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  مقدمه- 1

اماكن  از دزدگير ،هاي مسلحانهجهت جلوگيري از سرقت اماكن يا اعالم سرقت

-بعضي از سيستم براي مثال عملكرد نظارت سيستم قابل تعريف مي باشد، .شوداستفاده مي

تحت  هابه اين معني كه بعضي از محيط ،ها را مي توان بصورت نيمه فعال مسلح كرد

ها يا اينكه بعضي از محيط، و ها كنترلي نباشدروي بعضي از محيط بر كنترل باشند و

متغير ميهاي فوق قيمت كنترل پنل با توجه به قابليت. ساعته كنترل شوند24بصورت 

  .باشد

را داريم دارد و  وابسته به مكاني كه قصد نصب آن ،انتخاب نوع دستگاه دزدگير اماكن

به همين ترتيب قيمت تمام شده براي يك سيستم وابسته به تجهيزات و وسائل به كار 

 .گرفته شده مي باشد

-به شرح زير مي ،گيرندها مورد استفاده قرار ميتجهيزات اصلي كه در اين سيستم

 :باشد

 هاي حركتيدتكتور •

 شيشههاي شكستن دتكتور •

 هاي گوناگونها با قدرتآژير •

  تلفن كننده •

 سيستم كنترل از راه دور •

 باطري اضطراري •

 دستگاه مركزي •

هاي متفاوت هاي مختلف از سنسورجهت كنترل مكان ،هاي دزدگير اماكندر سيستم

  .استفاده مي شود



  هاها و پنجرهجهت حفاظت از درب: مگنت •

  سنسور تشخيص شكستن شيشه •

  (shock sensor) ضربهسنسور حساس به  •

، مايكرويو و اولتراسونيك PIR رادار يا آشكار كننده حركات كه خود به سه نوع

  :هاي مختلفي تقسيم مي شودخود به مدلنيز  PIR تقسيم مي شود،

  براي فضاي باز PIR سنسور •

  براي فضاي بسته PIR سنسور •

  120°-180°-90°- 360°با ديد  PIR سنسور •

 حيوانات خانگي غير حساس به PIR سنسور •

  PIR سنسور تشخيص حركت -2

 هاينسورس .گرفته شده است Passive Infra Red هاينام اين سنسور از سر كلمه

PIR  اين سنسور). انسان و حيوانات(براي تشخيص حركت موجودات زنده به كار مي رود 

  .معموال با نام چشمي شناخته مي شود

 

  شوك سنسور

سنسور پيداست با ايجاد شوك و يا ضربه اين سنسور پيامي را همانطور كه از نام اين 

با لغزش دو پالتين (شوك سنسور در دو نوع مكانيكي . كندبراي دستگاه مركزي ارسال مي



در بازار مصرف موجود ) با استفاده از تكنولژي آلتراسونيك(و الكترونيكي  )بر روي يكديگر

  .است

ها و شود و براي حفاظت از پنجرهاستفاده ميهاي خطي براي فضاي وسيع از چشم

خروجي  .شودها از شوك سنسور و سنسور تشخيص صداي شكستن شيشه استفاده ميدرب

  :هاي زير باشدتواند به صورتسيستم دزدگير مي

   ايجاد صداي بلند جهت اعالم خبر(آژير  •

  )نمايشگر فوري( فالشر  •

• GSM ارسال SMS يا تماس تلفني از طريق GSM   

  )ارسال اطالعات بي سيم به پيجر(سيم پيجر بي •

  تلفن كننده •

  IP شبكه •

اين دستگاه در اين سيستم وظيفه خبر رساني به مالك دستگاه و يا :دستگاه تلفن كننده

هاي ها به تعداد مشخصي از شمارهبرخي از اين دستگاه. هاي امنيتي و ويژه را داردنيرو

كنند و مالك دستگاه را از گيرند و فقط آژير پخش ميذخيره شده در حافظه خود تماس مي

بجاي پخش  ،نوع ديگر اين دستگاه. سازند احتمال خطر در محل نصب دستگاه مطلع مي

آژير به هنگام تماس تلفني آدرس و پيامي را كه مالك دستگاه بر روي آن با صداي خود 

هاي دستگاه را به نيروي شمارهتواند يكي از و بنابراين كاربر مي كندضبط نموده، پخش مي

و يا  12يا  8يا  2توانند ها مياين دستگاه. انتظامي و يا گشت نگهباني محله اختصاص دهد

حافظه شماره تلفن را در خود ذخيره نمايند و به هنگام خطر به نوبت شماره گيري  20

  .كنند



-ال و جواهر و گالريهاي طها در فروشگاهترين خبر كنندهپدال يكي از پر مصرف: پدال

در .شودپيام اعالم خطر براي دستگاه مركزي ارسال مي ،هاست و با فشردن آن توسط پا

 هايشاسياين باشد از هاي عمومي كه امكان سرقت در روز نيز ميمكان

  .شوداستفاده مي هايا پدال  (Emergency key)اضطراري

 هاي مركزي اعالم سرقت كالسيكدستگاه - 3

دستگاه  ،هاي اعالم سرقت موجود در بازار مصرف داخليترين دستگاهمعتبريكي از 

اين دستگاه كه . شود كالسيك است كه در چندين مدل مختلف به بازار مصرف ارائه مي

كيفيت و دقت باالئي برخوردار از  ،هاي مختلفي در زمينه توليد اين استداراي استاندار

كه كنترل آن توسط  X11مدل مي توان به  ي كالسيكهاهاي متداول دستگاهاز مدل. است

كه كنترل آن توسط ريموت كنترل در انواع مختلف و  Z4باشد، دستگاه سوئيچ دستي مي

كه كنترل آن توسط كي پد و كنترل از طريق خطوط تلفن  Z6ترين دستگاه آن جديد

  .، اشاره نمودپذيردانجام مي

   )رادار(هاي چشمي سنسور

كنند و با سرعتي بسيار زياد حركت بطور كلي با پرتو مادون قرمز كار ميها رادار

ها فقط به حركت بدن انسان الزم به ذكر است اين سنسور. دهنداجسام زنده را تشخيص مي

حساس هستند و يا به حركت اجسام بزرگ كه اين امر باعث كنترل در جلوگيري از اعالم 

ترين شوند كه از پر مصرفهاي مختلفي توليد ميزاويه ديدها با رادار. شودهشدار مزاحم مي

اين رادار .درجه اشاره كرد 360درجه و  180، درجه 110، درجه 90توان به رادار ها ميآن

متر را پوشش  12شوند و تا طول تقريبي متري از سطح زمين نصب مي 2در فاصله  اغلبها 

دهند اما حركت خود را تشخيص نميهاي پشت شيشه حركتها اين چشمي. دهندمي



هاي مرسوم در بازار مصرف برخي از رادار. راحتي براي رادار قابل تشخيص استشيشه ب

  :عبارتند است از 

  چشم الكترونيكي كالسيك •

  چشم الكترونيكي پارادوكس •

  چشم الكترونيكي الگانس •

  TEXECOMEچشم الكترونيكي  •

  چشم الكترونيكي پريمو •

  ....ن ترنيكس و چشم الكترونيكي اسك •

  چشم الكترونيكي هانيول •

  هاي دزدگير بيسيمدستگاه - 4

براي كشي برند كه ديگر نيازي به سيم ژي جديدي بهره ميوها از تكنولاين دستگاه

 ،شودهائي كه از دستگاه مركزي ارسال ميها وجود ندارد و اين كار بوسيله سيگنالسنسور

كنترل دوره اي باتري دورن چشمي  ،هااين نوع سيستمتنها مورد بحث در . پذيردصورت مي

ها اين چشمي. شوند و در صورت نياز تعويض گردندبايست بطور مداوم كنترل هاست كه مي

شوند و به نسبت از باتري داخلي خود تغذيه مي ،هابدليل عدم اتصال هيچگونه كابلي به آن

ها توسط اين دستگاه. ت خواهد بودعمر باتري نيز متفاو ،مقدار رفت و آمد در آن محل

 ،تواند با تماس تلفني و دادن كد رمز مخصوصشوند و كاربر ميخطوط تلفن نيز كنترل مي

براي اعالم (دستگاه را خاموش و يا روشن نمايد و زمانيكه دستگاه با تلفن وي تماس گرفت 

بشنود و يا آژير دستگاه را بطور كلي قطع  نيز تواند صداي محيط اطراف دستگاه رامي) خطر

اين دستگاه داراي دو عدد ريموت كنترل جهت استفاده و خاموش روشن كردن نيز . كند

  .متر باشد 100تواند تا برد هر چشمي بيسم مي. باشدمي



  باشدتجهيزات و متعلقات جانبي دزدگير اماكن بشرح زير مي

  LCD ه و نمايشگردستگاه مركزي دزدگير داراي تلفن كنند •

  )LCD  بدون تلفن كننده و( دستگاه مركزي دزدگير •

  چشم بيسيم •

  ) مدل 2(چشم با سيم  •

  ديتكتور دودي باسيم •

  ديتكتور دودي بيسيم •

  مگنت بيسيم •

  مگنت باسيم •

  شوك سنسور •

  بلندگو فضا خارج •

  آژير داخلي •

  فالشر •

  استراب اليت •

  كاور فلزي •

  آمپرساعت 2/7و  5/4ولت  12باطري خشك  •

  GSM TO LINE مبدل •

  كيت ريموت سه رله •

  ريموت كنترل •

  آژير بيسيم •

  ميكروسوئيچ •



  آلفا سوئيچ •


