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 مدار بسته نیدورب
 یتکنولوژ نیسال ا 30هوا و فضا در آلمان استفاده شد و پس از  نهیدر زم 1942بار در سال  نیاول  یمدار بسته برا نیاز دورب

مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا  کایدر آمر کیکنترل تراف  یگذاشت و برا  یپا به عرصه ظهور در انظار عموم یبه طور رسم

به شبکه از  یو عدم دسترس ریتصاو نییپا تیفی( ساخته شده بودند که کتالیجید ری)غ گمداربسته آنالو  یها نیتنها دورب

 یها نیاقدام به ساخت دورب  کایمتحده آمر االتیا  AXISشرکت  1996در سال  نکهیرفت. تا ا یآن به شمار م  بیمعا

 تیبه امن ازین ایدر سرتاسر دن زهنمود. امرو Linuxعامل   ستمیبر بستر س HTTPS( با استاندارد IPمداربسته تحت شبکه )

 نیمشتاق به نصب دورب ،یتا منازل مسکون یبزرگ صنعت یعلت از کارخانه ها  نیشود به هم یاز پبش احساس م  شیب

 خود هستند. یمحل زندگ ایکار و   طیدر مح تیامن  یمداربسته جهت حفظ و برقرار

روز به روز  رهیبانک ها و غ ،یکارمندان، کسب و کارها، مراکز نظام  یبه نظارت بر رو ازین تیبا توسعه و رشد جمع امروزه

دهد  یخود انجام م ینفر را به خود نیکار چند  نیآنال  ای نیمدار بسته آفال یها ستمیشده است. در حال حاضر س شتریب

 تیآمار جرم و جنا  ریمداربسته باعث کاهش چشمگ یها نیاست. ظهور دورب  همنجر شد یانسان  یرویو ن نهیکه به کاهش هز

 یمدار بسته مدرن امروز یها نیداده است. دورب هیمردم هد یدر جامعه، آرامش را به زندگ تیحس امن جادیو با ا دهیگرد

چهره، ضبط صدا،  صیتشخقادر به ثبت پالک خودرو،  هوشمند یو مجهز بودن به سنسورها یاز هوش مصنوع  یریبا بهره گ

 ارینگهبان هوش کیمداربسته خود مانند  یها نیبه دورب یبه راحت دیتوان یشما م نیهستند. بنابرا رهیثبت ورود و خروج و غ

 .دینما یشما حراست م یمحل زندگ ایکار   طیاز مح  یساعته و بدون خستگ 24که به صورت   دیاعتماد نمائ

باشد.  یشما م ازیمداربسته با توجه به ن نیمداربسته توجه به محل نصب دورب نیدورب دیاز نکات مهم در هنگام خر  یکی

شود. جنس بدنه  یمسقف نصب م یمانند اتاق ها، راهروها و فضاها یداخل یها طیمعموال در مح dome نیمثال دورب

 نیشما، کارشناسان ما بهتر ازیشود که با توجه به ن یم میتقس یکیو پالست یومینیآلوم  ،یدام به سه نوع فلز یها نیدورب

 خواهند داد. شنهادیمداربسته را به شما پ نینوع دورب

 توجه نمود: ریبه نکات ز دیمداربسته دام با نیدورب دیخر یبرا

  استاندارد( مقاومت در برابر نفوذ آبIP67) 

 مداربسته نیاصالت برند دورب 

 نور میمند تنظهوش یسنسور ها 

 جنس بدنه 

 یو آرامش ساکنان و اهال تیامر حفظ امن  نیمهم تر یمنازل مسکون میاز حر  انتیندارد، امروزه ص یمعن تیبدون امن یزندگ

هم امر  یبرا دیخود غافل باش رامونیپ طیاز مح  دیتوان یبا آرامش نم یزندگ کیداشتن  یباشد. شما برا یمجتمع م کی
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 نی. بهتردینمائ یریتا از وقوع جرم و سرقت جلوگ دیتحت نظر داشته باش راخود  یساعته محل زندگ 24بصورت  دیبتوان دیبا

خود را تحت مراقبت  یدائما محل زندگ دیباشد که بتوان یمداربسته م نیدورب دیشما خر ازین نیپاسخ به ا یراه حل برا

 تیبه جهت حفظ امن اربستهمد  نینصب دورب ییالیآمار سرقت از منازل بخصوص منازل و  شی. امروزه با افزادیداشته باش

مداربسته  نیدورب نیدام بهتر نیباشد. دورب یم ایدر سرتاسر دن تیکارشناسان حوزه امن  شنهادیپ یو نظارت بر محل زندگ

 یشما م اریبدون نقطه کور در اخت یریتصاوو ارتفاع مناسب،  هیدر صورت نصب در زاو رایباشد ز یاستفاده در منازل م  یبرا

 رینظ ییها تیبا قابل یمداربسته امروز یها نیکند. دورب  یرا به خود جلب م یکه دارد توجه کم  یگذارد و هم با ابعاد کوچک

 زیدور ن خود را از راه یمحل زندگ نترنتیامکان را فراهم آورند که با استفاده ا  نیشما ا یتوانند برا یوصل شدن به شبکه م

 نیکه متوجه مجهز بودن فروشگاه به دورب  یزمان نیاز سارق  یاریبس یآگاه  سی. طبق آمار پلدیتحت نظر داشته باش

فروشگاه به  کیمداربسته در  نینصب دورب رایگردند ز  یخود جهت ارتکاب سرقت منصرف م میشوند از تصم یمداربسته م

که   بروند یشرکت ایاست که به سراغ فروشگاه   یباشد. پس عقالن یدر هنگام وقوع سرقت م نیشدن مجرم ییمنزله شناسا

کسب و   یبرا ارینگهبان هوش کیگام به عنوان   نیدر اول یمداربسته فروشگاه یها نیمداربسته باشد. دورب نیفاقد دورب

 کار شما هستند.

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: مدار بسته نیدوربتصاویر مرتبط با 

   

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیباتجربهشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

حبیبی هم اکنون کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 
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های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهوطرح شما میدر دک .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و  کنند که با مراجعهمی

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

یز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری ن

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

ه ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است ک

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به لکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عم

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . یالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خ

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

ایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرم

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

اوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متف

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!
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 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26570264 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  

 

 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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