
            Z-BEN กล้อง IP ดทูางอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

 

  

 



รูปภาพ รหสัสินค้า คณุลกัษณะ 

 
 

 

ราคาปลีก  1,800 บาท 
 

 

Z-BEN 

ZB-IPDH07 

 กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพกิเซล,1280x720P resolution, 1/4" 
Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel 
lens, และ IR-CUT 

 ย่ีห้อพิเศษกวา่อ่ืนๆ ไมต้่องเสียบสาย LAN เวลาติดตัง้ครัง้แรกง่าย ใช้ สแกน 
QR CODE หรือพิมพ์ใสร่หสั ท่ีโทรศพัท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย 

 สนบัสนนุ เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream 

 มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 มอเตอร์หมนุได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 90 องศา 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 

 ใช้ได้กบัมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows 

Mobile Remote Monitoring 

 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว-ดํา 

 
 

 

ราคาปลีก  1,800 บาท 

 

 

 

 

 

Z-BEN 

ZB-IPDH08 

 กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพกิเซล,1280x720P resolution, 1/4" 
Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel 
lens, และ IR-CUT 

 ย่ีห้อพิเศษกวา่อ่ืนๆ ไมต้่องเสียบสาย LAN เวลาติดตัง้ครัง้แรกง่าย ใช้ สแกน 
QR CODE หรือพิมพ์ใสร่หสั ท่ีโทรศพัท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย 

 สนบัสนนุ เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream 

 มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 มอเตอร์หมนุได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 90 องศา 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 

 ใช้ได้กบัมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows 

Mobile Remote Monitoring 

 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว-ดํา ลาย 

 สนบัสนนุระบบ Cloud Technology 



 
 

ราคาปลีก  1,800 บาท 

 

 

 

Z-BEN  

ZB-IPDH15 

 กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพกิเซล,1280x720P resolution, 1/4" 
Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel 
lens, และ IR-CUT 

 ย่ีห้อพิเศษกวา่อ่ืนๆ ไมต้่องเสียบสาย LAN เวลาติดตัง้ครัง้แรกง่าย ใช้ สแกน 
QR CODE หรือพิมพ์ใสร่หสั ท่ีโทรศพัท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย 

 สนบัสนนุ เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream 

 มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 มอเตอร์หมนุได้รอบ 350 องศา ก้มเงยได้ 90 องศา 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 

 ใช้ได้กบัมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows 

Mobile Remote Monitoring 

 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดํา 

 สนบัสนนุระบบ Cloud Technology 

 
 

 

ราคาปลีก  1,690 บาท 

 
 

Z-BEN  

ZB-IPBH02 

 กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพกิเซล,1280x720P resolution, 1/4" 
Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel 
lens, และ IR-CUT 

 ย่ีห้อพิเศษกวา่อ่ืนๆ ไมต้่องเสียบสาย LAN เวลาติดตัง้ครัง้แรกง่าย ใช้ สแกน 
QR CODE หรือพิมพ์ใสร่หสั ท่ีโทรศพัท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย 

 สนบัสนนุ เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream 

 มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 ปรับด้วยมือ หมนุซ้าย-ขวา บน-ลา่งได้ 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 

 ใช้ได้กบัมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows 

Mobile Remote Monitoring 

 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดํา 

 สนบัสนนุระบบ Cloud Technology 



 
 

 

ราคาปลีก  1,690 บาท 

 
 

Z-BEN  

ZB-IPBH03 

 กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพกิเซล,1280x720P resolution, 1/4" 
Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel 
lens, และ IR-CUT 

 ย่ีห้อพิเศษกวา่อ่ืนๆ ไมต้่องเสียบสาย LAN เวลาติดตัง้ครัง้แรกง่าย ใช้ สแกน 
QR CODE หรือพิมพ์ใสร่หสั ท่ีโทรศพัท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย 

 สนบัสนนุ เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream 

 มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 ปรับด้วยมือ หมนุซ้าย-ขวา บน-ลา่งได้ 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 

 ใช้ได้กบัมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows 

Mobile Remote Monitoring 

 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดํา 

 สนบัสนนุระบบ Cloud Technology 

 
 

 

ราคาปลีก  1,390 บาท 

 

 

 

 

 

Z-BEN  

ZB-IPBH06 

 กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพกิเซล,1280x720P resolution, 1/4" 
Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel 
lens, และ IR-CUT 

 ย่ีห้อพิเศษกวา่อ่ืนๆ ไมต้่องเสียบสาย LAN เวลาติดตัง้ครัง้แรกง่าย ใช้ สแกน 
QR CODE หรือพิมพ์ใสร่หสั ท่ีโทรศพัท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย 

 สนบัสนนุ เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream 

 มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 ปรับด้วยมือ หมนุซ้าย-ขวา บน-ลา่งได้ 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 

 ใช้ได้กบัมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows 

Mobile Remote Monitoring 

 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดํา 

 สนบัสนนุระบบ Cloud Technology 



 
 

 

ราคาปลีก  1,390 บาท 
 
 
 
 
 

 
 

Z-BEN  

ZB-IPBH05 

 กล้องความละเอียด 1.0 ล้านพกิเซล,1280x720P resolution, 1/4" 
Megapixel CMOS Sensor Hi3518E IP camera เลนส์ 3.6 ม.ม. Megapixel 
lens, และ IR-CUT 

 ย่ีห้อพิเศษกวา่อ่ืนๆ ไมต้่องเสียบสาย LAN เวลาติดตัง้ครัง้แรกง่าย ใช้ สแกน 
QR CODE หรือพิมพ์ใสร่หสั ท่ีโทรศพัท์มือถือ ก็ใช้ได้เลย 

 สนบัสนนุ เสียงสองทาง Two-way audio and dual stream 

 มีช่องเสียบ TF Card 32 G และ Network storage 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 ปรับด้วยมือ หมนุซ้าย-ขวา บน-ลา่งได้ 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 

 ใช้ได้กบัมือถือระบบ iPhone, Blackberry, Android, Symbian และ Windows 

Mobile Remote Monitoring 

 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, สีขาว หรือดํา 

 สนบัสนนุระบบ Cloud Technology 

 
 

 

ราคาปลีก  4,900 บาท 
 

 

 

 

 

Z-BEN  

ZB-NPC006 

 เป็นกล้อง IP Video Phone แบบเหน็หน้า กันทัง้สองฝ่าย 
มีเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว หน้ากล้อง เวลาคนเดินผา่น หน้ากล้อง จะ
มีสญัญาณหรืออีเมล์เสียบเตือน แล้วเปิดกล้องดไูด้  

 เช่ือมตอ่กบั เซนเซอร์ อ่ืนๆ เช่น เซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว ตรวจจบั
ควนั ตรวจจบัสัน่สะเทือน ประต ูเป็นระบบสญัญาณกนัขโมยได้ เวลามีผู้บกุรุก 
เซนเซอร์จบัได้ กล้อง จะสง่ภาพถ่าย ข้อความ และเสียง ไปท่ีโทรศพัท์มือถือ ทํา
ให้รู้วา่ใครบกุรุกทนัที  

 สามารถเช่ือมต่ออปุกรณ์อ่ืนๆ ควบคมุโดยใช้ APP เปิด-ปิด เคร่ืองใช้ไฟฟา้ หรือ
ปลัก๊ ภายในบ้านได้  

 นอกจากนัน้ ระบบกล้อง "Z-BEN-กล้อง-IP-วีดีโอโฟน" สามารถเป็นระบบ บ้าน
อจัฉริยะ ได้ คือเปิด-ปิด อปุกรณ์ไฟฟา้ ผา่นมือถือทางไกล และ ระบบรักษา
ความปลอดภยั ด้วยเซนเซอร์ตา่งๆ 

 ซึง่ ระบบกล้อง "Z-BEN-กล้อง-IP-วีดีโอโฟน" สามารถควบคมุ เซนเซอร์ตา่งๆ 
ได้ เช่น เปิด-ปิด หล่ี ไฟ, ควบคมุอณุหภมิู, ควบคมุ ปิด-เปิด สวิตซ์, ควบคมุ 
เซนเซอร์ตา่งๆ ได้ เช่น ตรวจจบัความเคล่ือนไหว ตรวจจบัก๊าซ ควนั ประต,ู และ
เคร่ืองใช้อปุกรณ์ไฟฟา้อ่ืนๆ ภายในบ้านได้  

 กล้องมีระบบสง่สญัญาณไร้สาย เม่ือเตือนภยั จะสง่สญัญาณไปท่ีเครี่ืองเตือน
ภยั เช่นกร่ิง ไซเรน และอ่ืนๆ  

 4 ฟังก์ชัน่ การทํางาน โทรศพัท์วีดีโอ กล้องไอพี เคร่ืองบนัทกึวีดีโอ และ 
สญัญาณเตือนภยั (Video Phone + IP Camera + Recorder + Alarm) 



 ความละเอียดวีดีโอ: VGA: 640x480, เซนเซอร์ CMOS image sensor, 
3.6mm Megapixel lens, ไมโครโปรเซสเซอร์ Hi3507 คณุภาพสงู 

 หน้าจอ 3.5 นิว้ LCD 

 มีช่องเสียบ: USB and TF card 

 สนบัสนนุ ONVIF protocol, สนบัสนนุ WIFI, ทํางานร่วมกบัเซนเซอร์สญัญาณ
เตือนภยั Alarm devices (433 Hz) ตา่งๆ ได้ จะสง่สญัญาณมาท่ีกล้อง 

 มีมอเตอร์ท่ีกล้อง หมนุ ซ้าย-ขวา ขึน้-ลง ได้ 

 มีเซนเซอร์ ความชืน้ และอณุหภมิู สามารถตัง้คา่ แล้วจะสง่สญัญาณเม่ือคา่
เกิน ไว้ปอ้งกนั ไฟไหม้ และอ่ืนๆ  

 สนบัสนนุ real-time remote view and playback, Free network video calls 

 มี IR CUT มองเหน็ได้ตอนกลางคืน ไฟ 11 ดวง IR LEDs, IR ระยะ: 10 เมตร 
 ระบบ Plug and Play (P2P), กระแส DC 5V 2 A, กินไฟ 2 W สีขาว หรือดํา 

 
 

ราคาปลีก  5,500 บาท 

 

Z-BEN  

ZB-K5 

 ชุดกล้องวงจรปิด 1 ล้านพกิเซล 4 ตัว พร้อม กล่อง NVR 

 ชดุ AHD DVR ประกอบด้วย: 
o กล้องภายในอาคาร ความละอียด 1.0 ล้านพิกเซล AHD indoor 

camera ( Aptina0141+NVP2431) จํานวน 2 ตวั 
o กล้องภายนอกอาคาร ความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล AHD outdoor 

camera (Aptina0141+NVP2431) จํานวน 2 ตวั 
o กลอ่ง AHD DVR สําหรับกล้อง 4 ตวั  

 สายเคเบิล้สําหรับกล้องวีดีโอ ความยาว 20 เมตร 4 ชิน้ 

 เพาเวอร์อะแดปเตอร์ 12V 5 A, 1 ชิน้ 

 
 

ราคาปลีก  7,500 บาท 

 

 

Z-BEN  

ZB-

PNP342K720P 

 ชุดกล้องวงจรปิด IP CAMERA 1 ล้านพกิเซล 4 ตัว พร้อม กล่อง PNP 
NVR 

 ชดุ AHD NVR ประกอบด้วย: 
o กล้องภายในอาคาร ความละอียด 1.0 ล้านพิกเซล ZB-IP601 bullet 

Camera: 1.0 MP  3518E+1/4''OV9712 จํานวน 2 ตวั 
o กล้องภายนอกอาคาร ความละเอียด 1.0 ล้านพิกเซล ZB-IP5050 

dome camera: 1.0 MP 3518E+1/4''OV9712 จํานวน 2 ตวั 
o กลอ่ง AHD DVR สําหรับกล้อง 4 ตวั  

 สายเคเบิล้สําหรับกล้องวีดีโอ ความยาว 20 เมตร 4 ชิน้ 
เพาเวอร์อะแดปเตอร์ 15 V 4 A, 1 ชิน้ 

 


