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 کاور چیست ؟

که دوربین ها را در برابر تغییرات جوي وابسته به محیطی که دوربین در آن مکان نصب   پوششی هست  (Housing)  کاور

 شده است

محافظت می کند . در ظاهر به نظر میرسد که کاور برای اغلب دوربین ها مشابه میباشد اما برای اینکه عملکرد دوربین بهترین 

شته باشد بهتر است به موارد زیر توجه کنیدبازدهی خود را دا  . 

 موقعیت نصب دوربین . 1

 احتمال خراب کاري و تخریب . 2

 (وزن تجهیزات شامل دوربین ، کاور ، لنز ، پایه دوربین )براکت .3

براي وصل پوشش انتخاب شده فضاي فیزیکی کافی براي دوربین ، لنز )که ممکن است تغییر یابد( سیم بندي وفضاي کافی  . 4

 .کردن اتصاالت و نگهداري سیستم در آینده است

 .باید سعی کرد از محصوالت آلومینیومی یا ضد زنگ یا استیل استفاده شود . 5

 .کاور باید به نقاطی وصل شود که توانایی تحمل وزن آن ار داشته باشد . 6

ي دیوار خودداري شودردیف آجرهاي باال 6یا  5توصیه می شود که از وصل کردن دوربین به  . 7 . 

دارای اهمیت است ، شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی می   یکی از مواردی که در انتخاب مناسب کاور دوربین مداربسته

باشد و در صورتی که این موضوع لحاظ نشود کاور میزان حفاظت الزم را در کاربرد خود نخواهد داشت و سبب اصراف پول و 

وربینی در مجاورت دریا نصب شده باشد حتما نیاز به کاور دریایی دارد تا در مقابل اثرات مثال اگر د  اتالف وقت میشود .

مخرب رطوبت و اثرات شیمیایی نمک ، دوربین را محافظت کند .شرایط آب و هوایی نیز باید مد نظر قرار گیرد ، افزایش و 

از به توجه ویژه دارد . در شرایط جوي محیط هاي گرم کاهش دما میتواند به شدت روي کار دوربین ها اثر بگزارد در نتیجه نی

براي مقابله با حرارت زیاد حاصل از محیط و گرماي آفتاب به سایبان و فن براي ثابت نگه داشتن دماي دوربین در یک سطح 

 مناسب نیاز است و

شرایط بارانی براي جلوگیري از  بر عکس در شرایط سرد ، دوربین نیاز به گرمکن و ترموستات دوربین داخل کاور دارد . در

 . کاهش کیفیت تصویر نیاز به برف پاك کن می باشد

 انواع کاور

  Indoor کاور هاي . 1

کاورهاي و هدف ازآن عالوه بر گرد و غبار  Indoor براي محیط هاي سرپوشیده داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند

ار انداختن و یا خراب کردن آن توسطافراد و یا سارقین می باشدمحیط مصون ماند از هو نوع تعرض براي از ک . 

  Outdoor کاور هاي

کاورهاي عالوه برگرد وغبارو دستکاري  Outdoor براي فضاهاي باز و غیر مسقف کاربرد دارد و هدف از بکارگیري آن

رمقابل باد و باران و برف می باشد تا توسط افراد غیر مسئول ، و تخریب و از کار انداختن آن توسط سارقین مصون ماندن د

 .آسیبی به نحوة عملکرد آن وارد نگردد
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