیازتون اقدام به خرید دوربین مداربسته بکنین. مرسی که تا اینجای مقاله همراه ما بودین امیدوارم 
این مطلب کمکتون کنه. اگه سوالی راجع به دوربین های دام و بولت دارین در قسمت نظرات از ما 

 .بپرسین خیلی زود جواب میدیم

 


