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هدف کلی فصل

آشنایی با سیستم اعالم سرقت  و توانایی نصب و راه اندازی آن

هدف های رفتاری :

پس از آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

1- انواع سیستم های اعالم سرقت را نام ببرد.

2- تجهیزات به کار رفته در سیستم اعالم سرقت را شناسایی کند.

3- اصول کار قطعات سیستم اعالم سرقت را شرح دهد.

4- اصول نصب و سیم کشی سیستم اعالم سرقت راشرح دهد.

5- نقشه سیم کشی اعالم سرقت را تشریح کند.

    6- یک سیستم اعالم سرقت را از روی نقشه ،سیم کشی و  راه  اندازی کند.

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

1-انواع سیستم های اعالم سرقت را نام ببرید.
2-قطعات به کاررفته در سیستم دزدگیررا نام ببرید.

3-چشمی اعالم سرقت چگونه کار می کند؟
4-کدام یک از قطعات زیر نیاز به تغذیه ندارد؟

الف( تلفن کننده             ب( چشمی                   ج( مگنت در                    د(المپ فالشر
5-شستی تمپر روی برد الکترونیکی چشمی به چه منظور به کار    رفته است؟

6-سیم های دستگاه تلفن کننده چگونه وصل می شوند؟
7-کدام یک از قطعات سیستم اعالم سرقت توسط صدا تحریک می شود؟

8-در نصب چشمی چه نکاتی باید رعایت گردد؟
9- دستگاه مرکزی اعالم سرقت چه وظیفه ای دارد؟

10- در مواقع قطعی برق برای ادامة کار سیستم اعالم سرقت، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
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مقدمه
حفاظت محیطی و فیزیکی محل زندگی یا کار، همواره 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های بشر بوده و هست و یکی 
از ابزارهای کار آمد در این خصوص سیســتم های اعالم 
سرقت )ضد سرقت ( است که در سال هاي اخیر استفاده 
از آن ها روند رو به رشدی داشته و با پیشرفت )فناوری(

روز به روز کامل ترشده است. 
سیستم های  اعالم سرقت در اماکن و ساختمان ها نصب  
می گردنــد تادر مواقع تعطیلی غیر فعال ،ورود افراد غیر 
مجاز به ساختمان کنترل و حفاظت شود.این سیستم ها 
در صورت بروز سرقت قادرند حرکت انسان را توســـط 
حسگرهایی تشخیص دهند و با گزارش دادن آن به یک 
دستگاه مرکزی الکترونیکی باعث می شوند آژیرهابه صدا 
درآیند و به افراد یا محل های از پیش تعیین شده تلفن 

شودتا از سرقت جهت جلوگیری سرقت به عمل آید. 

1-2- انواع سیســتم های اعالم سرقت           
و کاربرد آن ها

سیستم های اعالم سرقت بر اساس روش فعال و غیر فعال 
شدن دسته بندی می شوند. براین اساس انواع سیستم های 

اعالم سرقت به صورت زیر است:
1-1-2- سیستم هایی که توسط یک دستگاه کنترل از 
راه دور)ریموت کنترل( فعال یا غیر فعال می شــوند.این 

سیستم ها استفادة عمومی دارند.

2-1-2- سیســتم هایی که توســط یک یا چند صفحه 
کلید1 که در نقاط مختلف ســاختمان نصب شــده اند، 

فعال یا غیر فعال می شوند.

این سیستم ها برای ساختمان های بزرگ و مراکز مهم و 
حساس، مورد استفاده قرار می گیرند.

برروی هرکدام از دو نوع سیستم ذکرشده در باال، ممکن 
اســت امکان فعال یا غیر فعال شدن از راه دور، توسط 
خط تلفن ثابت یا تلفن همراه نیز وجود داشــته باشــد. 
در صورت وجود این امــکان  می توان بدون حضور در 
محل در محدودة زمانی معینــی اجازة عبور و مرور در 

ساختمان را داد.

2-2-تجهیزات سیستم های دزدگیر

تجهیزات اصلی ای که در  سیســتم هاي اعالم ســرقت  
مورد استفاده قرار مي گیرند به شرح زیرند: 

1-2-2- آشکارساز ها )چشمی ها(
2-2-2-پایة چشمی

3-2-2- آژیر
4-2-2- المپ فالشر
5-2-2- تلفن کننده
6-2-2- صفحه کلید

7-2-2- باتری اضطراری
8-2-2- ریموت کنترل

9-2-2- مگنت در
10-2-2- پدال

1 -key pad

شکل2-1

شکل2-2
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11-2-2- دستگاه مرکزی
در زیر به شرح هر یک از این تجهیزات می پردازیم:

1-2-2-آشکارسازها

1-1-2-2-انواعآشکارسازها
)MotionDetector(1- آشکارسازحرکتی

در سیســتم های اعالم سرقت از آشکارساز ها ی حرکتی 
برای تشخیص حرکت در یک منطقة مشخص استفاده  
می گردد .به این آشکارســازها  اصطالحاً چشمی گفته 
می شــود. در شکل3-2 نمای ظاهری چند نمونه از این 

چشمی ها را می بینید.

انواعدیگرآشکارسازهایحرکتیبهصورتزیراست:

الف-آشکارسازبیسیم

چشمی ها دارای نوع بی ســیم نیز هستند. چشمی های 
بی ســیم با یک باتری داخلی کار می کنند. ســه نمونه 
از آن ها را در شــکل مي بینید که داراي زاویة دید 110 
درجه و برد منطقة دید 12 مترند. فاصلة این چشمی تا 
گیرنده می تواند تا 120 متر باشد.چشمی های بی سیم را 

در شکل4-2 می بینید.

ب -آشکارسازبازاویةدید360درجه

در محل هایــي که وســایل موجود در محــل مانع دید 
چشمي مي شود،ازحسگرهایي با زاویة دید 360  درجه  
اســتفاده می شود که روي ســقف نصب مي گردند. این 
نوع چشــمی ها از چهارعدد عنصر حساس در)پی آی آر( 
اســتفاده می کنند و از هر طرف امکان دید دارند.تصویر 

چند نمونه از آن ها را در شکل5-2 می بینید.

)OUTDOOR(آشکارسازفضایآزاد )ج

این چشــمی ها را می توان در فضای آزاد، مثاًل در حیاط 
منزل یــا محوطة محل کار نصب کرد و مورد اســتفاده 
قرار داد. از این نوع چشمی ها بیشتر برای روشن کردن 
اتوماتیک روشــنایی محوطة بیرونــی درهنگام عبور و 
مرور افراد اســتفاده مي شــود.چند نمونه از آن هارا در 

می بینید. شکل2-6 

2- آشکارسازشکستنشیشه

برای تشــخیص شکســتن شیشــه در هنگام ســرقت 
ازآشکارساز های خاصی استفاده می شود. بعضی از این  
آشکارسازها روی شیشه نصب می شوند وبرخی دیگر در 
نزدیکی شیشه قرار می گیرند. این آشکارسازهابرای اعالم 

شکســتن شیشه از دو روش زیر استفاده می کنند: شکل4-2چشمی های بی سیم

شکل5-2 حسگرهایي با زاویه دید 360  درجه

شکل6-2 چشمی های فضای آزاد

شکل3-2 نمونه هایی از چشمی
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● خود آشکارســاز، که برای تغذیه بــه باتری مجهز 
اســت و هنگام شکســته شدن شیشــه، صدای آژیر 

پخش می کند.
● آشکارســاز به صورت بی ســیم یا باســیم با دستگاه 
مرکزی اصلی ارتباط دارد و هنگام شکسته شدن شیشه 
به دســتگاه مرکزی سیگنال می فرستد وسپس دستگاه 

مرکزی صدای آژیرپخش می کند.
نحوة کار آشکارسازها یی که روی شیشه نصب مي شوند 
بــه این صورت اســت  که لــرزش ایجاد شــده را )در 
اثرضربه ای که به منظور شکستن به شیشه وارد می شود( 
توسط حسگر خاصی که باگ1 نامیده می شود، تشخیص 

 می دهند و ایجاد آالرم می کنند. 

1-1-2-2-ساختمانچشمیها:
ساختمان چشمی ها دارای قسمت های مختلفی به شرح 

زیر است.
)PIR(حسگرمادونقرمز◄

از آنجا که بدن موجودات زنده به دلیل وجود حرارت از 
خـــود اشعة مادون قرمز پخش می کند، از این خاصیت 
برای تشخیص حرکت در این حســگرها استفاده شده 
است.حســگر مادون قرمز یک قطعه ســه پایه است که 
از دو تکه مادة کریســتالی تشکیل شده است،به طوری 
که در اثر برخورد اشــعة مادون قرمز، روی آن یک شارژ 
سطحی ایجاد می شود و هرگونه تغییرات در مقدار اشعة 

تابیده شــده بر روی این ماده، به تغییر شارژ الکتریکی 
آن می انجامد وســیگنالی تولید می گردد. در شکل2-8 
یک حســگر مادون قرمز و مدار داخلی آن نشــان داده 

شده است:

همان گونه که در شکل9-2 نشان داده شده است، هنگام 
عبور یک فرد از مقابل چشمی اشعة مادون قرمز بر روی 
حســگر مادون قرمز می تابد و باعث ایجاد ســیگنال 

می شود.

شکل9-2 نحوة ایجاد سیگنال در اثر حرکت منبع 
حرارتي مانند انسان

منطقة

◄لنز

قسمت جلوی قاب چشمی پنجره ای به شکل یک عدسی 
محدب در هم شکسته2 تعبیه شده است.وظیفة این پنجره 
تمرکز اشعـة مادون قرمز روی حسگر مادون قرمز است. به 

شکل10-2 توجه کنید:

شکل 7-2 آشکارساز شکستن شیشه

شکل8-2حسگر مادون قرمز

1-bug
2-Fresnel lens 
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الف( محل لنز روی قاب چشمی

اشعه مادون قرمز

لنز شكسته

PIR

ب(نحوة عملکرد لنز شکسته

شکل2-10

اشعة

چشمی ها با توجه به محل مورد استفاده  داراي یکي از 
چهار نوع لنــز زیرند،به طوری که هر کدام از نظر زاویه 
و برد الگـــــوی دید )منطقة تحت پوشــش( متفاوتي 
دارند) معموالً اطالعات الزم  در کاتالوگ چشــمی ارائه 

مي شود(:
1( اســتاندارد ،کــه برای مصارف عمومی اســتفاده 

می شود.

2( پرده اي،که برای اتاق ها استفاده می شود.

3( دور بــرد، که در ســالن ها و کریدورهای طوالنی 
مورد استفاده قرار می گیرد.

4( تشخیص حیوانات خانگي1 از انسان درخانه هایی 
که حیوانات خانگی ممکن اســت در مواقع فعال بودن 
سیستم اعالم سرقت رفت و آمد کنند.شکل11-2 یک 

نمونه از این چشمی را نشان می دهد.

شکل11-2چشمی تشخیص حیوانات خانگي

ارتفاع نصب حسگر براي لنزهاي مختلف نیز متفاوت 
است ومقدار آن را می توان از راهنماي مربوطه به دست 
آورد.در شکل12-2 برای نمونه منطقه تحت پوشش سه 
نوع چشــمی با لنز اســتاندارد و ارتفاع نصب 2/3متر و 

تنظیم P.C.B روي صفر نشان داده شده است.

در شکل13-2  منطقة تحت پوشش سه نوع چشمی 
 P.C.B با لنز استاندارد و ارتفاع نصب 2/2متر و تنظیم

روي صفر نشان داده شده است

شکل12-2منطقة دید دو نوع چشمی با لنز استاندارد 

1-PET
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:)P.C.B(برد الکترونیکی ◄
حسگرپی آی آر )PIR ( و مدار تقویت سیگنال روی یک 
برد الکترونیکی قرار دارد که داخل قاب چشــمی نصب 
می شود. در شکل41-2 یک برد الکترونیکی و قسمت های 
مختلف آن به  صورت نمونه نشــان داده شــده اســت.

در شــکل15-2 نیز قســمت های مختلف یک چشمی 
مندرج در کاتالوگ آن به صورت نمونه نشان داده شده 

است.

الف(نماي باالی منطقة تحت پوشش چشمی

ب( نماي جنبي منطقة تحت پوشش چشمی

شکل13-2 منطقة دید چشمی

شکل14-2 قسمت های مختلف برد الکترونیکی یک چشمی

NO        

PYRO 1        

LED        
P.C

ALARM+ - TAMPER

شکل  15 -2
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در ادامه، به توضیح قسمت های مختلف بُرد می پردازیم:

)LED(المپ نشانگر◄

 هنگام حرکت موجود زنده از جلوی حســگر و تحریک  
چشمی، این المپ روشن می شود.هنگام تست عملکرد 
چشــمی با قدم زدن جلوی چشــمی در صورت روشن 
شدن آن می توان از صحت عملکرد آن مطمئن شد. بعد 
از انجام تست اولیه می توان با درآوردن جامپراین المپ 

روی برد الکترونیکی آن را غیر فعال و خاموش کرد.

◄جامپر تنظیم تعداد پالس 

برای کم کردن امکان ایجاد آالرم، اشــتباهی که ممکن 
است به دلیل تغییر دمای ناگهانی یا اثرات ناشی از امواج 
رادیویی یا مغناطیسی محیط اتفاق بیفتد،سیستم امکان 
شمارش پالس را روی این حسگرها قرار داده اندتا حسگر 
تنها پس از دریافت تعداد پالس مشــخص شده، ایجاد 
آالرم نمایــد. در مدل های مختلــف، تغییر تعداد پالس 
به روش های متفاوتی انجام می شــود. با مراجعه به برگة 
راهنمای چشمی می توان روش تنظیم تعداد پالس آن را 

به دست آورد.

◄نشانگرتنظیم منطقة دید چشمی 

داخل چشــمی، روی قــاب آن نشــانگری وجود دارد 
بااعدادی در مقابلش که روی برد الکترونیکی حک شده 
اســت. با حرکت دادن برد و تنظیم نشــانگر روی اعداد 
مختلف و تنظیم ارتفاع نصب چشــمی می توان محوطة 
تحت پوشش حسگر را تغییر داد.اطالعات مربوط به این 
قسمت را می توان از برگة راهنمای چشمی استخراج کرد.

 (TAMPER)شستی  تمپر◄

هنگام بستن قاب چشمی، یک شستی باز مینیاتوری که 
روی برد وصل می باشد تحت فشار قرار می گیرد و بسته 

می شــود. اگر فردی اقدام به باز کــردن قاب کند، این 
شستی باز می شود ودستگاه مرکزی اعالم خطر می کند.

به این شستی مینیاتوری شستی تمپر گفته می شود.

 ◄رله

این رلــه هنگام تحریک چشــمی عمل می کند. معموالً 
از کنتاکت بستة آن اســتفاده می شود. این کنتاکت در 
حالت عادی بسته1 اســت و در صورت تحریک چشمی 
به صورت باز در می آید.یادآوری می شود که در بعضی از 
چشــمی ها با در آوردن جامپر مربوط روی برد، می توان 
این کنتاکت را بــه صورت باز در حالت عادی2در آورد و 
جهت اتصال در سیســتم دوربین  مدار بســته 3 از آن 
استفاده کرد، تا در صورت تحریک چشمی دوربین ها با 
بســته شدن این کنتاکت فرمان بگیرند و  ضبط فیلم را 

از محل آغاز کنند.

◄ترمینال های اتصال

چشمی ها معموالًدر روی بُرد الکترونیکی خود شش عدد 
ترمینال برای اتصال سیم ها دارند. دو عدد از این ترمینال ها 
 dc برای اتصال منبع تغذیــه، که معموالً 9 الی 12 ولت
است ،مورداستفاده قرارمی گیرد. این ترمینال ها با عالمت 
) + و -( یا )GND و Vin +( مشــــخص می شوند. یک 
جفت ترمینال نیزدر دو سر کنتاکت بسته رله روی برد 
 RELAY یا ALARM قراردارند که معموالًبا عبــارت
مشخص می شوند. از دو ترمینال دیگر برای شستی تمپر 
اســتفاده می شود .در شــکل15-2 دو نمونه چشمی از 
ترمینال های توضیح داده شده در کاتالوگ را می بینید. 
برای اطالعات بیشتر مشخصات فنی یک چشمی مندرج  

درکاتالوگ آن در زیر آمده است:
● منبــع تغذیه : 12 ولت DC بــا ولتاژ 9 الی 16 ولت 

کار می کند.

1 - Normally  Close(N.C)
2 - Normally Open( N.O)   
3  - CCTV
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● جریان مصرفي : 10 الــی 15 میلي آمپر در 12 ولت 
  DC

● خروجی آالرم : کنتاکت باز یا بسته 30 ولت DC  حداکثر 
0/2 آمپر 

● زمان آالرم : 0/5 + 2ثانیه 
● شمارش پالس : ) قابل انتخاب(1 و 2و3 پالس 

● کلید تمپر : کنتاکت بسته در حالت عادی 
● LED تست حرکت: موجود است.

 v/mحفاظت در برابر تداخل فرکانس رادیویي: متوسط ●
20 )10 الی 1000 مگا هرتز ( 

● سرعت حرکت قابل تشــخیص : 0/3 الی 1/5 متر بر 
ثانیه  

● ارتفاع نصب: 2/2 الی 3/6 متر 
 MB 99 یا MB 95پایة نصب: مدل ●

● حفاظت در برابر پالریتة معکوس: توسط دیود 
 ABS  حفاظت در برابر آتش: قاب از جنس پالستیک ●

● رطوبت مجاز : حداکثر  95 %
● دمای مجاز: 20 - الی 60 + درجة سانتی گراد

● ابعاد: 40 ×60 ×100 میلی متر

2-2-2-پایة چشمی
چشمی را توسط پایــــــه های خاصی به نام »براکت« 
که می توانند در جهات مختلف حرکت کنند روی سقف 
یا دیوار نصب می کنند. بعد از نصب چشــمی در محل 
و ارتفاع مناســب، زاویة دید چشــمی را تنظیم وسپس 
مفصل پایه را محکم می کنند. پایه، بسته به نوع چشمی 
و متناســب با آن ،انتخاب می شــود.نمونه هایی از انواع 

پایه ها را در شکل  17-2  می بینید. 

3-2-2-آژیر 
آژیرهایی که درسیستم اعالم سرقت مورد استفاده قرار 
می گیرند، بر اساس محل کاربرد به دو نوع تقسیم بندی 

می شوند:
 ) in door( 1-3-2-2-آژیر داخلی

در آژیرهــای داخلي مدار الکترونیکی ایجاد صدای آژیر 
روی خود آژیر است و تنها با اتصال آن به ولتاژ مناسب، 
که معموالً 12 ولت DC است، صدای آژیر تولید می شود. 
ایــن آژیر در داخل ســاختمان و در نزدیکی دســتگاه 
مرکزی یا در صورت امکان داخل آن نصب می شود. باید 

1 2 3 4 5 6

Tamper

Tamper +Vin GND RLY NC

Alarm

+ ALARM TAMPER-

1 2 3 4 5 6

Tamper

Tamper +Vin GND RLY NC

Alarm

+ ALARM TAMPER-

شکل 2-16

و  چشــمی  پایــة  شــکل2-17 
چشمی های نصب شده روی پایه
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پالریتة )منفی ومثبت( این آژیرها هنگام وصل به مدار 
دستگاه مرکزی  رعایت گردد. شکل18-2 نمونه هایی از 

آن ها را نشان می دهد.

 )out door(2-3-2-2- آژیر بیرونی
آژیر بیرونــی در حقیقت یک بلندگو اســت که صدای 
آژیر ایجاد شــده توسط برد الکترونیکی دستگاه مرکزی 
را پخــش می کنــد. بلندگو های مورد اســتفاده در این 
سیســتم ها معموال8ً اهم و 10 الی 25 وات هستند. در 

شکل19-2 دونمونه از آن ها را می بینید.

ایــن  آژیرها برای حفاظــت در برابر عوامل جّوی درون 
یک قاب فلزی نصب می شــوند. درهنگام نصب این قاب 
فلزی بایدتوجه کرد که قسمتی از سطح جانبی آن قاب 

که بدون شکاف های الزم برای خارج شدن صداست به 
سمت باال قرار گیرد تا برف و باران به هنگام بارش درون 

قاب نفوذ نکند. 
 بر روی قاب فلزی آژیر محلی برای نصب شستی باز )به 
نام تمپر( تعبیه شده است که زیر درب قاب قرار می گیرد 
و بعداز بســتن آن در به حالت بســته در می آید. این 
شســتی به دستگاه مرکزی وصل می شود  تا در صورتی 
که جهت باز کردن در قاب فلزی یا قطع سیم آژیر اقدام 
شد، دســتگاه مرکزی ایجاد آالرم نماید. نمونه هایی از 
شستی هایی که برای این منظور می توانند  مورد استفاده 
قرار گیرند، در شــکل21-2 نشــان داده شــده اســت:

  )BLINKER(4-2-2-المپ فالشر
در سیستم اعالم سرقت مي توان یک المپ چشمک زن 
را  موازي با آژیر وصل کرد تا در هنگام اعالم ســرقت  و 
به صدا در آمدن آژیر چشمک بزند و محل مورد سرقت 
از دور در بین ساختمان ها قابل تشخیص باشد. دونمونه 

از این المپ ها را در شکل22-2 می بینید.

شکل18-2 آژیر داخلي

شکل19-2 بلندگو

شکل20-2 قاب بلندگو و شکاف های آن طرز 
قرار گیری صحیح قاب بلندگو

شکل2-21

شکل22-2  المپ فالشر
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:)dialer( 5-2-2-تلفن کننده
دســتگاه  ســرقت به  اعــالم  معمــوالً سیســتم های 
تلفن کننده  مجهزند تا بتوانند هنگام بروز ســرقت به 
محل ها یا افراد خاصی اطالع دهند. تلفن کننده ها یا 
روی دســتگاه مرکزی قرار دارند یابه صورت دستگاه 
از  را  جداگانه اند. تلفن کننده ها می توانند شماره گیری 
طریــق خط تلفن ثابت یا خط همــراه )موبایل( انجام 
دهند. در شــکل23-2یک نوع تلفن کننده را مشاهده 

. می کنید 

◄نحوة کار تلفن کننده

هنگام ایــــجاد آالرم توسط چشمی ها، ولتاژی توسط 
مدار دستگاه مرکزی به سیم  تحریِک تلفن کننده اعمال 
می شــود که باعث شــماره گیری تلفن کننده می شود.
بعد از تعداد دفعات مشــخصی که شــماره گیری انجام 
شــد در صورتی که جوابی دریافت نگردد، دســتگاه به 
طورخودکار)اتوماتیک( شمارة بعدی موجود در حافظه 
را شــماره گیری می کند.تا زمانی که چشمی ها تحریک 
شوند و دســتگاه مرکزی آژیر پخش کند شماره گیری 
ادامه پیدا خواهد کرد. با قطع تحریک، باز شماره گیری 
تا کامل شــدن شماره گیری تمام شماره های موجود در 
حافظه ادامه خواهد داشت .برخی تلفن کننده ها دارای 

دوســیم تحریک مثبــت یا منفی هســتند و به اختیار 
می توان از هرکدام از آن ها استفاده کرد.

◄امکانات روی تلفن کننده ها 

تلفن کننده ها امکان ذخیرة چندین شمارة تلفن رادارند. 
نحــوة ذخیره کردن شــمارة تلفن درحافظة دســـتگاه 
وتست کردن شمارةموجوددرحافظه دردســتگاه های 
راهنمای  واین موارددردفترچة  یک سان نیســت  مختلف 
تلفن کننده درج شده اســت.درضمن اکثرتلفن کننده ها 
قادرند بعــداز شــماره گیری پیغامی راپخــش نمایند. 
هم چنین امکانات نشانگر شماره تلفن و نیزضبط پیغام 
از طریق میکروفون روی دستگاه و دگمه های مربوط به 
پخش1 و ضبط2پیغام نیز روی آن هاوجود دارد .در شکل 

24-2یک تلفن کننده را با امکانات ذکر شده می بینید.

◄ترمینال اتصال یا سیم های اتصال 

تلفن کننده ها به دو ســیم برای اتصال بــه ولتاژ تغذیه 
)معمــوالً 12 ولتDC( وبه دو ســیم بــرای اتصال به 
خط  تلفن مجهزند. سیم دیگری نیز به نام سیم تحریک 
تلفن کننده وجــود دارد که به دســتگاه مرکزی وصل 
می گردد.در 25-2 قسمتی از برد الکترونیکی تلفن کننده 
را مي بینید که محل اتصال سیم های ذکر شده را نشان 

شکل23-2 تلفن کننده 

شکل24-2 تلفن کننده دارای امکان 
ضبط و پخش پیام

1 - Play
2 - Record
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شکل2-28

میدهد:

توجه:درصورتاســتفادهازخطتلفنهمراهابتداباید
تلفنکننــدهنصبگرددوســیمهایتلفنآنبهجای
اینکهبهخطتلفنوصلشــوندبهدستگاهمبدلیوصل
میشوندکهســیمکارتتلفنهمراهرویآنقراردارد.
ایندستگاههابرایمواقعقطعبرقدارایآداپتورتغذیه
وباتریاضطــراریداخلیهســتند.نمونههاییازاین

دستگاههارادرشکل26-2میبینید.

)KEY PAD(2-2-2-صفحه کلید
درسیستمهایاعالمسرقتپیشرفتهایکهقابلبرنامهریزی
هســتندوبرایمکانهایبزرگوحساسمورداستفاده
قرارمیگیرند،ارتباطکاربربادســتگاهمرکزیازطریق
صفحهکلیدصورتمیگیرد.اینصفحهکلیدهاعملیات
رمزگذاریوفعالیاغیرفعالکردندستگاهوهمچنین
تعریفحالتهایمختلفعملکردچشــمیهایقسمت
خاصیازســاختمانراانجاممیدهند.نمونةاینصفحه

کلیدهارادرشکل27-2میبینید.

7-2-2-باتری اضطراری
بــرایمواقعقطعیبــرقجهتادامةکارسیســتماز
باتریهایاضطراری،کهترجیحاًدرداخــــلدســتگاه
مرکزیقرارمیگیرند،استفادهمیشود.اینباتریهااز
نوعخشکهســتندونیازبهنگهداریندارند،ولیباید
جهتاطمینانبیشترهردوسالیکبارتعویضشوند.
باتریبهبردالکترونیکیدستگاهمرکزیاتصالمییابد
ودرمواقعوجودبرق،ابتداشارژسپسآمادهنگهداشته
میشود.باتوجهبهتعدادچشمیهاوآژیرهایمتصلبه
دســتگاهبایدازباتریباظرفیتمناسباستفادهشود.
برایمثالیکباتری1/2آمپرســاعتحدود6ساعت
ویکباتری7آمپرســاعتحدود38ساعتمیتواند
یکچشــمیراتغذیهکند.دوعــددباتریباظرفیت

مختلفدرشکل28-2نشاندادهشدهاست.

شکل26-2دستگاههایمبدلسیمکارت

شکل2-27

شکل2-25

سیمهای
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برای مثال باتری 4 آمپر ساعت می تواندتا 4 عدد چشمی 
را به همراه تلفن کننده و یک آژیر  بیرونی و داخلی تا24 

ساعت تغذیه کند.

8-2-2-ریموت کنترل
ریموت کنترل وظیفة روشــن یا خاموش کردن سیستم 
مرکــزی از راه دور را بر عهده دارد. ریموت کنترل یک 
فرستندة رادیویی اســت که با فشاردادن دگمه های آن  
فرمان های الزم به دستگاه مرکزی ارسال می گردد. بُرد 
مفید این ریموت ها با هم متفاوت است و به نیروی باتری 
و موانع پیش رو، مانند دیوار یا شیشــه و غیرآن ها   بستگی 
دارد، ولــی به طور معمول برد آن هــا بین 100 تا 150 
متر اســت. این فرستنده ها دارای باتری داخلی هستندبا 
خالی شــدن تدریجی این باتری ها معموالً برد مؤثر آن ها 
نیزکم می شــود. ریموت ها معموالً به دگمة فعال کردن 
دســتگاه )  ( و دگمة غیر فعال کردن دستگاه 
) (  و دگمه های اضافه برای کارهای متفرقة دیگری 
مجهزندواین موارد که در کاتالوگ دستگاه درج می شود. 
تصویرچنــد نوع ریموت رادر شــکل29-2 می بینید.

9-2-2-مگنت در
مگنت در دارای دو قســمت اســت.  قسمت اول دارای 
میکرو سویچی است که با نزدیک شدن قسمت دیگر به 

آن که یک قطعه آهن رباســت، به حالت بسته در می آید و 
با دور شدن آهن ربا باز مي شود. قسمت آهن ربا روی لنگة 
متحرک در و قســمت میکروســویچ دار روی چارچوب 
ثابت در نصب می شــود. بنابر این وقتی در بســته است 
کنتاکت میکروسویچ بســته است ودر صورت باز شدن 
در این کنتاکت بازمی شــود و دســتگاه مرکزی ایجاد 
آالرم می کند. این قطعه دارای دو عدد پیچ اتصال است 
و توســط دو سیم به دســتگاه مرکزی اتصال می یابد. 

شکل30-2 مگنت های در را نشان می دهد.

10-2-2-پدال
از این وســیله در فروشگاه های مهم ودر بانک ها برای اعالم 
سرقت در مواقع عادی کار که دستگاه اعالم سرقت غیر فعال 
است، استفاده می شود. در صورت بروز سرقت با فشار پا روی 
پدال، می توان آژیرها را به صدا در آورد.در شکل زیر یک پدال 

نشان داده شده است.

شکل 29 -2

شکل2-30

شکل31-2  پدال در سیستم اعالم سرقت
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11-2-2-دستگاه  مرکزی
تمامی تجهیزاتی که تاکنون معرفی شده اند، همگی به 
دستگاه  مرکزی وصل می شوند. به طور کلی دستگاه های 
مرکزی در دو نوع آنالوگ و میکروپرسســوری ســاخته 
می شوند.سیســتم های میکروپرسسوری خطای کمتری 
دارند. در شــکل32-2 تصویر چند نوع دستگاه  مرکزی 

را می بینید.

با توجه به شــکل33-2 قســمت های مختلف یک نمونه 
دستگاه مرکزی را  مورد بررسی قرار می دهیم:

◄ترانس تغذیــه که معموالً یک ترانــس 16 ولتی با 
آمپراژ مناسب است.

◄ برد الکترونیکی شامل :
●مدار یک سو ساز وشارژ باتری مدار ارتباط رادیویی برای 

کنترل از راه دور

● مدار ایجاد صدای آژیر
● ترمینال های اتصال شامل:

)BAT( ترمینال اتصال باتری -
-  ترمینــال ولتاژ تغذیة کمکی 12 ولــت برای تغذیه 

)AUX( چشمی ها و تلفن کننده
- ترمینال اتصال آژیر داخلی و سیم تحریک تلفن کننده 

)SIR(
)SP( ترمینال اتصال بلندگوی بیرونی -

)Z1,Z2,…( ترمینال اتصال زون -
◄ آنتن رادیویی برای ارتباط با ریموت کنترل 

◄ بدنة فلزی یا پالستیکی ضد آتش
◄المپ های نشانگر روی تابلو شامل:

)POWER( المپ نشانگر وجود برق ●
)ALARM( المپ  نشانگر به صدا درآمدن آژیر ●

)ARM( المپ نشانگر مسلح بودن  دستگاه ●
)ZONE1,ZONE2,…..( المپ نشانگر زون ●

در شکل33-2 نمای ظاهری یک دستگاه مرکزی و محل 
این المپ ها در روی قاب آن نشان داده شده اند.

شکل33-2 دستگاه مرکزی 

شکل32-2 دستگاه مرکزی
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3-2-طرز کار سیستم اعالم سرقت 

در حالت غیر فعال تمامی چشــمی ها و تلفن کننده از 
طریق دستگاه مرکزی تغذیه می شوند و باتری پشتیبان 
نیز شــارژ و آماده نگه داشــته می شــود. بعد از این که 
دستگاه توســط ریموت فعال  شد ودر حالت مسلح قرار 
گرفت، در صورت  تحریک یک چشــمی یا مگنت در یا 

هر حســگر دیگری که به دستگاه مرکزی متصل است، 
بالفاصله ولتــاژ الزم برای تحریک تلفن کننده و به صدا 
درآوردن آژیر داخلی وروشــن شــدن المپ فالشــر به 
ترمینــال مربوطــه اعمال می شــود و چــراغ زونی که 
تحریک شده است، روی تابلو چشمک می زند. سیگنال 
آژیر نیز به بلندگوی بیرونی فرســتاده می شــود.صدای 
آژیر در صورت تحریک نشدن دوباره، بعد از مدت زمان 
تنظیم شــده )با اســتفاده از کاتالوگ دستگاه( خود به 
خود قطع می شــود. برای قطع صدای آژیر در هر زماِن 

دل خواه باید از ریموت کنترل دستگاه استفاده کرد.

4-2-اصول طراحی ،نصب و آزمایش

برای طراحی یک سیستم اعالم سرقت باید مراحل زیر 
را طی کرد :

1-4-2-بازدید از محل

 در صورت آماده بودن ســاختمان، از محل برای تعیین 
نوع چشــمی و انتخاب محل مناســب نصب چشمی ها 
و ســایر تجهیزات بازدید می شود. در غیر این صورت از 

نقشه های موجود برای طراحی استفاده می گردد.

2-4-2-تهیة نقشه سیم کشی 

 در تهیة نقشه باید زون بندی )منطقه بندی( ساختمان 
انجام شود.برای مثال طبقة یک را تحت عنوان زون یک 
و طبقة دو را تحت عنوان زون دو و همین طور الی آخر 
زون بندی می کنیم. در شکل35-2  نقشة سیستم اعالم 

سرقت را بر روی پالن مشاهده می کنید.

حروف اختصاری مشخص کنندة قطعات در شکل2-35 
به صورت زیرند:

A : آژیر      C : مگنت در    J : ورودی سیم تلفن     M : چشمی       
P : دستگاه مرکزی         T : منبع تغذیه خارجی

شکل34-2 المپ های نشانگر روی دستگاه مرکزی
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3-4-2-تهیة لیست تجهیزات الزم  
با دقت از روی نقشه تجهیزات الزم را برآورد می کنیم. 

4-4-2-اجرای عملیات سیم کشی 
با رعایت محرمانه بودن اطالعات سیم کشــی، سیم های 
مناســب را به صورت توکار داخل لولــه یا داخل کانال  

پالستیکی قرار می دهیم .
در سیم کشی اعالم ســرقت های خانگی و سیستم های 
کوچــک از ســیم های دو زوج و ســه زوج  نمــرة 0/6 
اســتفاده می گردد که حداقل مقطع به کار رفته در این 
سیستم هاست. در شکل 36-2 یک نمونه از این سیم ها 

را می بینید.

برای فواصل بیشتر از 50 متر باید از سیم های با مقطع 
باالتر اســتفاده گردد، تا افت ولتاژ در طول سیم باعث 

ایجاد مشکل در کار قطعات نشود.
در نصب و سیم کشی تجهیزات نیز باید به نکات زیر 

توجه کرد:
الف (در نصب چشمی ها، باید نکات زیر را رعایت 

کنید  :
یک - چشــمی را در معرض تابش مســتقیم آفتاب یا 

نور چراغ ماشــین های عبوری از خیابان یا انعکاس نور 
ازپنجره یا آینه قرار ندهید.

دو- نبایــد هیچ مانعــی از قبیل مبل و پرده یا ســایر 

وســایل در برابر دید چشمی قرار گیرد.

شکل 2-35

شکل2-37

شکل 2-36
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سه- چشمی نباید در محل نزدیک به بخاری یا کولر، که 

امکان تغییرات وسیع دمـــا وجود دارد، نصب گردد .

چهار-چشمی باید بر روی دیوار صاف و بدون کجی، در 

ارتفاع مناسب نصـــب گردد. 

پنج -توجه نمایید که چشــمی ها بــه حرکت در عرض 

نسبت به حرکت از روبه رو به سمت چشمی حساس ترند، 
لذا در تعیین محل نصب باید این نکته را در نظر گرفت. 
همچنین در صورتی که فردی در پشــت شیشــه ودر 
بیرون حرکت کند، چشمی عکس العملی نسبت به آن 
نشان نمی دهد، لذا در انتخاب محل نصب چشمی ها باید 

به این نکته توجه کرد. 

شــش- از نصب کردن چشمی در جایی که امکان تکان 

خوردن دارد باید اجتناب کرد.

هفت -چشمی باید روبه رو یا باالی ورودی و پنجره های 

اتاق نصب شود تا به محض ورود به اتاق حرکت تشخیص 
داده شــود .در شکل42-2  دو چشــمی نصب شده در 

گوشه اتاق و باالی دِر ورودی را می بینید .

به منظور به دســت آوردن ارتفاع  مناســب برای نصب 
چشــمی باید به راهنمای نصب آن کــه معموالً همراه 
چشــمی ارائه می شــود، مراجعه کرد.در ایــن راهنما 
جدولــی وجود دارد که می توان با توجه به منطقة تحت 
پوشــش دل خواه ارتفاع نصب دتکتور را به دست آورد. 
برای  این کار باید محل بردالکترونیکی P.C.B نیز تنظیم 
گردد که می توان از روی جدول ،محل تنظیم مناســب 

شکل2-38

شکل2-42
شکل2-39

شکل2-40

شکل2-41

شکل2-43
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را به دســت آورد. برای بر طبق جدول 1-2 که مربوط 
به یک نمونة چشمی اســت، می توان تنظیمات الزم را 
 M/H براي یک لنز اســتاندارد انجام داد. در این جدول
 P.C.B محل بردالکترونیکی B/Pارتفاع نصب دتکتور و
را مشخص مي کند واعداد به دست آمده برد منطقة تحت 

پوشش را بر حسب متر معین مي نماید.

جدول1-2 تنظیمات منطقه دید چشمي
توجه :N/A در جدول باال به معنی غیر قابل دســترس 

است.
برای مثال، برای به دســت آوردن برد 12متر در ارتفاع 
نصــب 2/4 متر، باید برد الکترونیکــی روی 4- تنظیم 

شود. 
ب( نــکات دیگری که بایــد در نصب تجهیزات 

رعایت کرد عبارت اند از:
1.محل نصب دســتگاه مرکــزی باید دور از چشــم و 
به صورت مخفی باشد تا سارقان نتوانند به آن دسترسی 
آسان داشته باشــند. وجود یک چشمی در محل نصب 

دستگاه مرکزی، الزامی است.
2.باتری در سیســتم های کوچک به دلیل داشتن حجم 
کم مي تواند در داخل تابلوی دستگاه مرکزی قرار گیرد.
3.هنــگام نصب  آژیــر بیرونی باید توجــه نمود بعد از 
ســوراخ کردن دیوار،سیم ها مستقیماً از پشت وارد قاب 
آژیر شوند تا در بیرون در کنار قاب آژیر هیچ سیمی در 

دسترس نباشد. 

4. آژیــر داخلی معموالً در کنار دســتگاه مرکزی نصب 
می گردد.

راه اندازی سیستم و انجام آزمایش های الزم  
برای اطمینان از صحت عملکرد قطعات سیستم، بعد از 
نصب الزم است آزمایش هایي انجام شود. بر روی چشمی 
آزمایش حرکت را انجام می دهیم تا از عملکرد چشمي 
در محــدودة مورد نظر مطمئن شــویم.ابتدا باید تغذیة 
چشــمی را وصل کنیم و حدود 2 دقیقه صبر نماییم تا 
چشمی گرم شــودو به حالت تثبیت شده برسد.سپس 
در منطقة تحت پوشــش چشمی، شــروع به قدم زدن 
می کنیم. هر بار که چشــمی حرکت را تشخیص دهد 
المپ نشــانگِر روی آن روشن می شود.در صورت وجود 
نقاط کور خارج از دید چشــمي، باید محل آن را دوباره 
تنظیم نماییم. سپس با فعال کردن سیستم و با تحریک 
چشمی و مگنت های در، عملکرد آژیرهاو تلفن کننده و 
المپ فالشر را بررســی می کنیم. حداقل ماهی یک بار 

باید این تست  انجام شود.
الکتریکی سیستم  مدار  نقشة   -2-5

اعالم سرقت

در شــکل45-2 نقشة کامل سیم بندي یک مدل اعالم 
سرقت را برای نمونه مورد بررسی قرار می دهیم.

نکات زیر را در مورد نقشــة شکل 45-2 می توان بیان 
کرد:

تلفن کننــده از نوع تحریک مثبت )+ TRIG( بوده، لذا 

M/H 1.8m 2.0m 2.2m 2.4m 2.6m 2.8m 3.0m

B/P Maximum Detection Coverage(m)
+2 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
+1 11 14 13 N/A N/A N/A N/A
0 12 14 15 15 15 15 N/A
-1 10 14 13 14 14 14 15
-2 9 13 11 14 13 13 14
-3 8 11 10 13 11 12 12
-4 7 10 9 12 10 10 10

شکل 2-44
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به ترمینال مثبت  SIR وصل شده است.
-تا دو عدد بلندگوی بیرونی را می توان به صورت موازی 

به این دستگاه وصل نمود.
-این دستگاه دارای چهار زون است. یک چشمی واقع در 
زون یک به ترمینال زون یک در دســتگاه مرکزی وصل 
شده است. ترمینال رله)آالرم( دو عدد چشمی واقع در 
زون دو با هم سری شده و به ترمینال زون 2 وصل شده 
است. زون سه مورد اســتفاده قرار نگرفته است، لذا دو 

سر آن توسط سیمی اتصال کوتاه شده است. 
نکته : معموالً یکی از زون های دستگاه، زون 24 ساعته 
است. این زون ،چه دستگاه فعال باشد چه غیر فعال، با باز 
شدن کنتاکت متصل به آن، باعث به صدا درآمدن آژیرها 
می شود. از آشکارسازهای حریق مخصوص سیستم اعالم 
ســرقت می توان برای اتصال به زون 24 ساعته استفاده 
کرد. در این مدارترمینال تمپر  چشمی ها و شستی تمپر 
قاب بلندگوی آژیر بیرونی با هم سری شده و به زون 24 
ساعته وصل شده است تا در صورت دستکاری غیر مجاز 
و بازکردن قاب چشــمی ها یا آژیر در زمان فعال یا غیر 

فعال بودن دستگاه، آژیرها به صدا درآیند. 

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

در مورد آشکارســازهای دودِی 
اعالم حریق که قابل استفاده با سیستم اعالم 
حریق اند، از بازار تحقیق کنید و اطالعات به 
دســت آمده از کاتالوگ آن را در کالس مطرح 

نمائید.

 

شکل2-45
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هدف: سیم کشی و راه اندازی یک نمونه  سیستم اعالم سرقت با تمام تجهیزات

تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

تعداد/مقدارتصویرنام وسیله

یک دستگاهدستگاه مرکزی

 2عددچشمی از مدل های مختلف با پایه

یک عددآژیر داخلی

یک عددبلندگو با قاب

یک عددشستی تمپر

یک عددباتری 4 آمپر ساعت

یک دستگاهتلفن کننده

یک عددمگنت در

سیم سه زوج نمرة6 /0

یک سری کاملابزار سیم کشی

جدول 2-2

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت 8کار عملی 1:  سیم کشی و راه اندازی سیستم اعالم سرقت
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مراحل اجرای کار 

1-قطعات را طبق شکل46-2 روی تابلو کار نصب کنید.

2-  نقشة سیم کشــی دستگاه را که در کاتالوگ آن ارائه 
شده است، مورد بررسی قراردهید.

3- ابتدا قاب چشــمی ها و قاب دســتگاه مرکزی را باز 
کنید و توســط سیم ســه زوج، ترمینال های چشمی را 
طبق نقشه به ترمینال های مربوطه روی دستگاه مرکزی 

وصل نمائید.
4- مگنت در را به یکی از زون ها متصل نمایید.

5-   سیم های بلندگوی بیرونی را به ترمینال های مربوطه 
روی دستگاه مرکزی وصل کنید و بلندگو را داخل قاب 

فلزی قرار دهید.
6- در داخل قاب دســتگاه مرکزی شســتی تمپر قاب 
بلندگو را به صورت سری با ترمینال های تمپر چشمی ها 

به ترمینال زون 24 ساعته وصل کنید.
7-   ســیم های تغذیــه و تحریــک تلفن کننــده را  به 
ترمینال های مربوطه روی دستگاه مرکزی وصل کنید. 

8- آژیــر داخلی را بــا رعایت پالریته بــه ترمینال های 
مربوطه روی دستگاه مرکزی وصل کنید. 

9-  برق شــهر را به ترمینال 220 ولت دســتگاه وصل 
کنید.

10-  باتــری را با رعایت پالریته به ترمینال های مربوطه 
روی دستگاه مرکزی وصل کنید. 

11-  خط تلفن را به دستگاه تلفن کننده متصل نمایید.
12-   با اســتفاده از ریموت کنترل، دســتگاه را فعال و 

آزمایش کنید.
13-گزارش کاملی از مراحل راه اندازی و آزمایش دستگاه 

را بنویسید.

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت 1- پی آی آر)PIR( چیست؟
2- ولتاژ کار سیستم اعالم سرقت ............... است.
3- ترمینال های چشمی چگونه وصل می شوند؟

4-آشکارساز  شکستن شیشه چگونه کار می کند؟
5-ریموت کنترل در سیستم اعالم سرقت چه کار انجام 

می دهد؟
6-برای جلوگیری از مشکل قطع شدن سیم تلفن، قبل 

از سرقت، چه می توان کرد؟
7-انواع آژیرها و محل نصب هر کدام را در سیستم اعالم 

سرقت، بیان کنید؟
8-کدام یک از قطعات زیر دارای شستی تمپرند؟

الف ( صفحه کلید )کی پد(        ب( چشمی       
ج( قاب بلندگو                       د ( هر سه مورد

9- طبق جدول تنظیمات منطقة دید چشمی، افزایش 
ارتفاع نصب چه تأثیری در برد دید چشمی دارد؟

10- در سیستم اعالم ســرقت برای اطمینان از صحت 
عملکرد آن چه آزمایشی باید انجام شود؟

شکل2-46



49

ت 
سرق

الم 
ی اع

 ها
تم

یس
س

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت
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