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مراقبت از خانه و حفظ  تیاهم لیکه به دل ی سوال ست؟یخانه چ ریدزدگ
  .دیآ ی به شمار م یمردم امروز  یاز دغدغه ها ی کی  شهیآن هم تیامن

 .بوده است خیبشر در طول تار  ی اساس یازهایاز ن ی کیمحل سکونت  حفظ
 .باشد ی م  ریحفاظت از خانه نصب دزدگ یامروز  یاز روش ها ی کی

 .دیروش همراه ما باش نیبا ا شتریب یی آشنا یبرا

 

 ست؟ یخانه چ ریدزدگ 1#

 (Burglar Alarm) خانه ریگفت دزدگ دیسوال، با نیپاسخ به ا یبرا
خود از ورود افراد   ی داخل یسنسورها براساس است که ی تیامن یز یتجه

براساس  لهیوس ن یا .کند ی م یر یخانه شما جلوگ ی شخص میناشناس به حر
  کند و ی شما را مشخص م ی تیامن  میشده، حر  نییتع   شیاطالعات از پ

از طرق مختلف  ورود بدون مجوز و مشکوک را به محدوده منزلتان  هرگونه
 .کند ی م ی تلفن، آالرم و... اطالع رسان  ر،یمانند آژ
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 ست؟ی خانه چ  ریاستفاده از دزدگ تیاهم 2#

 .ستیخانه چ ر یدزدگ تیکه اهم دیایب شیپ یگر یشما سوال د یبرا دیشا

 .دیسوال در ادامه مطلب همراه ما باش نیپاسخ به ا یبرا
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 و آرامش تیحس امن 1-2#

و افراد مشکوک به خانه   نینگران ورود سارق گریخانه، د رینصب دزدگ با
حس  دیتوان  ی شما م لهیوس نی به کمک ا جهینت در د؛یستیخود ن یها

 .دیداشته باش تی آرامش و امن

 کنترل از راه دور  تیقابل  2-2#

  گرید  ی ورود و خروج خانه خود را از محل دیتوان ی شما م رینصب دزدگ با
که در محل کار خود  ی عنوان مثال زمان به .دیقرار ده ی ستحت برر زین

باخبر  ع یدر صورت بروز حادثه و ورود فرد مشکوک به منزل، سر دیهست
 .دیشو  ی م
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امکان را به   نیا مداربسته هستند و نیمجهز به دورب رهای از دزدگ ی برخ
 .دیمنزل خود داشته باش تی بر امن یشتر یدهند که کنترل ب ی شما م

 به موقع مطلع شدن  3-2#

شما را از وقوع  ریکه دزدگ ی که روش دیفکر کرده باش ن یتاکنون به ا دیشا
که در ادامه مطرح   یی به روش ها رها یدزدگ .ستیسازد چ ی خطر مطلع م

  نیسازند تا از لحظه ورود سارق ی شما فراهم م یاامکان را بر نیا م،یکن ی م
 :دیبه منزلتان مطلع شو 

 :ریآژ •

 .است ریانواع دزدگ نی تر ی میجزء قد ریآژ لهیبه وس هشدار

 :خط ثابت تلفن •

  شیکه از پ یی با شماره تلفن ها  ریآژ  ستمیعالوه بر س رهای نوع دزدگ نیا در
 ی را از بروز خطر احتمال  افراد شود و ی شده است تماس گرفته م  رهیذخ

 .سازند ی مطلع م 

 :امکیپ •

 هیآن ها تعب ستمیکه داخل س یکارت میبه کمک س رها ینوع از دزدگ نیا
  ی م  امکیوارد شده پ شیاز پ یزمان خطر به شماره ها در شده است،

کرد که عالوه  میتنظ   ی را به صورت  رهایدزدگ نیتوان ا ی م   نیهمچن .فرستند
 .ثبت شده تماس گرفته شود یبا شماره ها امکیبر پ
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 :ریتصو ضبط •

و  نیاز سارق ی ر ی تصاو و عکس دارند، لمی که امکان ضبط ف یی رهایدزدگ
 لیتحو  سیبه پل ازیگذارند تا در صورت ن ی شما م اریافراد مشکوک در اخت

 .دیده

 :یدادن به کالنتر  اطالع •

است که در هنگام بروز خطر، با  ی به صورت رهایاز دزدگ ی برخ مات یتنظ
 ی باخبر م یمحل را از سرقت احتمال   یکالنتر  تماس گرفته و زین سیپل

 .کند ی م  یی شما کمک به سزا ی محل زندگ  شتریب تیامر به امن  نیا .کنند
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 ن یاز ورود سارق یر یشگ ی پ 4-2#

  یها ستمیاز ورود به منازل، امکانات و س شیپ نیدزدها و سارق معموال
به  نیخانه احتمال ورود سارق ریدزدگ نصب .کنند ی م  ی خانه را بررس ی ت یامن

دهند به  یم  حیافراد ترج نیا  رایز دهد؛ ی منزل را به شدت کاهش م 
 .باشد یر یسر و صدا و بدون خطر دستگ ی وارد شوند که ب ی محل 

 از سرقت  یر یجلوگ 5-2#

را ترسانده و از  نیاز سارق یار یدر هنگام سرقت، بس ر یمدن آژصدا درآ به
  ی م  نییرا پا یدرصد سرقت و دزد ری دزدگ وجود .کند ی ادامه کار منصرف م 

 .آورد

 

 ست؟ یخانه چ  ریدهنده دزدگ لیتشک یاجزا 3#

که در بازار   یی رهایبا توجه به انواع دزدگ ریدهنده دزدگ لیتشک یاجزا
دهنده   لیتشک یاز اجزا ی برخ .توانند متفاوت باشند ی موجود هستند، م 

 .میده ی م حیخانه را در ادامه توض ری دزدگ ستمیس ی اصل
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 ست؟یخانه چ ریدزدگ یپنل مرکز  1-3#

 ریاست که لقب قلب دزدگ یخانه، پنل مرکز  ریدزدگ ی اصل زات یاز تجه ی کی
 هیسربسته قرار دارد، به منبع تغذ  یقسمت داخل جعبه ا نیا .ا داردر

 فهیشده است که وظ لیتشک یار یبس ی ک یالکتر یبردها از متصل است و
 .را دارند ریمختلف دزدگ یکنترل فرمان به قسمت ها
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 ست؟یخانه چ  ریدزدگ  یچشم 2-3#

مشخص است مانند چشم   زیهمان گونه که از اسمش ن ریدزدگ ی چشم 
قطعه به   ن ی ا .اش کنترل و اسکن اطراف است فهی وظ کند و ی عمل م

اسکن شده را  اطالعات  دار در بازار موجود است و میو س  میس ی صورت ب 
 .کند ی ارسال م یبه پنل مرکز  رلسی وا ای میس لهیبه وس
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 ست؟یخانه چ ریهشداردهنده دزدگ زاتیتجه  3-3#

 حی به طور کامل توض 2هشداردهنده و انواع آن در بخش  زات ی تجه درباره
 .توانند متفاوت باشند ی م  ریهشداردهنده هر دزدگ  زات ی تجه .داده شد
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 ست؟یخانه چ ریدزدگ دیصفحه کل 4-3#

متصل است، به منظور وارد کردن  واری د یکه معموال رو دیکل صفحه
 دیاز صفحه کل  ی برخ البته .شود ی استفاده م  ریموردنظر به دزدگ مات یتنظ

 .کنند  ی را آسان م مات یدارند و انجام تنظ شگری ها صفحه نما 
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 ست؟یخانه چ ریاتصاالت دزدگ 5-3#

  ی به صورت ب ای میس لهیارتباط به وس یبرقرار  یبرا ر،یمختلف دزدگ قطعات 
نسبت به  میس ی ب  زات یتجه  نهیهز .متصل هستند گریکدیبه  میس

 .دار گران تر است میس زات یتجه



 

12 www.namatek.com 

 

 ست؟یخانه چ  ریسنسور دزدگ 6-3#

 .ندیآ ی به شمار م ریاز قطعات مهم دزدگ ی ک ی سنسورها

 :از انواع سنسورها عبارت اند از ی برخ

 :ی حرکت .1

 (Passive infrared) و ی چشم  ، یمانند رادار  ی انواع ی حرکت  یسنسورها
PIR دارند که نسبت به حرکت حساس هستند. 

 :یی آهنربا .2
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و در کنار  ی خروج  ،ی ورود یمعموال در قسمت ها یی آهنربا  یسنسورها
اعالم   ،ی باز و بسته شدن درب آهن یرو از شوند و  ی پنجره ها نصب م 

 .کنند ی خطر م

 :یزر یل .3

تفاوت که از    نیا با ؛هستند ی حرکت یمانند سنسورها یزر یل یسنسورها
 ی م  صیمادون قرمز حرکت اجسام موجود در اطراف خود را تشخ قیطر

 .کند ی سنسورها کمک م  نیامر به بهبود عملکرد ا نیا .دهند

 :ویکروو یما .4

و گرما در  یشوند که اختالف انرژ   ی فعال م  ی زمان  ویکروو یما یسنسورها
 .اطراف خود حس کنند

 :ی صوت .5

  کنند و ی کار م ی افت یدر یبا توجه به طول موج صداها ی صوت یسنسورها
 ستمیس قیطر نیرا بشنوند و از ا یی هستند هرگونه صدا قادر

 .هشداردهنده را فعال کنند
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 ست؟ یخانه چ  ریدزدگ یکاربردها  4#

دستگاه ها بنابر  نیا .منزل هستند نیحافظ جان و مال ساکن رهایدزدگ
هم داشته  ی گر ید  یتوانند کاربردها ی که دارند م  ی ها و امکانات ی ژگ یو

 :باشند؛ مانند

 ساختمان  یبه رفت و آمد ها نظارت  .1
 یو گازگرفتگ یاز بروز آتش سوز  یر یجلوگ .2
 مداربسته  یها  نیدورب لهیو عکس به وس لمیف ضبط .3
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