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DANH MỤC SẢN PHẨM  

Model Hình ảnh  Chipset  
Độ phân 

giải  

Hổng 

ngoại  

Tầm 

xa 

hồng 

ngoại  

Lens Tính năng  
Giá lẻ 

(VNĐ) 

I. Camera Analog ( Bảo hành 30 tháng ) 

ID20P 

  

1/3’ HDIS  700TVL 

02 pcs 

LED 

Array 

30m 3.6mm 
Vỏ nhựa cao cấp; Thích hợp lắp 

văn phòng, cửa hàng. 
900,000 

IR20P 

  

1/3’ HDIS  700TVL 

02 pcs 

LED 

Array 

30m 
3.6mm 

6mm 

Vỏ kim loại cao cấp, đặt ngoài 

trời không cần hộp bảo vệ - 

IP66; Có sẵn chân đế; Kiểu dáng 

nhỏ gọn, thích hợp lắp nhiều môi 

trường khác nhau. 

1,100,000 

IV30X 

  

1/3’ HDIS 

960H   

(New) 

720TVL 

02 pcs 

LED 

Array 

30m 3.6mm 

Vỏ kim loại chống nước và 

chống va đập – Vandal Proof; 

Thích hợp lắp văn phòng, cửa 

hàng, trong nhà hoặc ngoài trời. 

1,200,000 

IR25X 

  

1/3’ HDIS 

960H   

(New) 

720TVL  

02 pcs 

LED 

Array 

30m 
3.6mm 

6mm 

Vỏ kim loại cao cấp, đặt ngoài 

trời không cần hộp bảo vệ - 

IP66; Có sẵn chân đế; Kiểu dáng 

nhỏ gọn, thích hợp lắp nhiều môi 

trường khác nhau 

1,240,000 

IR40X  

 

1/3’ HDIS 

960H   

(New) 

720TVL  

03 pcs 

LED 

Array 

40m 
3.6mm 

6mm 

Vỏ kim loại cao cấp, đặt ngoài 

trời không cần hộp bảo vệ - 

IP66; Có sẵn chân đế; Kiểu dáng 

mạnh mẽ, thích hợp lắp nhiều 

môi trường khác nhau. 

1,480,000 

IV40X 

  

1/3’ HDIS 

960H  

(New)  

720TVL 

03 pcs 

LED 

Array 

40m 

2.8-

12mm 

(Zoom) 

Vỏ kim loại chống nước và 

chống va đập – Vandal Proof; 

Ống kính chỉnh được tiêu cự, 

thích hợp lắp văn phòng, cửa 

hàng, có nhu cầu thay đổi tiêu cự 

ống kính. 

2,040,000 

IR50X 

  

1/3’ HDIS 

960H  

(New)  

720TVL  

04 pcs 

LED 

Array 

50m 

2.8-

12mm 

(Zoom) 

Vỏ kim loại cao cấp, đặt ngoài 

trời không cần hộp bảo vệ - 

IP66; Có sẵn chân đế; Kiểu dáng 

mạnh mẽ, hồng ngoại mạnh; 

Ống kính chỉnh được tiêu cự, 

thích hợp lắp nhà xưởng. 

2,300,000 

HRN31H 

 

1/3’ Sony 

Exmor 

1.3MP   

900TVL 

02 pcs 

LED 

Array 

30m 3.6mm 
Vỏ nhựa cao cấp; Thích hợp lắp 

văn phòng, cửa hàng. 
1,780,000 

RRN31X  

 

1/3’ Sony 

Exmor 

1.3MP   

900TVL  

03 pcs 

LED 

Array 

40m 
3.6mm 

6mm 

Vỏ kim loại cao cấp, đặt ngoài 

trời không cần hộp bảo vệ - 

IP66; Có sẵn chân đế; Kiểu dáng 

mạnh mẽ, thích hợp lắp nhiều 

môi trường khác nhau. 

2,140,000 

ARN315 

 

1/3’ Sony 

Exmor 

1.3MP   

900TVL 

02 pcs 

LED 

Array 

60m 
4mm 

6mm 

Vỏ kim loại cao cấp, đặt ngoài 

trời không cần hộp bảo vệ - 

IP66; Có sẵn chân đế; Khớp 

xoay 3 chiều; Kiểu dáng mạnh 

mẽ, hồng ngoại mạnh, thích hợp 

lắp nhà xưởng. 

2,820,000 

ADN39X/S 

 

1/3’  Sony 

Double 

Scan CCD 

(New) 

750TVL 

01 pcs 

LED 

Array 

30m 
3.6mm 

6mm 

Camera chống ngược sáng 

chuyên dụng - WDR; Vỏ kim 

loại cao cấp, đặt ngoài trời 

không cần hộp bảo vệ - IP66; Có 

sẵn chân đế; Kiểu dáng mạnh 

mẽ, thích hợp lắp ở những môi 

trường ngược sáng mạnh. 

3,180,000 
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LSN39H/S 

 

1/3" Sony 

Super 

 HAD 

CCDII 

(960H) 

700TVL - - 

Auto Iris 

Lens  

(Len rời) 

Camera Box độ nét cao; Độ nhạy 
sáng tối thiểu 0.001 Lux – Giúp 

Camera hoạt động tốt trong môi 

trường ánh sáng yếu. Tính năng 

chống chóa (HLC), vùng riêng 

tư (Privacy Masking) và điều 

khiển OSD; Thích hợp lắp ở 

những nơi đòi hỏi chất lượng 

hình ảnh cao và điều kiện sáng 

thay đổi liên tục.  

2,320,000 

BXN384 

 

1/3" Sony 

Super 

 HAD 

CCDII 

700TVL - - 
3.7mm 

pinhole 

Camera ngụy trang siêu nhỏ; Độ 

nhạy sáng tối thiểu 0.01 Lux – 

Giúp Camera hoạt động tốt trong 

môi trường ánh sáng yếu; Thích 

hợp lắp ở những nơi đòi hỏi việc 

giám sát bí mật  

1,704,000  

II. Đầu ghi DVR – Dành cho Camera Analog (Bào hành 24 tháng) 

9314 
 

Đầu ghi hình 4 kênh; Chipset HI3515A – Thế hệ mới; Độ phân giải Full D1; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (01 in/ 01 out). Ngõ điều khiển PTZ; Gắn được 01 ổ cứng (Tối đa 

4TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe); 

Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển 

thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động. 

2,200,000 

 

9318  

Đầu ghi hình 8 kênh; Chipset HI3520D– Thế hệ mới; Độ phân giải Full D1; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (01 in/ 01 out). Ngõ điều khiển PTZ; Gắn được 01 ổ cứng (Tối đa 

4TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe); 

Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển 

thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động. 

2,700,000 

 

D9604 
 

Đầu ghi hình 4 kênh; Chipset HI3515A – Thế hệ mới; Độ phân giải Full 960H; Ngõ ra BNC, 

VGA, HDMI (1920x1080p); Âm thanh (02 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; Gắn được 01 ổ cứng 

(Tối đa 4TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm di động miễn phí 

hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di 

động; Xem lại ngay trên thiết bị di động. 

2,680,000 

D9608 
 

Đầu ghi hình 8 kênh; Chipset HI3520D – Thế hệ mới; Độ phân giải Full 960H – 9FPS; Ngõ ra 

BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); Âm thanh (04 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; Gắn được 01 ổ 

cứng (Tối đa 4TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm di động miễn 

phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên 

di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

3,360,000 

D9704 
 

Đầu ghi hình 4 kênh; Chipset HI3520D – Thế hệ mới; Độ phân giải Full 960H; Ngõ ra BNC, 

VGA, HDMI (1920x1080p); Âm thanh (04 in/ 01 out). Ngõ báo động (4 in/ 01 out); Ngõ điều khiển 

PTZ; Gắn được 01 ổ cứng (Tối đa 4TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần 

mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 

kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

3,280,000 

D9708 
 

Đầu ghi hình 8 kênh; Chipset HI3521 – Thế hệ mới; Độ phân giải Full 960H; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (02 in/ 01 out). Ngõ điều khiển PTZ; Gắn được 01 ổ cứng (Tối đa 

4TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn 

trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem 

lại ngay trên thiết bị di động.  

4,000,000 

D9708SL 
 

Đầu ghi hình 8 kênh; Chipset HI3531 – Thế hệ mới; Độ phân giải Full 960H; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (04 in/ 01 out). Ngõ báo động (8 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; 

Gắn được 02 ổ cứng (Tối đa 8TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm 

di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh 

đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

5,950,000 

D9116 

 

Đầu ghi hình 16 kênh; Chipset HI3521 – Thế hệ mới; Độ phân giải Full CIF; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (04 in/ 01 out). Ngõ báo động (8 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; 

Gắn được 01 ổ cứng (Tối đa 4TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm 

di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh 

đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

6,000,000 

D9116SL 
 

Đầu ghi hình 16 kênh; Chipset HI3531 – Thế hệ mới; Độ phân giải Full 960H; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (04 in/ 01 out). Ngõ báo động (8 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; 

Gắn được 02 ổ cứng (Tối đa 8TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm 

di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh 

đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

8,200,000 

D9124 
 

Đầu ghi hình 24 kênh; Chipset HI3521 – Thế hệ mới; Độ phân giải Full CIF; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (04 in/ 01 out). Ngõ báo động (8 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; 

Gắn được 02 ổ cứng (Tối đa 8TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm 

di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh 

đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

9,140,000 

D9132 
 

Đầu ghi hình 32 kênh; Chipset HI3521 – Thế hệ mới; Độ phân giải Full CIF; Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (04 in/ 01 out). Ngõ báo động (8 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; 

Gắn được 02 ổ cứng (Tối đa 8TB); Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm 

di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh 

đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

12,200,000 
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D9732 

 

Đầu ghi hình 32 kênh; Chipset HI3531+HI3532 – Thế hệ mới; Độ phân giải Full 960H; Ngõ ra 
BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); Âm thanh (16 in/ 01 out). Ngõ báo động (16 in/ 01 out); Ngõ 

điều khiển PTZ; Gắn được 08 ổ cứng (Tối đa 24TB); Hỗ trợ Backup dữ liệu qua cổng E-Sata; Công 

nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, 

AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên 

thiết bị di động.  

25,000,000 

III. Camera IP ( Bảo hành 30 tháng ) 

IPG220 

  

1/3' 1.3MP 

CMOS 

Sensor 

1.3MP 

960P@30fps 

02 pcs 

Adopt IR 

Array 

40m 3.6mm 

Công nghệ đèn LED thế hệ thứ 4 

– Adopt Array; Phần mềm 

xem qua di động ưu việt với 

nhiều tính năng; Công nghệ 

Dual Stream – 02 luồng dữ liệu; 

Công nghệ điện toán đám mây – 

sử dụng QRCode; Chuẩn nén 

H.264 cho chất lượng hình ảnh 

cao và ít dung lượng; Giao thức 

Onvif – Kết nối với NVR hỗ trợ 

giao thức này; Kiểu Dome, vỏ 

kim loại, chống thấm nước 

(IP66); Thích hợp lắp nhiều môi 

trường khác nhau. 

2,900,000 

IPX220 

  

1/3' 1.3MP 

CMOS 

Sensor 

1.3MP 

960P@30fps 

03 pcs 

Adopt IR 

Array 

50m 
3.6mm 

6mm 

Công nghệ đèn LED thế hệ thứ 4 

– Adopt Array; Phần mềm 

xem qua di động ưu việt với 

nhiều tính năng; Công nghệ 

Dual Stream – 02 luồng dữ liệu; 

Công nghệ điện toán đám mây – 

sử dụng QRCode; Chuẩn nén 

H.264 cho chất lượng hình ảnh 

cao và ít dung lượng; Giao thức 

Onvif – Kết nối với NVR hỗ trợ 

giao thức này; Kiểu Thân, vỏ 

kim loại, chống thấm nước 

(IP66); Thích hợp lắp nhiều môi 

trường khác nhau. 

3,100,000 

IPW220 

 

1/3' 1.3MP 

CMOS 

Sensor 

1.3MP 

960P@30fps 

02 pcs 

Supper 

Power 

Adopt IR 

Array 

60m 
6mm 

8mm 

Công nghệ đèn LED thế hệ thứ 4 

– Adopt Array; Phần mềm 

xem qua di động ưu việt với 

nhiều tính năng; Công nghệ 

Dual Stream – 02 luồng dữ liệu; 

Công nghệ điện toán đám mây – 

sử dụng QRCode; Chuẩn nén 

H.264 cho chất lượng hình ảnh 

cao và ít dung lượng; Giao thức 

Onvif – Kết nối với NVR hỗ trợ 

giao thức này; Kiểu Thân, vỏ 

kim loại, chống thấm nước 

(IP66); Hồng ngoại sáng; Thích 

hợp lắp nhà xưởng. 

4,200,000 

IP3310 

 

1/2.9' 2M 

SONY 

Exmor 

CMOS 

Sensor 

2MP 

1080P @ 

25fps 

02 pcs 

Adopt IR 

Array 

30m 
3.6mm 

6mm 

Công nghệ đèn LED thế hệ thứ 4 

– Adopt Array; Phần mềm 

xem qua di động ưu việt với 

nhiều tính năng; Công nghệ 

Dual Stream – 02 luồng dữ liệu; 

Công nghệ điện toán đám mây – 

sử dụng QRCode; Chuẩn nén 

H.264 cho chất lượng hình ảnh 

cao và ít dung lượng; Giao thức 

Onvif – Kết nối với NVR hỗ trợ 

giao thức này; Kiểu Thân, vỏ 

kim loại, chống thấm nước 

(IP66); Thích hợp lắp nhiều môi 

trường khác nhau. 

4,700,000 

IPJ310 

 

1/2.9' 2M 

SONY 

Exmor 

CMOS 

Sensor 

2MP 

1080P @ 

25fps 

04 pcs 

Super 

Adopt IR 

Array 

50m 
2.8-

12mm 

Công nghệ đèn LED thế hệ thứ 4 

– Adopt Array; Phần mềm 

xem qua di động ưu việt với 

nhiều tính năng; Công nghệ 

Dual Stream – 02 luồng dữ liệu; 

Công nghệ điện toán đám mây – 

sử dụng QRCode; Chuẩn nén 

H.264 cho chất lượng hình ảnh 

cao và ít dung lượng; Giao thức 

Onvif – Kết nối với NVR hỗ trợ 

giao thức này; Kiểu Thân, vỏ 

kim loại, chống thấm nước 

(IP66); Hồng ngoại siêu sáng; 

Thích hợp lắp nhà xưởng. 

(Dự án) 



   4/7 

IV. Camera Không dây, 3G ( Bảo hành 18 tháng ) 

256H1 

  

1/4' 1M 

CMOS 

Sensor 

1MP 

720@30fps 

12 pcs 

Normal 

IR Array 

10m 6mm 

Chuẩn nén H.264; Công nghệ 

kết nối bảo mật WPS; Tích hợp 

Micro và Loa (đàm thoại 02 

chiều); Công nghệ IR-Cut cho 

khả năng quan sát ban đêm vượt 

trội; Điều khiển quay xoay 

(Pan:350° Tilt:90°); Hỗ trợ kết 

nối không dây (Wifi); Hỗ trợ thẻ 

nhớ ghi hình (up to 32GB); Hỗ 

trợ backup dữ liệu lên tài khoản 

DropBox. 

3,510,000 

960G0 

  

1/4'  

CMOS 

Sensor 

0.3MP 

VGA@30fps 

12 pcs 

Normal 

IR Array 

10m 3.6mm 

Chuẩn nén H.264; Công nghệ 

kết nối bảo mật WPS; Tích hợp 

Micro và Loa (đàm thoại 02 

chiều); Công nghệ IR-Cut cho 

khả năng quan sát ban đêm vượt 

trội; Hỗ trợ kết nối không dây 

(Wifi); Hỗ trợ thẻ nhớ ghi hình 

(up to 32GB); Hỗ trợ backup dữ 

liệu lên tài khoản DropBox.  

2,200,000 

V. Đầu ghi NVR – Dành cho Camera IP (Bảo hành 24  tháng) 

8104S 
 

Đầu ghi 4CH; Ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); 04 ngõ vào (1080p) ; Tương thích chuẩn 

Onvif ; Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe); 

Gắn được 01 ổ cứng (tối đa 4TB); Playback đồng thời 01 kênh 1080p; Phần mềm di động miễn phí 

hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di 

động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

2,800,000 

8008 
 

Đầu ghi 8CH; Ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); 08 ngõ vào (1080p) ; Tương thích chuẩn 

Onvif ; Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe); 

Gắn được 02 ổ cứng (tối đa 8TB); Playback đồng thời 02 kênh 1080p (hoặc 04 kênh 720p); Phần 

mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 

kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

3,600,000 

8016 

 

Đầu ghi 16CH; Ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); 16 ngõ vào (16 kênh 720P/16 kênh 960P/ 

8 kênh 1080/ 4 kênh 3MP); Tương thích chuẩn Onvif ; Công nghệ Điện toán đám mây (không cần 

tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe); Gắn được 02 ổ cứng (tối đa 8TB); Playback đồng 

thời 02 kênh 1080p (hoặc 04 kênh 720p); Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, 

AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên 

thiết bị di động. 

4,400,000 

8224 

 

Đầu ghi 32CH; Ngõ ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); 32 ngõ vào (24 kênh 1080P/ 32 kênh 

960P/ 8 kênh 1080 và 16 kênh 720P/ 16 kênh 3MP và 8 kênh 5 MP); Tương thích chuẩn Onvif ; 

Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe); Gắn 
được 02 ổ cứng (tối đa 8TB); Playback đồng thời 04 kênh 1080p (hoặc 08 kênh 960p); Phần mềm di 

động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh 

đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

7,200,000 

NVR142 

 

Đầu ghi 4CH; Ngõ ra HDMI (1920x1080p); 04 kênh ngõ vào (720p/1080p) ; Tương thích chuẩn 

Onvif ; Ngõ điều khiển PTZ; Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với 

mạng 3G (trên tàu, xe); Gắn được 01 ổ cứng (tối đa 4TB); Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên 

CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại 

ngay trên thiết bị di động.  

3,600,000 

NVR182 

 

Đầu ghi 8CH; Ngõ ra HDMI (1920x1080p); 08 kênh ngõ vào (720p/1080p) ; Tương thích chuẩn 

Onvif ; Ngõ điều khiển PTZ; Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với 

mạng 3G (trên tàu, xe); Gắn được 02 ổ cứng (tối đa 8TB); Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên 

CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại 

ngay trên thiết bị di động.  

5,200,000 

NVR282 

 

Đầu ghi 16CH; Ngõ ra HDMI (1920x1080p); 16 kênh ngõ vào (720p/1080p) ; Tương thích chuẩn 

Onvif ; Ngõ điều khiển PTZ; Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với 

mạng 3G (trên tàu, xe); Gắn được 02 ổ cứng (tối đa 8TB); Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên 

CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại 

ngay trên thiết bị di động.  

8,200,000 

VI. Đầu ghi Lai – HDVR (Kết hợp giữa Camera Analog và Camera IP) – Bảo hành 24 tháng 

9008IG 

 

Đầu ghi Lai 08 kênh; Chế độ 04 Analog + 04 IP (4xD1 & 1*1080P+3*720P); Ngõ ra BNC, VGA, 

HDMI (1920x1080p); Âm thanh (08 in/ 01 out). Ngõ báo động (08 in/ 01 out); Ngõ điều khiển PTZ; 

Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên tàu, xe); Phần 

mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho Ipad); Hiển thị 16 

kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

5,300,000 

9016IG 

 

Đầu ghi Lai 16 kênh; Chế độ 08 Analog + 08 IP (8*D1+8*720P or 8*D1 + (2*1080P + 2*720P); Ngõ 

ra BNC, VGA, HDMI (1920x1080p); Âm thanh (16 in/ 01 out). Ngõ báo động (08 in/ 01 out); Ngõ 

điều khiển PTZ; Công nghệ Điện toán đám mây (không cần tên miền); Chạy được với mạng 3G (trên 

tàu, xe); Phần mềm di động miễn phí hoàn toàn trên CHPlay, AppStore (có phần mềm riêng cho 

Ipad); Hiển thị 16 kênh đồng thời trên di động; Xem lại ngay trên thiết bị di động.  

7,800,000 

 

VII. Camera cầu siêu tốc (Speed dome) 



   5/7 

ZL121AR 

 

1/3" SONY   

CCD 

EFFIO – E  

700TVL 

3pcs 

LED 

ARRAY 

40m 

5.5mm ~ 

55mm 

(10X) 

Quay ngang 360°; Quay dọc 90°; 

Tốc độ xoay 0.5~60°/s; 32 điểm 

preset, 1 chế độ tuần tra, 1 chế 

độ phân nhóm; Chức năng bảo 

vệ nguồn; Loại cầu siêu tốc mini 

thích hợp dùng cho nhà xưởng, 

xí nghiệp, khu công nghiệp. Đặt 

trong nhà. Bảo hành 18 tháng. 

7,700,000 

MG130PR 

 

1/3" SONY 

CMOS 
1MP 

6pcs 

LED 

ARRAY 

50m 
Zoom 

10X 

Vỏ hợp kim nhôm; Công nghệ 

PWM làm giảm sự suy giảm ánh 

sáng hồng ngoại để mở rộng ba 

lần tuổi thọ đèn hồng ngoại; 

Chức năng sưởi, có thể làm việc 

ở nhiệt độ -40°; Loại cầu siêu tốc 

mini thích hợp dùng cho giao 

thông, nhà xưởng, xí nghiệp, khu 

công nghiệp. Bảo hành 18 tháng. 

13,400,000 

SD39ER 

 

1/3" SONY 

EXVIEW 

HAD  

CCD II 

(960H) 

700TVL 

10 Super 

Power IR 

Array 

120m 

5.04mm-

90.2mm 

(18X) 

Auto Iris 

Vỏ hợp kim nhôm hai lớp; Có 

quạt tản nhiệt (có thể hẹn giờ 

điểu khiển tắt mở); Quay ngang 

0-360° (25º/s), quay dọc +3°～-

90° (25º/s); 128 điểm Preset, 04 

chế độ tuần tra (mỗi chế độ 16 

điểm Preset); Thời gian luân 

chuyển Preset có thể hiệu chỉnh 

được (2s, 4s, 6s, 8s hoặc 10s); 

Loại cầu siêu tốc, thích hợp cho 

các công trình giao thông hoặc 

nhà xưởng; Bảo hành 30 tháng. 

(Dự án) 

SI12IR 

 

1/3" 1.3M 

SONY 
Exmor 

CMOS 

1MP 
720P@30fps 

14 Super 
Power IR 

Array 

150m 

4.7mm-

94mm 

(20X） 

Auto Iris 

Vỏ hợp kim nhôm hai lớp; Có 

quạt tản nhiệt (có thể hẹn giờ 

điểu khiển tắt mở); Hồng ngoại 

xa 150m, tự động điều khiển 

công suất; Quay ngang 0-360° 

(240º/s), quay dọc +3°～-90° 

(200º/s); 220 điểm Preset, 04 

chế độ tuần tra (mỗi chế độ 16 

điểm Preset); Loại cầu siêu tốc 

chất lượng hình ảnh cao, thích 

hợp cho các công trình giao 

thông hoặc nhà xưởng; Bảo hành 

30 tháng. 

(Dự án) 

VIII.Phụ kiện truyền dẫn 

101C 

 

- Video Balun loại thụ động, lõi bằng đồng nguyên chất cao cấp  

- Khoảng cách truyền: 300m (giảm chi phí 50% so với sử dụng cáp đồng trục truyền thống)  

- Có thể kết hợp với active balun để nâng khoảng cách lên 1,500 m  

- Tích hợp chức năng chống sét lan truyền  

- Chống giao thoa và nhiễu đường truyền tốt  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS  

- Bảo hành 12 tháng  

100,000 

401 

 

- Hộp chia Balun – Chia từ dây mạng RJ-45 sang 04 dây tín hiệu balun  

- Loại thụ động (không cần cấp nguồn), sử dụng để chia tín hiệu Balun phía đầu xa  

- Tổng chiều dài dâu tín hiệu là 300m (tính cả phía trước lẫn phía sau hộp chia)  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

320,000 

401M 

 

- Hộp ghép Balun – Ghép dây mạng thành 04 đầu BNC ngõ ra   

- Loại thụ động (không cần cấp nguồn), sử dụng để ghép tín hiệu phía đầu ghi hình  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

340,000 

403F 

 

- Hộp chia Balun – Chia từ dây mạng RJ-45 sang 04 dây tín hiệu balun hoặc dây cáp đồng trục  

- Loại thụ động (không cần cấp nguồn), sử dụng để chia tín hiệu Balun phía đầu xa 

- Tổng chiều dài dâu tín hiệu là 300m (tính cả phía trước lẫn phía sau hộp chia)  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

400,000 

808 

 

- Hộp chia Balun – Chia từ dây mạng RJ-45 sang 08 dây tín hiệu balun hoặc dây cáp đồng trục  

- Loại thụ động (không cần cấp nguồn) 

- Tổng chiều dài dâu tín hiệu là 300m (tính cả phía trước lẫn phía sau hộp chia)  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

680,000 
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831R 

 

- Video Balun loại tích cực (sử dụng nguồn 12V – 1A), Thiết bị đặt phía DVR  

- Khoảng cách truyền: 1,500m (khi kết hợp với Balun 101A, 101C); 2,400m (khi kết hợp với Balun 

Active 831T) 

- Tích hợp chức năng chống sét lan truyền  

- Chống giao thoa và nhiễu đường truyền tốt  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng  

380,000 

831T 

 

- Video Balun loại tích cực (sử dụng nguồn 12V – 1A), Thiết bị đặt phía Camera  

- Kết hợp với Balun Active HY-831R cho khoảng cách truyền lên đến 2,400m  

- Tích hợp chức năng chống sét lan truyền  

- Chống giao thoa và nhiễu đường truyền tốt  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

380,000 

2001 

 

- Thiết bị cấp nguồn qua mạng cho Camera Analog – PVD (Power Video Data) 

- Tận dụng dây mạng 8 ruột để truyền tín hiệu và cấp nguồn cho camera  

- Khoảng cách truyền tối đa 60m (khi sử dụng Camera 500mA) 
- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

256,000 

207 

 

- Thiết bị cấp nguồn qua mạng cho Camera Analog – PVD (Power Video Data) 

- Tận dụng dây mạng 8 ruột để truyền tín hiệu và cấp nguồn cho camera, ngoài ra còn tích hợp truyền 

được tín hiệu Audio (Micro) hoặc Data (RS485) 

- Khoảng cách truyền tối đa 60m (khi sử dụng Camera 500mA) 

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

256,000 

PVD504J 

 

- Thiết bị ghép nguồn PVD – Sử dụng cho nguồn tổng  

- Tận dụng dây mạng 8 ruột để truyền tín hiệu và cấp nguồn cho camera, ngoài ra còn tích hợp truyền 

được tín hiệu Audio (Micro) hoặc Data (RS485) 

- Khoảng cách có thể được nâng lên đến 300m 

- Thiết bị được sử dụng trong các công trình xây dựng chuyên nghiệp, tính thẩm mỹ cao, dễ sử dụng  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

680,000 

904POE 

 

- Thiết bị cấp nguồn qua mạng cho Camera IP – POE (Power Over Ethernet) 

- Biến Camera IP thông thường thành Camera IP POE  

- Không cần sử dụng Switch POE (tiết kiệm chi phí) 

- Khoảng cách truyền tối đa 40m  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

198,000 

908POE 

 

- Thiết bị cấp nguồn qua mạng cho Camera IP – POE (Power Over Ethernet) 

- Biến Camera IP thông thường thành Camera IP POE  

- Không cần sử dụng Switch POE (tiết kiệm chi phí) 

- Khoảng cách truyền tối đa 80m  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

300,000 

GB100 

 

- Thiết bị chống nhiễu do chạm Mass – Ground loop isolator  

- Triệu chứng: màn hình bị sọc, răng cưa, giật hình, méo dạng, v.v… 

- Sử dụng cho cáp đồng trục  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

280,000 

TGP100 

 

- Balun chống nhiễu do chạm Mass – Ground loop isolator  

- Triệu chứng: màn hình bị sọc, răng cưa, giật hình, méo dạng, v.v… 

- Sử dụng cho dây đôi, cáp mạng UTP, dây điện thoại  
- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

280,000 

EOC01 

 

- Thiết bị truyền dẫn dành cho Camera IP – Ethernet Over Coxial  

- Thiết bị dùng để mở rộng mạng LAN lên đến 2Km, có thể kết nối theo kiểu mắc nối tiếp (Serial) để 

tiết kiệm chi phí; Là giải pháp tiết kiệm dùng để thay thế phương án cáp quang đắt tiền  

- Băng thông truyền dẫn 30Mbps; Khoảng cách truyền 2 Km  

- Loại cáp sử dụng: cáp đồng trục, dây mạng, dây thông tin  

- Tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, RoHS 

- Bảo hành 12 tháng 

1,560,000 

IX. Nguồn cung cấp 

12V – 1A 

 

Adapter chuyên dụng dành cho Camera, công suất thực 1A 

- Có chức năng bảo vệ quá tải  

- Input: Ac100-240V 50/60Hz 
- Output: 12VDC – 1A 

- Đạt tiêu chuẩn xuất đi châu âu và châu mỹ CE,FCC,RoHS 

80,000 

12V – 1.5A 

 

Adapter chuyên dụng dành cho Camera, công suất thực 1.5A 

- Có chức năng bảo vệ quá tải  

- Input: Ac100-240V 50/60Hz 

- Output: 12VDC – 1.5A 

- Đạt tiêu chuẩn xuất đi châu âu và châu mỹ CE,FCC,RoHS 

100,000 
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12V – 2A 

 

Adapter chuyên dụng dành cho Camera, công suất thực 2A 

- Có chức năng bảo vệ quá tải  

- Input: Ac100-240V 50/60Hz 
- Output: 12VDC – 2A 

- Đạt tiêu chuẩn xuất đi châu âu và châu mỹ CE,FCC,RoHS 

120,000 

Nguồn 

tổng 

12V – 5A 

 

Nguồn tổng chuyên dụng dành cho Camera, công suất thực 5A 

- Có chức năng bảo vệ quá tải và cân chỉnh điện áp đầu ra  

- Input: Ac100-240V 50/60Hz 

- Output: 12VDC – 5A 

- Đạt tiêu chuẩn xuất đi châu âu và châu mỹ CE,FCC,RoHS 

350,000 

Nguồn 

tổng 

12V – 10A 

 

Adapter chuyên dụng dành cho Camera, công suất thực 10A 

- Có chức năng bảo vệ quá tải và cân chỉnh điện áp đầu ra  

- Input: Ac100-240V 50/60Hz 

- Output: 12VDC – 10A 

- Đạt tiêu chuẩn xuất đi châu âu và châu mỹ CE,FCC,RoHS 

480,000 

Nguồn 

tổng 

12V – 15A 

 

Adapter chuyên dụng dành cho Camera, công suất thực 15A 

- Có chức năng bảo vệ quá tải và cân chỉnh điện áp đầu ra  

- Input: Ac100-240V 50/60Hz 

- Output: 12VDC – 15A 

- Đạt tiêu chuẩn xuất đi châu âu và châu mỹ CE,FCC,RoHS 

590,000 

Nguồn 

tổng 

12V – 20A 

 

Adapter chuyên dụng dành cho Camera, công suất thực 20A 

- Có chức năng bảo vệ quá tải và cân chỉnh điện áp đầu ra  

- Input: Ac100-240V 50/60Hz 

- Output: 12VDC – 20A 

- Đạt tiêu chuẩn xuất đi châu âu và châu mỹ CE,FCC,RoHS 

740,000 

 


