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واحد یادگیری 6

 سیستم اعالم سرقت از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 چگونه یک سیستم اعالم سرقت فعال شده و هشدار می دهد؟

 سیستم های جدید اعالم سرقت چه فناوری جدیدی را به کار گرفته اند؟

 

پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهنـد بـود سیسـتم اعالم سـرقت متـداول را 
نصـب و راه انـدازی کننـد. کاتالـوگ انـواع سیسـتم های اعالم سـرقت را خوانده و به کمـک آن هر نوع 

سیسـتم اعالم سـرقت را راه انـدازی کند

سیستم اعالم سرقت 

آیا می دانید 

استاندارد عملکرد 
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سـارقین تمایـل دارند کارشـان را همیشـه مخفیانه و 
بـی سـر و صـدا انجام دهنـد . به همین خاطـر اگر در 
سـاختمان یـا مغـازه ای آژیـری بـه صـدا در آیـد آنها 
احسـاس خطـر کـرده پـا بـه فـرار می گذارنـد حتـی 
ممکـن اسـت گرفتـار گشـت پلیـس شـوند. سیسـتم 
اعـالم سـرقت بایـد در سـاعات کاری و حضـور افـراد 
غیرفعـال باشـد امـا هنگام تعطیـل کـردن و در زمانی 
کـه افـراد در آنجـا حضـور ندارنـد بایـد فعـال باشـد 

برخـی از سیسـتم های اعـالم سـرقت عـالوه بـر آژیـر، دارای تلفن کننده نیز می باشـند کـه شـخص و اداره پلیس 
را مطلـع می نمایـد کـه سـرقت در حال وقوع اسـت . از طرف دیگر وجود سیسـتم اعالم سـرقت جنبه پیشـگیرانه 
نیـز دارد یعنـی سـارقین بـا هـوش در صـورت اطـالع و یـا رؤیـت تجهیـزات اعـالم سـرقت بـه آن محل دسـتبرد 

نمی زننـد )شـکل ۱(.

ایـن سیسـتم هرگونـه ورود غیرقانونـی بـه حریـم خصوصـی و تحت پوشـش سیسـتم را توسـط بلندگـو اعالم و 
توسـط تلفن کننـده بـه مالـک اعـالم می نماید.

دسـتگاه اعـالم سـرقت شـامل یـک مـدار الکترونیکـی اسـت کـه بـا ایجـاد یـک پـل ارتباطـی بیـن تجهیـزات 
تشـخیص سـرقت ماننـد چشـمی های آشکارسـاز حرکـت، مگنـت درب و پنجره، پـدال، حس گر شیشـه و دیوار 
و چشـمی های خطـی بـا تجهیـزات اعالم سـرقت مانند اسـپیکر )بلندگوی خارجی(، سـیرن )بلندگـوی داخلی( 

و تلفن کننـده تشـکیل یـک سیسـتم اعـالم سـرقت را می دهند )شـکل۲(.

شکل2ـ اجزای سیستم اعالم سرقت

سیستم اعالم سرقت 

  شکل 1ـ سیستم اعالم سرقت باعث دور کردن سارقین می شود

مقدمه
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تـا چنـدی پیـش بیشـتر سیسـتم های موجـود در بـازار خارجـی و وارداتـی بـود کـه در بعضی موارد مشـکالتی 
هـم به وجـود مـی آورد ماننـد ناهماهنگـی تجهیزات با بسـتر بومی و عدم پشـتیبانی نصب و اجـرا در مدت زمان 
اسـتفاده از دسـتگاه و یـا کـم اطالعـی نصـاب و مالک از منـوی پیچیده سیسـتم اما به دلیل اسـتفاده گسـترده 
و روزافـزون از سیسـتم اعـالم سـرقت، شـرکت های مختلـف را بـر آن داشـته کـه بـه تولیـد ایـن سیسـتم روی 
آورنـد و در سـالهای اخیـر شـاهد ورود سیسـتم های داخلـی بـا کیفیـت، به روز و مناسـب شـرایط بومی کشـور 

کـه اسـتفاده از آنهـا بـه مراتـب برای مالـک آسـان تر اسـت، بوده ایم.
ایـن سیسـتم ها امـروزه تنـوع بسـیار زیـادی دارنـد . مثـاًل از لحـاظ نصب به دو نوع سـیمی و بی سـیم تقسـیم 
می شـوند، کـه در نـوع سـیمی تمـام تجهیزات با سـیم به دسـتگاه مرکزی وصل می شـوند. ولی در نوع بی سـیم 
تجهیـزات بـر روی دسـتگاه مرکـزی تعریـف می شـوند کـه ایـن کار در مدل هـای مختلـف روش برنامه ریـزی 

دارد. تفاوت 
ولی متداول ترین نوع همان دستگاه های سیمی است که در این فصل بیشتر در مورد آنها خواهیم گفت.

در ادامه قسمت های مختلف یک سیستم که در جدول باال می بینید به اختصار توضیح داده می شود.
 

 دستگاه مرکزی: 
قلـب سیسـتم اعـالم سـرقت، پنـل مرکزی اسـت و تمـام تجهیزات با سـیم بـه بـرد آن متصل می شـوند و تمام 
تجهیـزات بی سـیم بـر روی آن معرفـی می شـوند. امکانـات یـک سیسـتم بـه کیفیـت دسـتگاه مرکزی وابسـته 

اسـت پـس هنـگام انتخاب دسـتگاه بایسـتی به دقـت عمل کرد)شـکل ۳(.

اجزای سیستم اعالم سرقت

اجزای خروجی و اعالم 
هشدار

اجزای مرکزی و 
تشخیص  دهنده

اجزای ورودی و 
کنترل کننده سیستم اعالم

 بلندگوی خارجی
 بلندگوی داخلی

 تلفن کننده
 رلۀ کنترل کننده المپ و 

درب

 تلفن کننده
 کیپد یا صفحه کلید

 ریموت کنترل
 باطری اضطراری

 منبع تغذیه ۱۲ ولت

 دستگاه مرکزی
 چشمی ها
 مگنت ها

 سنسور ضربه
 سنسور شیشه

 سنسورهای حریق
 چشمی های خطی

 پدال و کلید
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دستگاه مرکزی از قسمت های ذیل
 تشکیل شده است:

 قـاب دسـتگاه: همانطـور کـه در شـکل می بینیـد یـک محفظه 
نگهدارنده می باشـد که در بیشـتر موارد از جنس پالسـتیک سـخت 
اسـت کـه در داخل آن بـرد ضد  سـرقت، ترانسـفورماتور و باتری برق 

اضطـراری نصب می شود)شـکل ۴(. 

 ترانسـفورماتور: دسـتگاه های دزدگیـر معمـوالً از بـرق جریان مسـتقیم ۱۲ ولت یا ۱6 ولـت تغذیه می کنند 
و بـرای تأمیـن ایـن ولتـاژ یـک ترانسـفورماتور کاهنـده و معمـوالً بـا خروجـی سـه سـیمه در محفظـه داخلـی 

دسـتگاه نصب می شـود.

 باتری پشـتیبان: سیسـتم اعـالم سـرقت در تمام مـدت بهره برداری  
حتـی زمانـی کـه برق شـهری آن قطع می شـود احتیـاج به تغذیـه دارد، 
پـس مـا نیازمنـد یـک باتـری و یـک مـدار جانبـی هسـتیم کـه هنـگام 
وصـل بـرق آن شـارژ شـده و در هنـگام قطع برق شـهر، تغذیه دسـتگاه 
را بـه عهـده گیـرد. این امـکان در تمـام دزدگیرهـا در نظر گرفته شـده، 
و بـرای انتخـاب باتـری معمـوال از  باتـری هـای زیـر اسـتفاده می شـود. 

7/۲Ah-۱۲v   ,   ۴/7Ah-۱۲v   ,   ۴/5Ah-۱۲v

 بـرد الکترونیکـی دسـتگاه : همانطـور کـه گفته شـد 
بـرد دسـتگاه مهم ترین قسـمت سیسـتم اسـت کـه هرچه 
باشـد.  روزتـر  بـه  آن  امکانـات  و  مناسـب تر  آن  کیفیـت 
قابلیت هـای بیشـتری در اختیـار نصـاب و مالـک دسـتگاه 

قـرار می دهـد )شـکل 6(. 

  شکل 3ـ دستگاه مرکزی

  
شکل 4ـ قاب دستگاه

شکل 5 ـ باتری پشتیبان   

 شکل 6 ـ برد دستگاه
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بعضی از امکاناتی که یک برد اعالم سرقت می تواند داشته باشد :  
 امکان ارتباط دوطرفه از طریق تلفن برای اعالم سرقت و نیز کنترل دستگاه های محیطی )شکل 6(؛

 امکان ارتباط با نرم افزارهای گوشی تلفن همراه و یا نرم افزارهای تحت وب ؛
 امکان پشتیبانی از انواع حس گرهای سیمی و بی سیم؛

 امکان اضافه کردن زون ها برای استفاده در محیط های بزرگ ؛
 امکان تعریف زون های مستقل برای استفادۀ یک دستگاه در دو محیط مجزا و کنار هم؛

 امکان تعریف زون ۲۴ ساعته که در هر دو حالت فعال و غیرفعال اعالم هشدار نماید؛ 
 امکان گزارش دهی ورود و خروج و اعالم سرقت از طریق صفحه کلید، تلفن و تحت وب؛

 تلفن کننده ها     
یکـی از مهم تریـن اجـزاء سیسـتم اعـالم سـرقت می باشـد کـه هـم جزئـی از تجهیزات کنتـرل کننده سیسـتم 
می باشـد کـه می توانـد بـا تمـاس، پیـام کوتاه و نرم افـزار سیسـتم را کنترل کند و هـم جزئی از تجهیـزات اعالم 

و هشـدار اسـت کـه بـا تحریک سیسـتم نقـش پیام رسـانی و اعالم سـرقت را ایفـا می کند.
تلفن کننده هـا شـامل تلفن کننـده ای خـط ثابـت و سـیم کارتی و دوکاره می باشـند کـه یا به صورت دسـتگاهی 
مجـزا موجـود می باشـد، یـا به صـورت ضمیمـه روی دسـتگاه مرکـزی نصب اسـت. که هر کـدام مزایـا و معایبی 
دارد مهم تریـن مزیـت سیسـتم مجـزا عدم اختالل کاری سیسـتم می باشـد و مهم ترین مزیت سیسـتم یکپارچه 

سـهولت نصب و سیم کشـی است.
اگـر بـه هـر دلیلـی خـط تلفـن، خـارج و یا داخـل محیـط تحت پوشـش قطع شـود، عملکـرد تلفن کننـدۀ خط 
ثابـت مختـل می گـردد لذا گزینۀ مناسـبی برای سیسـتم اعالم سـرقت نیسـت و بهتریـن گزینـه تلفن کننده ای 
اسـت کـه هـم امـکان اتصـال بـه خط ثابـت را داشـته باشـد و هم امـکان اتصـال به سـیم کارت کـه در صورت 

مختـل شـدن کار یکـی، دومـی به صـورت جایگزیـن عمل کنـد و عملکردی موازی داشـته باشـند. 
بـرای اتصـال به بـرد اصلی تغذیـه خـود را معموالً 
از دوسـیم باتـری می گیـرد و یـک تحریـک مثبت 
یـا منفـی از بلندگـوی داخلی بـرای اعالم هشـدار 
هنـگام تحریـک و بـرای کنترل دسـتگاه از راه دور 
دو سـیم بـه بـرد مرکـزی متصـل می شـود بـرای 
اسـتفاده از خـط تلفـن دو سـیم هم به سـیم تلفن 

متصل می شـود )شـکل 7(.

  شکل 7ـ تلفن کننده 
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 ریموت کنترل
در ابتـدا دسـتگاه های دزدگیـر توسـط کلید فعال و غیرفعال می شـد و اپراتور بایسـتی چشـمی کنار دسـتگاه را 
بـرای زمـان انجـام ایـن کار تأخیـری می کرد، یعنـی به طور مثال پـس از فعال کردن یـا قبـل از غیرفعال کردن 
چشـمی های تأخیـری۱0 ثانیـه یـا بیشـتر فرصـت فعال یـا غیرفعال کردن دسـتگاه به مـا می داد که ایـن امر از 
نقـاط ضعـف دسـتگاه بود و هرکسـی بـا ورود به محیـط از این فرصت می توانسـت بـرای مختل کردن سیسـتم 
اسـتفاده کنـد. پـس از آن بـا ورود بـرد ریمـوت که با چنـد ریمـوت، خروجی های باز و بسـته در اختیـار ما قرار 
مـی داد بـرای کنتـرل دسـتگاه دزدگیـر اسـتفاده شـد و در نهایـت برد ریمـوت جزیی از برد دسـتگاه شـد . این 
بردهـا به طـور مسـتقل در بـازار موجود اسـت ولی امروزه ریموت جزئی از سیسـتم و برد مرکزی آن شـده اسـت 
کـه دسـتگاه قابلیـت معرفـی ریمـوت بـا تعداد بـاال را دارا می باشـد ولـی فرکانس ریموت بایسـتی یکسـان بوده 
و یکـی یکـی روی بـرد مرکـزی تعریف شـوند. در بیشـتر دسـتگاه ها ایـن کار بدین صورت اسـت که ابتـدا فیوز 
 LRN را کـه مربـوط بـه تغذیـه چشمی هاسـت خـارج کرده، سـپس دکمـه برنامه ریزی دسـتگاه بـا نام AUX
کـه روی بـرد دسـتگاه قـرار دارد را فشـار می دهیـم و بـا فشـار دادن دکمـه بـاز ریمـوت هـا به صـورت تک تک 
آنهـا را معرفـی می کنیـم کـه معمـوالً بـا اعـالم صدای بـوق دسـتگاه صحـت کار را اعـالم می کنـد. در برخی از 

سیسـتم ها نیـز بـا وارد کـردن کد مخصـوص معرفی ریمـوت این کار صـورت می گیرد)شـکل 8(.

شکل 8  ـ ریموت کنترل 

  )Motion Detector( چشم های آشکارساز حرکت 
عضـوی از سیسـتم اعالم سـرقت اسـت که با 
تشـخیص حرکت  موجود زنده در یک محیط 

بسـته به سیسـتم اعالم می نماید)شکل 9(.

شکل 9ـ چشم آشکارساز حرکت  

معرفی بُرد دستگاه 
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)PIR( حس گر تشخیص حرکت 
عنـوان PIR از کلمـات passive in frared بـه معنـی مـادون قرمـز اسـت کـه از خـود یک منشـور مشـبک 
مـادون قرمـز ارسـال می کنـد کـه در هنـگام برخـورد موجود زنـده و قطع این منشـور توسـط حـرارت بدن آن 
موجـود حضـور آن را تشـخیص می دهـد. ایـن نـوع حس گـر عالوه بر چشـمی ای دزدگیـر در روشـنایی خودکار 

راه پلـه هم کاربـرد دارد.   

  بلندگوی خارجی و داخلی
بلندگـوی خارجـی یـا اسـپیکر بـا تـن صـدای بـاال و سـایز بزرگتـری کـه دارد معمـوالً داخـل یـک جعبـه در 
فضـای بیرونـی نصـب می شـود و دوسـر سـیم آن به سـوکت SP روی بـرد متصل می شـود و بلندگـوی داخلی 

یـا سـیرن بـا صـدای زیـر در فضـای داخـل کنـار دسـتگاه نصـب می شـود و 
دوسـر سـیم آن بـا رعایـت جهـت مثبـت و منفی بـه سـوکت SIR روی برد 
متصـل می شـود. در برخـی مدل هـا سـیرن همـراه صـدا المـپ فالشـر هـم 
دارد کـه سـیرن فالشـر نـام دارد. بلندگوی بی سـیم هم بـرای مکان هایی که 

محدودیـت سیم کشـی وجـود دارد اسـتفاده می شـود )شـکل ۱0(. 
      
     

      
عملکرد مداری 

همانطـور کـه در اتصـاالت مـداری دزدگیـر دیده می شـود 
کـه  از جملـه چشـمی ها  اعـالم سـرقت  تجهیـزات  تمـام 
مهم تریـن آنهاسـت بـه زون هـای دسـتگاه متصل می شـود. 
ایـن زون هـا کـه در حالـت عـادی اتصـال کوتـاه اسـت بـا 
بـاز شـدن اتصـال، اعـالم سـرقت می کنـد. پـس می تـوان 
هـر وسـیله اعـالم سـرقت را ماننـد یـک کلیـد بسـته در 
نظـر گرفـت کـه بـا باز شـدن اعـالم سـرقت می کنـد. پس 

بـا  کـه  اسـت  بسـته ای  کنتاکت هـای  دارای  هـم  چشـمی 
تشـخیص حرکـت ماننـد یـک کلیـد بـاز می شـود و بـا ایـن 
روش بـه دسـتگاه ورود، حرکـت غیرمجـاز را اعـالم می کند.

  شکل 10ـ بلندگوهای نصب داخل و خارج

عملکرد مدار الکتریکی سیستم اعالم سرقت

  شکل 11ـ عملکرد مداری

چشمی در حالت نرمال

چشمی در حالت اعالم موقت
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 به طـور مثـال بـرای یـک چشـمی اتصـال شـبیه مـدار زیـر اسـت کـه دو حالـت فعـال و اعالم سـرقت را نشـان 
می دهـد. همانطـور کـه در ایـن مـدار دیـده می شـود در حالـت نرمـال چشـمی ماننـد یـک کلیـد بسـته عمـل 

می کنـد و زون نرمـال بـوده و اعـالم سـرقت نـدارد.
چشـمی بـا تشـخیص حرکـت بـه کلید رلـه فرمان بـاز می دهد و چراغ نمایشـگر اعالم چشـمی روشـن شـده و 

دو سـر زون مربـوط بـه آن بـاز شـده و سیسـتم اعالم سـرقت در محیـط زون مربوطـه اعالم سـرقت می نماید.
اگـر قـرار باشـد چنـد چشـمی به یک زون متصل شـود بـه روش زیر عمل می شـود تا با تشـخیص هر چشـمی، 
اتصـال زون دسـتگاه اتصالـش بـاز شـده و اعالم سـرقت کند. اگر اتصال رلۀ چشـمی ها موازی شـود بـرای اعالم 

بایسـتی اتصـال الکتریکـی همه با هم باز شـود.

در این شکل چشمی ۱ و ۲ سری به زون ۱ وصل شده اند و چشمی ۳ به تنهایی به زون ۳ متصل است.

حـال بـرای ادامـۀ سیم کشـی چشـمی ها در اکثـر چشـمی ها عـالوه بـر کنتاکت رلـه یـک کنتاکت دیگـر با نام 
thamper یـا قفـل درب چشـمی وجـود دارد کـه وظیفـۀ اعـالم باز شـدن درب چشـمی به دسـتگاه مرکزی و 

اعالم آن اسـت. 
امـا ایـن اعـالم چه زمانی بایسـتی صـورت گیرد. زمـان فعال بودن دسـتگاه کسـی نمی تواند به چشـمی نزدیک 
شـود، پـس هـدف ایـن کلیـد محافظـت از چشـمی در زمان فعـال نبودن دسـتگاه می باشـد. پس بایسـتی تمام 
کلیدهـای قفـل درب هـای تمـام چشـمی ها را با هم سـری کرده و آنهـا را به یـک زون ۲۴ سـاعته )دایم فعال( 

داد. اتصال 
تذکـر : زون ۲۴ سـاعته دزدگیـر عـالوه بـر کلیـد درب چشـمی ها، بـرای پـدال و کلیـد اعـالم سـرقت و بـرای 

حس گرهـای اعـالم حریـق نیـز بـه کار مـی رود.  
سیم کشـی چشـمی ها بـا کابـل ۳ زوج انجـام می شـود یـک زوج تغذیه چشـمی، یـک زوج برای اعالم سـرقت و 

یـک زوج برای تامپر اسـتفاده می شـود.

پنل اصلى دزدگير

چشمى اول چشمى دوم چشمى سوم

  شکل 12ـ بلندگوهای نصب داخل و خارج

نکته

رله چشمی ها سری می شود
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تغذیه چشمی ها:
چشمی ها یک تغذیه ۱۲ ولت )با رعایت جهت + و -( نیاز دارند.

ایـن تغذیـه در اکثـر دسـتگاه ها بـا کنتاکتی به نـام AUX تأمیـن می گردد که بایسـتی با رعایت جهـت + و - به 
تمامـی چشـمی ها به صـورت مـوازی با هم متصل شـود.

در شـکل مقابل یک نمونه اتصال چشـمی ها به دسـتگاه مرکزی نشـان داده شـده اسـت. در این اتصال چشـمی 
شـماره یـک و دو بـه صـورت متوالـی  
به زون شـماره ۲ و چشـمی شـماره ۳ 
بـه صـورت تـک بـه زون یـک متصـل 
اسـت و زون ۴ که زون ۲۴ سـاعته این 
دسـتگاه اسـت به یک پدال یا شسـتی 
متصـل اسـت و کلیـد درب چشـمی ها 
هـم بـا آن سـری شـده اسـت. زون ۳ 

اسـت. خالی 

کار عملي شماره 1 : 
نقشه کار عملی شماره 1 

تجهیزات مورد نیاز: 
ـ پنل مرکزی دزدگیر 

ـ چشمی ۳ عدد
ـ سیم دو زوج 

ـ باتـری )در صورت عـدم وجود باتری 
برق دسـتگاه وصل شـود(

 سیستم های ساده 
ایـن سیسـتم ها که بیشـتر دسـتگاه های موجود در بـازار جزء این دسـته اند از 
سـاختمان سـاده ای تشـکیل شـده اند و نصب و اجرای آنها شـبیه هم و بسـیار 
سـاده اسـت و بـا وجـود روش هـای مختلـف در برنامه ریـزی ولی بـرای نصاب 
و اپراتـور پیچیدگـی نداشـته و اسـتفاده از آن نیـاز به تخصص نـدارد که البته 
همیـن سـادگی یکـی از نقـاط ضعف آن در مقایسـه بـا سیسـتم های پیچیده 
بـه حسـاب می آیـد ولـی ارزانی و مقـرون بـه صرفه بـودن بزرگ تریـن مزیت 

آن و دلیـل اسـتفاده عمومی از آن می باشد)شـکل ۱5(. 

  شکل 13ـ نمونه اتصال چشمی به دستگاه مرکزی

ترمينال هاى دستگاه مركزى

تلفن كننده

پدال با شستى اعالم سرقت

چشمى شماره 1

چشمى شماره 2

چشمى شماره 3

SIR SPAUX

12
 V

TE
L

BAT Z1 Z2 Z3 Z4 O
ut

  شکل 14ـ نقشه کار عملی شماره 1

  شکل 15ـ سیستم ساده 

انواع سیستم ضد سرقت
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        سیستم های پیچیده
در ایـن سیسـتم ها بـا اسـتفاده از مـدارات پیچیـده، دسـتگاه مرکـزی ریموت هـا، چشـمی ها و اجزاء دیگـر را با 
کدهـای دیجیتالـی و اختصاصی شناسـایی کرده و سیسـتم از امنیت بیشـتری برخوردار اسـت و قابلیت افزایش 

پارتیشـن بندی  محدودیـت،  بـدون  زون هـا 
قابلیت هـای  شـده،  تفکیـک  محیط هـای  در 
و  شـبکه  تحـت  گزارش دهـی  و  کنتـرل 
هماهنگـی بـا سیسـتم های خانـه هوشـمند از 
مزایـای آن اسـت و معایـب آن هزینـۀ بسـیار 
بـرای  تخصصـی  و  مشـکل  اسـتفاده  و  بـاال 

اپراتور     می باشد   )شـکل۱6(.

قابلیت هاي اعالم سرقت
 قابلیت های سیستم اعالم سرقت ساده:

ـ تشخیص و اعالم ورود فیزیکی غیر مجاز به محیط پوشش داده شده 
ـ تشخیص و اعالم شکسته شدن شیشه های محیط پوشش داده شده

ـ تشخیص و اعالم تخریب دیوارهای محیط پوشش داده شده
ـ تشخیص و اعالم ورود به محیط های بزرگ مانند سوله و سالن به صورت پوشش خطی

ـ کنترل دستگاه توسط ریموت، کی پد )صفحه کلید دستگاه( 
ـ کنترل دستگاه از راه دور با تلفن، تلفن همراه و یا نرم افزار دستگاه مربوطه

ـ قابلیت کنترل دستگاه های محیطی با فرمان تلفن همراه یا نرم افزار از راه دور

 قابلیت های سیستم اعالم سرقت پیچیده:
ـ تعریـف چنـد محیـط مجـزا یـا پارتیشـن بندی که بـا اسـتفاده از آن می توان محیط هـا را بـدون تداخل و یکی 
یکـی یـا باهـم تحت پوشـش قرار داد و یا از یک دسـتگاه بـرای دوطبقه و راهرو مجزا اسـتفاده کرد)شـکل ۱6(.

ـ تعریـف کاربـردی بـرای زون هـا به طـور مثـال هـر زون می توانـد تأخیـری، نیمـه فعال، فعـال و یا ۲۴ سـاعته 
باشـد و یـا تعریـف سـیمی یا بی سـیم بـودن زون هـا و نام گـذاری هرکدام 

ـ قابلیـت گزارش دهـی کامـل، گـزارش ورود و خـروج هـا، اعـالم سـرقت و یـا هـر فعالیـت سیسـتم به صـورت 
ارسـال پیـام و یـا از طریـق نرم افزارهـای مربـوط بـه سیسـتم

ـ امکان اتصال به تجهیزات ساختمان هوشمند و کنترل مرکزی توسط کیپد و نرم افزار 

  شکل 16ـ سیستم پیچیده 
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نکتـه : یکـی از امکانـات مهـم ایـن دسـتگاه ها امـکان پارتیشـن بندی اسـت کـه در برخـی مدل های سـاده 
هـم از آن اسـتفاده شـده و ایـن امـکان مزیـت بزرگی اسـت که شـما بتوانیـد به طور مثـال راه پلـه، پارکینگ 
و یـا طبقـات مختلـف را به صـورت پارتیشـن های مجـزا تعریـف کنید و در واقع شـما بـا اتصال هریـک از این 
محیط هـا یـه یـک زون، زون هـا را نرم افـزاری از هـم تفکیـک کـرده به طـوری کـه دسـتگاه می توانـد همه را 

باهـم )full( و یـا به صـورت مجـزا )part( هـر پارتیشـن را فعـال کند.

امکانات جانبی با استفاده از زون 24 ساعته :
ـ اعالم سرقت یا خطر توسط مالک با پدال یا کلید اعالم سرقت

ـ تشخیص حریق و اعالم آن با اتصال به دتکتورها )تشخیص دهنده های حریق(
ـ تشخیص نشتی های گاز در محیط پوشش داده شده با اتصال به حس گرهای تشخیص نشتی گاز 

ـ تشخیص و اعالم دستکاری دستگاه، چشمی ها، بلندگوها و یا هر محفظه درب دار 

برای مطالعه

انواع چشمی
ـ چشمی ها از نظر نوع اتصال به سیمی و بدون سیم تقسیم می شوند.

ـ چشـمی ها از نظـر کاربـرد بـه چشـمی های فضـای داخـل، چشـمی های تشـخیص حیـوان خانگـی فضـای 
داخـل و چشـمی های وزنـی تقسـیم می شـوند.

ـ چشـمی وزنـی یکـی از انـواع چشـمی اسـت کـه حس گـر آن قابلیـت تشـخیص وزن 
و حجـم موجـود زنـده را دارد و مثـاًل بیشـتر از ۳5 کیلوگـرم را اعـالم می کنـد کـه در 
کشـورهای دیگر بیشـتر بـرای عدم تحریک و اعالم، سیسـتم اعالم سـرقت بـا حیوانات 
اهلـی در هنـگام فعـال بـودن سیسـتم اسـت ولـی نوع فضـای بـاز آن را می تـوان برای 

پوشـش حیـاط باز سـاختمان نیـز اسـتفاده کرد.
ـ در ایـن نـوع چشـمی بـا اسـتفاده از دو عـدد حس گـر پـس از ارسـال امـواج مـادون 
قرمـز و برگشـت آن، حس گـر دوم بـا بررسـی نوع حرکت جسـم جاندار، حجـم و  وزن 
آن را تشـخیص داده و در صـورت بیشـتر بـودن از رنـج مربـوط به چشـمی آن را اعالم 

می کنـد. 
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انتخاب چشمی:
بـراي انتخـاب چشـمی بایسـتی ابتـدا بـه مکانی کـه می خواهیم چشـمی نصب کنیـم دقت کنیـم و نکات 
الزم را یادداشـت بـرداری کنیـم، مثـاًل ابعـاد محیط تحت پوشـش چشـمی مهم اسـت چون هر چشـمی یک 
میـدان دیـد دارد کـه در کاتالـوگ آن موجـود اسـت و همچنیـن ارتفـاع نصـب و اینکـه در آن محیـط حیوان 

خانگـی تـردد دارد یا نه.
ـ سـپس بـا توجـه بـه کاتالـوگ چشـمی ها، چشـمی مناسـب را انتخـاب می کنیـم. در زیـر نمونه هایـی از 

کاتالـوگ چشـمی ها کـه در آن میـدان تحـت پوشـش، ارتفـاع نصـب و ... ذکـر شـده آورده ایـم.
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چشمی های خطی
در برخی محیط ها طول فضای مورد نظر برای اسـتفاده از چشـمی 
زیـاد اسـت و تعـداد چشـمی ها زیـاد می شـود. در ایـن مکان هـا 
اسـتفاده از چشـمی های خطـی بـه صرفه تـر اسـت. سـاختمان آن 
بـه شـکلی اسـت کـه در انـواع مختلف بـا قابلیت پوشـش خطی در 
متـراژ طـول موجـود اسـت به طـور مثـال 50 متـری و ۱00 متری. 
بـرای نصـب آن کافـی اسـت یکـی از چشـمی ها در ابتـدای مسـیر 
و دیگـری در انتهـای مسـیر نصـب شـود و بـه یکـی از زون هـای 
دسـتگاه متصـل می شـود و فضـای مابیـن دوچشـمی در صـورت 

تحریـک بـا حرکـت و قطـع مسـیر اعـالم سـرقت می کند )شـکل ۱7(.

: )KeyPad( کلید کنترل
 برخـی از دسـتگاه های اعـالم سـرقت بـر روی خـود و یا به صـورت مجزا دارای یـک صفحه کلید اسـت که از آن 
برای فعال و غیرفعال کردن کنار دسـتگاه و گزارش گیری و تنظیمات دسـتگاه اسـتفاده می شـود )شـکل ۱8(.

سیم کشی با کابل سه زوج
سـه عـدد چشـمی را بـه شـکلی بـه دسـتگاه مرکـزی اتصـال دهید کـه دو چشـمی سـری و به یـک زون و یک 
چشـمی مسـتقیم بـه زون دیگـر متصل شـود. کلیـد محافظ درب چشـمی ها را نیز با هم سـری کـرده و به زون 
۲۴ سـاعته متصـل نماییـد. مزیـت ایـن روش ایـن اسـت کـه در حالـت غیـر فعـال هم اگـر درب چشـمی ها باز 

شـود دسـتگاه اعالم سـرقت می کند.
نکتـه : اگـر کسـی بخواهد از دسـتگاه دزدگیر اسـتفاده کنـد باید بتواند با شسـتی و یا پدال تمام مـدت )فعال و 

غیـر فعـال( اعـالم سـرقت نماید اتصاالت این کلید را با زون ۲۴ سـاعته مربوط به thamper سـری می شـود.

  شکل 17ـ چشمی های خطی 

  شکل 18

کار عملی2
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نقشه کار عملی شماره 2 
ترمينال هاى دستگاه مركزى

پدال با شستى اعالم سرقت

چشمى شماره 1

چشمى شماره 2

چشمى شماره 3

SIR SPAUXBAT Z1 Z2 Z3 Z4 O
ut

شکل 19ـ نقشه کار عملی شماره 2
تجهیزات مورد نیاز : 

پنل مرکزی دزدگیر
 چشمی ۳ عدد
پدال یا شستی
سیم سه زوج

باتری ) در صورت عدم وجود باتری برق دستگاه وصل شود (
حس گرهای دیگری که در سیستم اعالم سرقت مورد استفاده قرار می گیرد : 

 حس گر مگنت :
از دو جـزء مغناطیسـی تشـکیل شـده اند کـه با جدا کـردن آنها از هـم کلید مگنت باز شـده و به دسـتگاه اعالم 
سـرقت می کنـد. دو قسـمت یـک مگنـت یکـی به چهارچـوب ثابـت درب و پنجره متصـل می شـود و دیگری به 
قسـمت متحـرک. بدیـن ترتیـب بـا بـاز شـدن درب یا پنجـره و جدا شـدن این دو قسـمت از هم سیسـتم اعالم 
سـرقت می کنـد. نـوع بـی سـیم آن هـم مانند چشـمی های بی سـیم به دسـتگاه معرفی شـده و نصب می شـود 

.)۲0 )شکل 

معرفی حس گرهای دیگر

شکل 20
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 حس گر لرزشی شیشه 
بـر روی شیشـه نصـب شـده و بـا شکسـتن شیشـه اعـالم سـرقت 
می کنـد. سـاختمان داخلـی ایـن حس گـر بـه شـکلی اسـت کـه با 
صـدای شکسـتن شیشـه کلیـد آن باز و اعالم سـرقت می کنـد. این 

حس گـر هـم انـواع سـیمی و بی سـیم دارد)شـکل ۲۱(.

 حس گر گاز
ایـن حس گـر بـا تشـخیص وجـود گاز در محیـط تحـت پوشـش به 
سیسـتم اعـالم می کنـد و انـواع آن بـه گازهـای مختلـف حسـاس 
بـوده و بـه محـض نشـت گاز در محیـط اعـالم می کنـد. چـون کار 
ایـن حس گـر در زمـان حضـور اشـخاص در محیـط مهم تـر اسـت 

پـس بـه زون ۲۴ سـاعته متصـل می شـود )شـکل ۲۲(.

 حس گر ضربه یا دیوار
ایـن حس گـر کـه در بـازار بـه آن حس گـر تخریـب هـم می گوینـد، 
ضربـه و یـا تخریـب دیـوار را تشـخیص داده و بـه سیسـتم اعـالم 
می کنـد. بـرای محیط هایی کـه احتمال تخریـب دیوار و ورود سـارق 

از آن مـی رود مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد )شـکل ۲۳( .

شکل 21ـ حس گر لرزش شیشه

شکل 22ـ حس گر گاز

شکل 23ـ حس گر ضربه
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 سیم کشی و نصب مگنت روی درب و پنجره 
بـرای ایـن کار مهم تریـن مرحلـه انتخـاب جای 
مناسـب بـرای نصـب مگنـت می باشـد. سـعی 
کنید در قسـمت باالیـی درب و پنجره و نزدیک 
بـه نقطـه ای کـه بیشـترین بازشـو را دارد نصب 
شـود. در مگنـت سـیمی بایسـتی قسـمتی کـه 
و  درب  ثابـت  ناحیـۀ  بـه  می شـود  سیم کشـی 
پنجـره نصـب شـود و قسـمت دوم بـه ناحیـۀ 

متحـرک.  
نکتـه : در بیشـتر مدل هـای مگنـت سـیمی تغذیـه مگنت از طریـق باتری داخل مگنت میسـر اسـت و در نوعی 

هـم نیـاز بـه تغذیـه نیسـت و کلید آهن ربایی اسـت کـه در آنهـا فقط سیم کشـی زون صـورت می گیرد.
تجهیزات مورد نیاز : 
پنل مرکزی دزدگیر 
مگنت سیمی ۳ عدد

سیم سه زوج
باتری )در صورت عدم وجود باتری برق دستگاه وصل شود(

 نصب حس گر تخریب دیوار و حس گر شیشه 
بـرای نصـب حس گـر شیشـه آن را بـه قسـمت پاییـن و سـمت دیـوار بـا چسـب اتصـال داده و سیم کشـی را از 
سـمت دیـوار انجـام می دهیـم و بـرای نصـب حس گر ضربـه با توجه بـه کاتالوگ و مشـخصات حس گـر که یک 
محیـط مربعـی بـا ابعـاد خـاص را پوشـش می دهد بـرای دیوار مـورد نظر به شـکلی طراحـی می کنیم کـه تمام 

نقـاط تحـت پوشـش باشـد و سـپس آنهـا را با هم سـری کـرده و سیم کشـی می کنیم.
سیم کشی آنها هم مانند دیگر حس گرها دارای تغذیه ۱۲ ولت و تحریک زون می باشد.

نقشه کار عملی شماره 4
تجهیزات مورد نیاز : 

پنل مرکزی دزدگیر 
شوک حس گر ۲ عدد
حس گر شیشه ۱ عدد

سیم سه زوج
بـرق  باتـری  وجـود  عـدم  صـورت  )در  باتـری 

شـود( وصـل  دسـتگاه 

کار عملی3

کار عملی4
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سیسـتم های اعـالم سـرقت بی سـیم با تنـوع باالیی امـروزه در بازار موجود اسـت که بیشـتر به صـورت مجموعۀ 
آمـاده بسـته بندی شـده اند و شـامل یک دسـتگاه مرکزی، چند چشـمی بی سـیم، ریمـوت کنتـرل، مگنت های 
الدری بی سـیم و آژیـر می باشـد. ایـن سیسـتم ها در کشـورهای اروپایـی به دلیل سـهولت تنظیم و نصب آسـان 
پرکاربـرد می باشـند ولـی در ایـران بـه خاطـر وجـود مارک هـای بی کیفیـت کـه کارایی مناسـب ندارنـد از این 
نـوع سیسـتم ها اسـتقبال چندانی نشـده اسـت. نحـوۀ زون بندی و معرفـی تجهیـزات جانبی آن یا توسـط کیپد 
دسـتگاه یـا از طریـق تلفـن و تمـاس انجـام می گیرد کـه در کاتالوگ این دسـتگاه ها نحـوۀ برنامه ریـزی توضیح 

داده شـده اسـت )شکل ۲۴(.

شکل 24ـ سیستم اعالم سرقت بی سیم 

اسـتفاده از تجهیـزات بی سـیم در برخـی مکان هـا کمـک زیادی بـه نصاب می کنـد و نصب بدون سیم کشـی در 
محیط هایـی کـه امـکان سیم کشـی نداریـم و یا فواصـل طوالنی که قباًل سیم کشـی توکار نشـده و داکت کشـی 
و سیم کشـی نمـای محیـط را خـراب می کنـد بهتریـن گزینـه اسـتفاده از تجهیـزات بی سـیم اسـت ولـی در 
انتخـاب نـوع آن بایسـتی دقت شـود چـون در صورتی که کیفیت آن مناسـب نباشـد آالرم خطای دسـتگاه زیاد 

می شـود.
بـرای معرفـی تجهیـزات بی سـیم به دسـتگاه مرکـزی در مدل هـای مختلف تفـاوت دارد ولی همۀ دسـتگاه های 
مرکـزی سـیمی، قابلیـت معرفـی تجهیزات بی سـیم را هم دارنـد و معموالً یـک زون به این تجهیـزات اختصاص 
پیـدا می کنـد مثـاًل زون شـماره ۲، کـه در ایـن صـورت از آن زون فقـط بـرای تجهیـزات بی سـیم اسـتفاده 
می شـود. در تجهیـزات بـی سـیم یـک جامپرهایـی تعبیه شـده کـه ۴ ردیـف اول برای مشـخص کردن شـماره 
زون دسـتگاه و مابقـی بـرای تعییـن یـک کـد چنـد رقمـی بـر روی آن اسـتفاده می شـود. دقت کنید کـه تمام 
تجهیـزات بی سـیمی کـه بـه دسـتگاه معرفـی می شـوند بایسـتی از یـک کد اسـتفاده کننـد و کـد هماهنگ به 

آنها داده شـود.

 

سیستم اعالم سرقت بی سیم 
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در مـورد انـواع چشـمی های سیسـتم اعـالم سـرقت موجـود در بـازار 
تحقیـق و بـه کالس درس ارائـه کنیـد.

 در حس گرهـای اعـالم حریـق و دیگـر حس گرهـای بـی سـیم هـم مراحـل تنظیـم و کـد دادن مانند شـکل 
 A0 بـاال می باشـد و بایـد دقـت کنیـد کـه بـرای تنظیـم حس گرهای بی سـیم بـر روی یـک دسـتگاه جامپر
تـا A7 در تمـام حس گرهـا یکـی باشـد و جامپـر D0 تـا D3 نیـز بـرای تعیین زون بی سـیم بکار مـی رود . 
پـس از تنظیـم جامپرهـا بـرای معرفـی حس گرهـا بـه دسـتگاه در بیشـتر دسـتگاه هـا فیـوز AUX را خارج 
کـرده سـپس دکمـه برنامه ریـزی LRN روی برد را نگه داشـته و حس گرهای بی سـیم را یکـی یکی تحریک 
می کنیـم تـا بـا صـدای یک بوق به دسـتگاه معرفی شـوند. بـرای تحریک حس گرهـای اعالم حریـق و معرفی 

آنهـا به دسـتگاه از دکمۀ تسـت آنها اسـتفاده می شـود.

معرفی و نصب تجهیزات بی سیم 
 دسـتگاه مرکـزی اعـالم سـرقت را نصـب و تجهیـزات بی سـیم ماننـد چشـمی، مگنـت و انـواع حس گرهـای 
بی سـیم کـه در اختیـار داریـد را ابتـدا تنظیـم و بـه دسـتگاه معرفـی کـرده و سـپس در جـای مناسـب نصـب 

. یید نما
بـرای زون ۲۴ سـاعته یـک دتکتـور سـیمی متصل کنیـد و برای یک زون ۲۴ سـاعته دیگر یک دتکتور بی سـیم 

معرفی و نصب نمایید.

تجهیزات مورد نیاز :
ـ دستگاه مرکزی اعالم سرقت    

ـ چشمی بی سیم 
ـ مگنت بی سیم 

ـ انواع حس گر بی سیم
ـ آژیر بی سیم 

ـ باتری
دتکتور سیمی و بی سی

نکته

کارعملی5
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ارزشیابی شایستگی اعالم سرقت 

شرح کار:
 سیم کشي سیستم اعالم سرقت از روي کاتالوگ آن با کابل دو زوج 

 سیم کشي سیستم اعالم سرقت از روي کاتالوگ آن با کابل سه زوج  

استاندارد عملکرد: 
سیم کشي سیستم اعالم سرقت روي سطح یک میز با حداقل سه چشمي با توجه به مطالعه کاتالوگ 

شاخص ها:
 برچسب کاتالوگ خواني قطعات و شناخت آن 
 شناخت نحوه سیم کشي چشمي ها و تغذیه 

 شناخت نحوه سیم کشي در مورد مدارها با زون ۲۴ ساعته براي جلوگیري از دست کاري 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه سطح مناسب براي سیم کشي

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومي سیم کشي برق - کابل دوزوج و کابل سه زوج - قطعات مختلف سیستم اعالم سرقت

معیار شایستگی: 

مرحله کارردیف
حداقل نمره قبولی 

از 3 
نمره هنرجو

۱سیم اعالم سرقت با کابل دو زوج۱

۱سیم کشي سایر سرقت با کابل سه زوج۲

۱سیم کشي سایر قطعات و کاتالوگ خواني ونقشه۳

۲صحت عملکرد مدار اعالم سرقت۴

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش:

کسب اطالعات 
کارتیمي

مستند سازي 
ویژگي شخصیتي

۲

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.


