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تهیه  ،نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته در تاالب بین المللی قوری گل
ردیف
1

شرح کاال
دوربین تحت شبکه اسپیددام  2مگا پیکسل مدل
Tiandy TC-NH6230ISA-G
MP SPEED Dome :2
)Auto tracking early warning (AEW
Ir led + white light +green laser
Built –in speaker
h.265 codec
up to 1920*1080 high resolution
optical zoom : 30x , digital zoom :16x
با گارانتی تعویض  3سال

تعداد

واحد

14

دستگاه

2

دوربین بولت  2مگا پیکسل
Tiandy TC-NC9101S3E
2MP Bullet
h.265 codec
up to 1920*1080 resolution
Audio i/o 1/1 , alarm i/o 2/0 , microsd card slot ,
up to 128g
با گارانتی تعویض  3سال

28

دستگاه

3

NVR80 channel
Tiandy TC-NR2080M7 –E16
• Support JBOD, RAID0, RAID1, RAID5,
RAID10
• Dual Gigabit Network Interfaces
• Support 2-ch Built-in Intelligent Analysis in
H.264
• 2x HDMI, 2x VGA, Diffierent Video Source,
Max Resolution 4K
• 16 SATA(Up to 96TB), Alarm I/O 16/4,
Audio I/O 1/2, 3x USB • CE, FCC
با گارانتی تعویض  3سال

1

دستگاه

4

جویستیک تحت شبکه مدل
Tiandy TC-5820B
با گارانتی تعویض  3سال

1

دستگاه

5

هارد  4ترابایت وسترن دیجیتال با گارنتی

8

دستگاه

ضرورت انجام پروژه

به منظور افزایش
پوشش حفاظتی
تاالب بین المللی
قوری گل و
جلوگیری از تخریب
و احیا تنوع زیستی
تاالب

تبرزی  -چهارراه آربساني  -اول خیابان آزادی تلفن  3 3356133 - 33343731 - 33343513 :نمارب333436003 :
آردس اینترنتي http://eaz.environment.ir :
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6

سوئیچ  10پورت زایکسل مدل 2210

15

دستگاه

7

SXT LITE5آنتن میکروتیک

14

دستگاه

8
9

 QRT5آنتن مرکزی میکروتیک
دکل  6متری منوپل گالوانیزه دارای  2بازو به همراه
زیرسازی و فنداسیون طبقه نقشه پیوستی
لگراندCat6 lszhکابل

3
14

دستگاه
دستگاه

305

متر

14

دستگاه

10
11

پکیج پانل خورشیدی شامل پنل  ،کنترل شارژ ،باتری و مبدل
با مجموع مصرفی 2200وات ساعت در روز
مدل ینگلی ( )yingly
شارژکنترل ()ep-solar
باطری نوا کره
مبدل کاراسپا سینوسی کامل چین  300وات
پنل با گارانتی 5سال و تضمین  25افت راندمان

تبرزی  -چهارراه آربساني  -اول خیابان آزادی تلفن  3 3356133 - 33343731 - 33343513 :نمارب333436003 :
آردس اینترنتي http://eaz.environment.ir :
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