
IPC + NVR

ویژه دوربی نهای سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-C12 TD-9421S3BL TD-9421S3B TD-9422S3B

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

حداکثر وضوح: ۱۹۲۰*۱۰۸۰

متر دید در شب ۱۰

Micro-SD ورودی کارت حافظه

Wi-Fi پشتیبانی از

میکروفون داخلی دارای ۱

بلندگوی داخلی دارای ۱

دارای یک ورودی و یک خروجی آالرم

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

حداکثر وضوح: ۱۹۲۰*۱۰۸۰

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

حداکثر وضوح: ۱۹۲۰*۱۰۸۰

دید در شب  ۳۰متر

ورودی صدا دارای ۱

ورودی کارت حافظه   Micro-SDتا

گیگابایت ظرفیت ۱۲۸

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

حداکثر وضوح: ۱۹۲۰*۱۰۸۰

متر دید در شب ۵۰

ورودی صدا دارای ۱

ورودی کارت حافظه Micro-SDتا

گیگابایت ظرفیت ۱۲۸

ریال 23/000/000 ریال 18/000/000 ریال 21/000/000 ریال 26/000/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-9524S3L TD-9524S3 TD-9441S3L TD-9422C1 (Full-Color)

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

متر دید در شب ۲۰

دارای یک میکروفون داخلی

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر دید در شب ۳۰

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۱۲۸

دارای یک میکروفون داخلی

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۴

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

متر ۲۰ دید در شب

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

۳۰متر دید در شب (رنگی)

دارای یک ورودی میکروفون

Micro-SD ورودی کارت حافظه

ریال 18/000/000 ریال 20/000/000 ریال 25/300/000 ریال 41/000/000



سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سری های اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-9442S3 TD-9524S3BL TD-9421S3H 
Starlight TD-9441S3

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۴

میلیمتری ۲٫۸ لنز ثابت

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۵۰

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۱۲۸

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین 2

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67  دارای استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

متر دید در شب ۲۰

دارای یک ورودی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v   منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر دید در شب۳۰

دارای یک ورودی صدا

Starlight

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین 4

میلیمتری لنز ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر دید در شب 30

ریال 38/500/000 ریال 17/600/000 ریال 31/000/000 ریال 27/000/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-9421S4 TD-9422S4 TD-9544S3

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین 2

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر 30 دید در شب

دارای یک ورودی صدا

ورودی کارت حافظه Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۲۵۶

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین 2

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۵۰

دارای یک ورودی صدا

ورودی کارت حافظه Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۲۵۶

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۴

میلیمتری لنز ثابت ۳/۶و ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر دید در شب ۳۰

دارای یک میکروفون داخلی

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۱۲۸

ریال 22/000/000 ریال 28/000/000 ریال 38/500/000

TD-9544S3L

مگاپیکسل تحت شبکه دوربی ن 4

و3/6 میلیمتری ۲ /۸ لنز ثاب ت

H.265 فشرده ساز ی

PoE ی ا D C12v منبع تغذی ه

IP 6 7 دارای استاندار د

متر ۳ ۰ دید در ش ب

دارای میکروفن داخلی

ریال 2 8/000/000



سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده

TD-9442E3 TD-9442E3 TD-9441E3

دوربین ۴مگاپیکسل تحت شبکه

میلیمتری ۱۲ - ۲٫۸ لنز متنغیر موتورایز

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر ۵۰ دید در شب

دارای یک ورودی صدا

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۲۵۶

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۴

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v   منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب۵۰

دارای یک ورودی صدا

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۲۵۶

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۴

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر ۳۰ دید در شب

دارای یک ورودی صدا

تماس بگیرید تماس بگیرید ریال 42/000/000

سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده

TD-9543E3 TD-9541E3 TD-9568E2 TD-9544E3

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۴

میلیمتری ۱۲ - لنز متنغیر موتورایز ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IK10 وIP 67  دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۵۰

دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر  265

دوربین ۴مگاپیکسل تحت شبکه

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IK10 وIP 67  دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر دید در شب ۳۰

دارای یک ورودی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

حداکثر 256گیگابایت

دوربین ۶مگاپیکسل تحت شبکه

میلیمتری لنز ثابت ۱٫۰۷

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

Fish-Eye دوربین

متر دید در شب ۳۰

دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۱۲۸

بدنه متوسط فلزی

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۴

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر دید در شب ۳۰

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۱۲۸

دارای یک ورودی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید ریال 41/000/000

سر یهای میان رده

TD-9422S3

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین 2

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۵۰

دارای یک ورودی صدا

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

حداکثر ۱۲۸گیگابایت

ریال 28/000/000



سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده

TD-6424M3 TD-9482E3L TD-9583E3L

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۸

دوربین) 4*2MP)

میلیمتری لنز ثابت ۴*۴

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IK10 وIP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۵۰

تا Micro-SD  ورودی کارت حافظه

گیگابایت ظرفیت حداکثر ۲۵۶

دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

درجه تصویر پارانومیک ۱۸۰

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۸

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۵۰

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۲۵۶

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۸

میلیمتری لنز موتورایز  ۱۲-۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IK10 وIP 67  دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۵۰

تا Micro-SD  ورودی کارت حافظه

گیگابایت ظرفیت حداکثر ۲۵۶

دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده

TD-9483E3 TD-9422E3 TD-9423E3 TD-9521E3

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۸

میلیمتری لنز موتورایز ۱۲-۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۷۰

صدا خروجی دارای یک ورودی و یک

تا Micro-SD ورودی کارت حافظه

گیگابایت ظرفیت 256

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت 2/8

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب۵۰

دارای یک ورودی صدا

Micro-SD ورودی کارت حافظه

گیگابایت 256 ظرفیت 

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری ۱۲ - لنز موتورایز ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۷۰

تا Micro-SD ورودی کارت حافظه

گیگابایت 256 ظرفیت 

مگاپیکسل تحت شبکه دوربین ۲

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یاDC12v  منبع تغذیه

IK10 وIP 67  دارای استاندارد

بدنه متوسط فلزی

متر دید در شب ۳۰

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت حداکثر ۲۵۶

دارای یک ورودی صدا

دارای یک میکروفون داخلی

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

سر یهای میان رده

TD-9443E3

دوربین ۴مگاپیکسل تحت شبکه

میلیمتری ۱۲ - لنز موتورایز ۲٫۸

H.265 فشرده سازی

PoE یا DC12v  منبع تغذیه

IP 67 دارای استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

متر دید در شب ۷۰

دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

ورودی کارت حافظه  Micro-SDتا

گیگابایت 256 حداکثر 

تماس بگیرید



PTZ دوربی نهای PTZ دوربی نهای PTZ دوربی نهای PTZ دوربین های

TD-
8523IE(20M/AR15)

TD-8623IM 
(20M/VL30)

TD-8623IM 
(30M/VL30)

TD-
8523IE(30M/AR15)

مگاپیکسل دوربین ۲

میلیمتری لنز متغیر ۱۱۰-۵٫۵

H.264 وH.265  فشرده سازی

24VDC منبع تغذیه

IP 66 دارای استاندارد

با حسگر استارالیت PTZ  دوربین

CMOS 

برابر زوم ۲۰

متر دید در شب ۱۵۰

ورودی کارت حافظه تا ظرفیت حداکثر

گیگابایت ۲۵۶

مگاپیکسل دوربین ۲

میلیمتری لنز متغیر ۱۱۰-۵٫۵

H.264 وH.265  فشرده سازی

24v AC منبع تغذیه

IP 66 دارای استاندارد

با حسگر Ultra-Starlight PTZ دوربین

CMOS 

متر دید در شب ۳۰۰

برابر زوم ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۲

میلیمتری ۱۳۵ - لنز متغیر ۴٫۵

H.264 وH.265  فشرده سازی

24v AC منبع تغذیه

IP 66 دارای استاندارد

با حسگر Ultra-Starlight PTZ دوربین

CMOS 

متر دید در شب ۳۰۰

برابر زوم ۳۰

دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

مگاپیکسل دوربین ۲

لنز متغیر ۴٫۵-۱۴۴میلیمتری

H.264 وH.265  فشرده سازی

24VDC منبع تغذیه

IP 66 دارای استاندارد

استارالیت با حسگر PTZ دوربین

CMOS 

متر دید در شب ۱۵۰

برابر زوم ۳۰

ورودی کارت حافظه تا ظرفیت حداکثر

گیگابایت ۲۵۶

ریال 185/000/000 تماس بگیرید تماس بگیرید ریال 308/000/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-3104B1 TD-3104B1H TD-3104B1H-4P TD-3108B1

کانال تحت شبکه دستگاه ۴

6MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 1080p خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

32 Mbps باند پهنای

کانال تحت شبکه دستگاه ۴

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS,  پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

40/40 (Mbps) باند پهنای

کانال تحت شبکه دستگاه ۴

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

PoE خروجی دارای ۴

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS,  پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

40/40 (Mbps) باند پهنای

کانال تحت شبکه دستگاه ۸

6MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۸

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 4K خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS,  پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

56 Mbps پهنای باند

ریال 25/000/000 ریال 32/500/000 ریال 51/000/000 ریال 32/000/000



سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-3108B1H TD-3108B2H-8P TD-3116B1 TD-3116B2

کانال تحت شبکه دستگاه ۸

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۸

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS,  پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

80/80 (Mbps) پهنای باند

کانال تحت شبکه دستگاه ۸

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۸

PoE خروجی دارای ۸

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۲

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS,  پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

80/80 (Mbps)پهنای باند

کانال تحت شبکه دستگاه ۱۶

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS,  پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

112Mbps پهنای باند

کانال تحت شبکه دستگاه ۱۶

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۲

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS,  پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

112Mbps باند پهنای

ریال 38/000/000 ریال 71/500/000 ریال 50/000/000 ریال 54/000/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای پروژ های سری های پروژ های

TD-3132B2 TD-3132B4 TD-3332H4-16P-A1 TD-3332B8-A1

کانال تحت شبکه دستگاه ۳۲

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۲

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

112Mbps پهنای باند

صفحه مجزا به صورت تصویر زنده در ۲

تایی نمایش داده میشود ۱۶

کانال تحت شبکه دستگاه ۳۲

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 و H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۴

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

112Mbps پهنای باند

صفحه مجزا به صورت تصویر زنده در ۲

تایی نمایش داده میشود ۱۶

کانال تحت شبکه دستگاه ۳۲

12MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

دارای قابلیت تشخیص چهره

PoE خروجی داری ۱۶

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۴

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

256Mbpsپهنای باند

کانال تحت شبکه دستگاه ۳۲

12MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

دارای قابلیت تشخیص چهره

بندی برای هارد RAID قابلیت

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۸

ترابایت

HDMI  خروجی دارای۲

HDMI 4K خروجی1

1080P خروجی2

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, از سیستم عامل های پشتیبانی

Andriod

256Mbpsپهنای باند

ریال 74/000/000 ریال 95/000/000 تماس بگیرید تماس بگیرید



سر یهای پروژ های سر یهای پروژ های سر یهای پروژ های

TD-3364B16-A2 TD-3316B4-A1 TD-3332H4-A1

کانال تحت شبکه دستگاه ۶۴

12MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

دارای قابلیت تشخیص چهره

هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱۶

ترابایت ۱۰

با کانال بندی و خروجی دارای۴

رزولوشن های مجزا

HDMI 12MP - ۱ خروجی

1080P - خروجی ۴

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

640 Mbps پهنای باند

کانال تحت شبکه دستگاه 16

8MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

دارای قابلیت تشخیص چهره

صدا ورودی داری ۱۶

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۴

ترابایت

HDMI 8MP  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

160 Mbps پهنای باند

کانال تحت شبکه دستگاه ۳۲

12MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

دارای قابلیت تشخیص چهره

صدا ورودی داری ۳۲

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۴

ترابایت

HDMI 12MP  خروجی

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

256 Mbps پهنای باند

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

سر یهای پروژ های

TD-3364B8

کانال تحت شبکه دستگاه ۶۴

12MP قابلیت ضبط تا

H.264 وH.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

دارای قابلیت تشخیص چهره

هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از 8

8ترابایت

خروجی دارای3

HDMI 4k - ۱ خروجی

1080P 2- خروجی 

1080P VGA دارای ۱خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

320 Mbps پهنای باند

تماس بگیرید



ANALOG + DVR
سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی حرفه ای سری حرفه ای سری

TD-7420AS1 TD-7420TS2L TD-7421TM3 TD-7422AM3

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP66 استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP66 استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل، دوربین ۲

Full-color
AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP67 استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب 30

مگاپیکسل دوربین ۲

سوپر استارالیت

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP67  استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب 50

ریال 6/430/000 ریال 6/710/000 ریال 15/400/000 ریال 18/700/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-7520AS1L TD-7524AS1L TD-7520AS1 TD-7520AS2L

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

بدنه متوسط پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP66  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP54  استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS 

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP66 استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

ریال 5/600/000 ریال 5/600/000 ریال 6/100/000 ریال 6/710/000



سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-7554AS1S TD-7422AE3S TD-7421AS3 TD-7451AS1

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

CMOS Progressive اسکن پیشرفته

IP66  استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲/۸

IP66 استاندارد

بدنه بزرگ ترکیبی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب 50

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI/CVBS 

میلیمتری لنز ثابت 2.8

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۳۰

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI 

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۳۰

ریال 10/500/000 ریال 12/700/000 ریال 8/100/000 ریال 11/500/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-7420AS2L TD-7421AS2 TD-7421AS2S TD-7420AS3L

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP66  استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر ۳۰ دید در شب

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP66 استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب  ۲۰

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP66  استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب  ۲۰

ریال 5/300/000 ریال 8/100/000 ریال 7/350/000 ریال 6/800/000



سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-7451AS2 TD-7524AS2 TD-7524AS2S TD-7554AS1

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب 30

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI /CVB

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP66  استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI /CVI

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

دید در شب 30متر

ریال 11/500/000 ریال 8/910/000 ریال 7/810/000 ریال 11/550/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-7451AS1S TD-7520AS3S

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI 

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP66  استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVB

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP66  استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

ریال 9/800/000 ریال 6/710/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-7451AS2S TD-7520TS2S

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI 

میلیمتری لنز ثابت ۳٫۶

IP66 استاندارد

بدنه متوسط ترکیبی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI 

میلیمتری لنز ثابت 2.8

IP66  استاندارد

بدنه کوچک پالستیکی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

ریال 11/000/000 ریال 6/710/000



سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده سر یهای میان رده

TD-7422AS2 TD-7524AE3 TD-7523AE2H TD-7421AE3

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز متغیر دستی ۲٫۸

IP66  استاندارد

بدنه بزرگ ترکیبی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

دید در شب 50متر

مگاپیکسل دوربین 2

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت 2/8

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب 30

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز متغیر دستی ۱۲-۲٫۸

IK10 وIP66  استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۳۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتر میلیمتر به ۱۲ ۲٫۸ لنز ثابت

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۳۰

ریال 10/000/000 ریال 12/650/000 ریال 20/500/000 ریال 11/500/000

سری ھای اقتصادی سر یھای میان رده سر یھای میان رده سر یھای میان رده

TD-7551AE2 TD-7451AE2 TD-7452AE2 TD-7554AE2

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI /CVBS 

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IK10 و IP66  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۲۰

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۳۰

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP67  استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۵۰

مگاپیکسل دوربین ۵

AHD / TVI / CVI /CVBS

میلیمتری لنز ثابت ۲٫۸

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۳۰

ریال 19/800/000 ریال 16/000/000 ریال 18/700/000 ریال 18/150/000



سر یهای میان رده سر یهای میان رده

TD-7422AE3 TD-7422AE3

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS 

میلیمتری ۲٫۸ لنز ثابت

IP67  استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۵۰

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI /CVBS 

به ۱۲میلیمتری ۲٫۸ لنز متغیر

IP67  استاندارد

بدنه بزرگ فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۵۰

ریال 14/300/000 ریال 23/100/000

سر یهای میان رده

TD-7524TE3-Full Color

مگاپیکسل دوربین ۲

AHD / TVI / CVI

میلیمتری ۲٫۸ لنز ثابت

IP67  استاندارد

بدنه متوسط فلزی

پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز

متر دید در شب ۳۰

ریال 11/500/000



سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-2004NS-HL TD-2008NS-HL TD-2116TS-HC TD-2116NS-HL 

TVI / CVI / AHD   کانال دستگاه ۴

1080p Lite

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۲

2MP تا

۸ هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 1080p خروجی

ورودی صدا دارای ۱

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD کانال دستگاه ۸

1080p Lite 

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۸

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۲

5MP تا

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 1080P خروجی

ورودی صدا دارای ۱

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD   کانال دستگاه ۱۶

5MP Lite

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

کانال دوربین تحت پشتیبانی از ۸

5MP شبکه تا

هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

ترابایت ۸

HDMI 1080P خروجی

ورودی صدا دارای ۱

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD   کانال دستگاه ۱۶

1080p Lite

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

کانال دوربین تحت شبکه تا پشتیبانی از ۲

5MP

هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

۸ترابایت

HDMI 1080P خروجی

ورودی صدا دارای ۱

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

ریال 19/800/000 ریال 25/000/000 ریال 57/000/000 ریال 47/000/000

سر یهای حرفه ای سر یهای حرفه ای سر یهای حرفه ای سری های حرفه ای

TD-2708NS-HC TD-2704NS-HC TD-2716TE-HC-A TD-2704NS-HP 

TVI / CVI / AHD کانال دستگاه 8

5MP Lite

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۸

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۴

5MP تا

۱۰ هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 1080p خروجی

ورودی صدا دارای ۸

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD کانال دستگاه ۴

5MP Lite

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۲

5MP تا

۱۰ هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 1080p خروجی

ورودی صدا دارای ۴

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD کانال دستگاه ۱۶

5MP Lite

کانال بازپخش همزمان ۱۶

کانال دوربین تحت پشتیبانی از ۸

5MP شبکه تا

H.265 فرمت فشرده سازی

هارد دیسک تا پشتیبانی از ۲

ترابایت ظرفیت ۸

HDMI 1080p خروجی

ورودی صدا دارای ۱۶

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD   کانال دستگاه ۴

8MP (4K)

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

کانال دوربین تحت شبکه تا پشتیبانی از ۲

8MP

۱۰ هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 4K خروجی

ورودی صدا دارای ۴

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

ریال 55/000/000 ریال 43/000/000 ریال 120/000/000 ریال 54/000/000



سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-2104NS-HC TD-2108NS-HC TD-2116TE-HP

TVI / CVI / AHD   کانال دستگاه ۴

5MP Lite 

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۲

5MP تا

۱۰ هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 1080p خروجی

ورودی صدا دارای ۱

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD  کانال دستگاه 8

5MP Lite

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۸

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از 4

5MP تا

۱۰ هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 1080p خروجی

ورودی صدا دارای ۱

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD کانال دستگاه ۱۶

8MP (4K)

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۸

8MP تا

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۲

ترابایت

HDMI 4K   خروجی

ورودی صدا دارای ۱

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

ریال 29/700/000 ریال 43/000/000 ریال 85/000/000

سر یهای اقتصادی

TD-2104NS-HP

TVI / CVI / AHD  کانال دستگاه ۴

8MP (4K)

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۴

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۲

8MP تا

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از ۱

ترابایت

HDMI 4K  خروجی

ورودی صدا دارای ۱

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

ریال 51/000/000

سر یهای اقتصادی سر یهای اقتصادی

TD-2108NS-HP-H TD-2116NC-HC

TVI / CVI / AHD  کانال دستگاه 8

8MP (4K)

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۸

کانال دوربین تحت شبکه پشتیبانی از ۸

8MP تا

هارد دیسک تا ظرفیت پشتیبانی از ۱

را ساپورت 8 IP ۱۰ترابایت و هم زمان

میکند

HDMI 4K خروجی

ورودی صدا دارای ۱

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

TVI / CVI / AHD کانال دستگاه ۱۶

5MP Lite

H.265 فرمت فشرده سازی

کانال بازپخش همزمان ۱۶

کانال دوربین تحت پشتیبانی از ۸

5MP شبکه تا

هارد دیسک تا ظرفیت ۸ پشتیبانی از 1

ترابایت

HDMI 1080p خروجی

ورودی صدا دارای ۱

CVBS دارای خروجی

iOS, پشتیبانی از سیستم عامل های

Andriod

ریال 74/000/000 ریال 74/000/000
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