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اماکن وجود دارند که انتخاب از   ریدزدگ یادیانواع ز ت،یحفظ امن یبرا
به کار رفته در   ی به نوع تکنولوژ  بسته .دشوار است اریبس یآن ها کار  نیب

  نیا یانتها تا .کاربرد آن ها هم متفاوت خواهد بود نهیزم رها،یانواع دزدگ
موجود و نکات مربوط به آن  یرهای دزدگ ی تا به بررس دیمقاله همراه ما باش

 .میها بپرداز

 

 اماکن ری استفاده از انواع دزدگ تیاهم 1#

  ستمیس اگر دهد که ی از سارقان نشان م  یار یبس ی صحبت ها ی بررس
سرقت  یشود، کمتر قربان ینصب و نگهدار  ی هشدار سرقت به خوب

 ی م یر یاماکن واقعًا از سرقت جلوگ ریدزدگ گر،یعبارت د به .شد میخواه
  ی ارزشمند محسوب م یگذار  هی سرما کی ری دزدگ دیخر لیدل نیهم به .کند

کسب و کار   ای  ی بودجه، محل زندگ  ،ی شخص حات یبه ترج دیخر نیا .شود
 .دارد ی بستگ دیکه به دنبال آن هست ی و سطح حفاظت

 د،ینداشته باش ی اماکن اطالعات کاف  ریاگر در مورد انواع دزدگ نیبنابرا
تواند    ی شما مناسب تر است، م  یاز آن ها برا کیکه کدام  نی ا صیتشخ

 .مشکل ساز باشد

 .میبدان شتریمناسب اماکن ب یها  ریدرباره انواع دزدگ دییایب پس
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 اماکن  ریانواع دزدگ 2#

 .باشند میس ی ب ا ی ی م یاماکن ممکن است س یرهایگدزد 

 کنند که  ی استفاده م  یباتر  ی دارا یاز حسگرها م یس ی ب یرهایدزدگ •
  .شوند یبه پنل کنترل متصل م  یی ویراد یها گنالیاستفاده از س با
رسند و معموالً نصب آن ها آسان تر   ی به نظر م باتریآالرم ها ز نیا

 .تواند خود اقدام به نصب آن کند  ی که کاربر م یگونه ا به است؛
آسان   اریخانه هم بس  ضیدر زمان تعو رهایدزدگ نی انتقال ا ای حذف 

تمام قطعات  یحال باتر  نیا با .است ی می س یتر از نسخه ها
به طور  دی مانند کنترل پنل و همه سنسورها با م یس ی ب یرهایدزدگ

 .شوند ضی تعو یدوره ا
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دارند که به هر  ازین یی ها میکار کردن به س یبرا ی م یس یرهایدزدگ •
ها معموالً   ستمیس نیا .از سنسورها و دستگاه ها متصل شوند کی
محل کار را تحت   ایخانه  یتر هستند و ممکن است نما دهیچیپ

صورت   در  .دارند یتر  زینصب چالش برانگ نیبنابرا .قرار دهند ریتاث
 کیپرداخت به  ی اضاف نهیهز دیبا ی میس یرها یانتخاب دزدگ
 .دیریدر نظر بگ زیرا ن رینصب دزدگ یمتخصص برا
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 :دارند که عبارت اند از ی ساخت انواع یبر اساس تکنولوژ  رهایدزدگ

 ریشماره گ  یرهایدزدگ •
 هشدار  زنگ •
 خانه هوشمند یتی امن یها ستمیس •
 هشدار نفوذ ستمیس •

 .داد میخواه حیرا به طور مفصل توض کی ادامه هر  در
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گ  یرهایدزدگ 2#- 1  Dialer Burglar)  ریشماره 
Alarms ) 

  ر،یمدل دزدگ نی ا .است ریشماره گ ر یاماکن، دزدگ یها ر یاز انواع دزدگ ی کی
هنگام فعال شدن زنگ خطر )مانند وارد کردن کد غلط( به صورت خودکار  

  ی تماس م   دیکرده ا نی تع شیکه از پ یافراد ایبا تلفن شما، دوستان 
 .ردیگ

  ممکن است که نی اماکن ا یها ر ی مدل از انواع دزدگ  نی ا بیاز معا ی کی
 .در دسترس نباشند نیاست هنگام هشدار و تماس با افراد، مخاطب

 

 Bells Only)   اماکن  ریزنگ هشدار از انواع دزدگ 2-2#
Alarms ) 

هشدار   یاماکن، زنگ ها  ریانواع دزدگ نی تر جیو را نیاز ارزان تر  ی کی
زنگ و حسگرها   یبا صدا یآالرم ها معموالً شامل جعبه ا نیا .هستند
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پنجره ها   ایحساس خانه، مانند درها  یمکان ها ی ک ینزد در هستند که
زنگ هشدار به طور خودکار با  ر،یشماره گ ریدزدگ برخالف  .رندیگ ی قرار م

  دیتوان ی شما از راه دور نم جهی درنت رد؛یگ ی تماس نم سیپل ایفرد  کی
 ری دزدگ یخانه صدا ی ک یدر نزد یکه فرد  نیا مگر د؛یکن  افتیدر یهشدار 

 یبرا رینوع دزدگ نیا لیدل نیهم به .ردیشما را بشنود و با شما تماس بگ
 .ستین ی چندان مناسب نه یمناطق دور از دسترس و روستاها گز

 

هوشمند   یتیامن  یها  ستم یس  3-2#  Smart) خانه 
Home Security System ) 

خانه  ی تیامن یها ستمیاماکن، س ریانواع دزدگ نیاز رو به رشد تر  ی کی
را  تیامن دهند که ی امکان را م  نیها به شما ا  ستمیس نی ا .ند استهوشم
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 .دیتلفن همراه کنترل کن قیاز طر دیکه خارج از خانه هست ی زمان ی حت
خانه هوشمند  یتی امن ستمیاز ملزومات س ی کی یفا یبه وا  ی دائم  اتصال

خانه هوشمند شما  یبه سنسورها ستمینوع س نی ا .رود ی به شمار م
و قفل   میس ی ب یتی امن یها نیتواند به دورب ی م  نیهمچن .شود ی متصل م 

 .ابدیاتصال  زیهوشمند ن یها

شبکه خانه   ت یآن است که اگر امن رهای مدل از دزدگ  نی ا بیاز معا ی کی
قابل هک شدن  ی هوشمند به راحت  ریو دزدگ خانه باشد، فیهوشمند ضع

 .است
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نفوذ  ستم یس 2#- 4  Intrusion Alarm)  هشدار 
System ) 

  هدف  اماکن است که یها رینوع دزدگ نی تر  شرفتهیهشدار نفوذ پ ستمیس
اموال و البته حفظ  بیآس ،یدر برابر سرقت، خرابکار  تیآن حفظ امن

استفاده در  یها برا ستمیس نی ا .افراد داخل ساختمان است تیامن
 .آل هستند دهیا یتجار   ای ی مسکون یساختمان ها

توان به    ی آن ها م نی تر جیدارد که از جمله را ی هشدار نفوذ انواع ستمیس
 :اشاره کرد ریدو مورد ز

 (Door Sensor Alarms) سنسور در آالرم •

سنسور در،  آالرم .را دارد طیدفاع از مح ی بازده  نی شتریب رینوع دزدگ نیا
زنگ هشدار را   پنجره ایاست که هنگام باز شدن درب  ی سنسور تماس  کی

 ی اماکن از دو قسمت اصل  ریمدل از انواع دزدگ نیا .آورد ی به صدا در م
 Magnetic) ی س یمغناط چیآن سوئ به شده که لیآهنربا و سنسور تشک

Switch )که   ی در حال  ردیگ ی در قرار م یآهنربا رو  خود .ندیگو  ی م  زین
پنجره باز  ایکه در  ی هشدار زمان  زنگ .شود ی قاب در نصب م یسنسور رو

شود )زنگ  ی که در به اجبار باز م ی زمان ایباز شدن در(  ریشود )آژ ی م
 .شود ی در( فعال م یهشدار باز شدن اجبار 
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 (Motion Sensors) حرکت یسنسورها •

  ی م  صیخانه شما را تشخ ایحرکت در داخل دفتر کار   ،ی حرکت  یحسگرها
مانند  ی حرکت  یاز سنسورها ی انواع .کنند ی دهند و زنگ هشدار را فعال م

مادون   یسنسورها .وجود دارند  ویماکروو ای کیمادون قرمز، اولتراسون
نسبت به  یباالتر  اریبس یمزاحم دما کی مانند  ی ئیکه ش ی قرمز در صورت

 .آورد ی اطراف خود داشته باشد، زنگ خطر را به صدا در م یدما

  یمشابه سنسورها زین کی اولتراسون یو سنسورها ویکروو یما یسنسورها
امواج   وی کروویما یتفاوت که حسگرها نیا با کنند؛  ی مادون قرمز کار م 

از امواج   کیاولتراسون یحسگرها کنند و ی م  افتیرا ساطع و در ویکروو یما
 .کنند  ی استفاده م ی صوت
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 اماکن ریانواع دزدگ  دی از خر  شینکات مهم پ 3#

  ریانواع دزدگ ر ی گران تر از سا اریهشدار نفوذ بس یها ستمیآن جاکه س از
  شیپ .رندیگ ی مورد استفاده قرار م  یدر اماکن تجار  شتریب اماکن هستند،

  ستمیس که دیحاصل کن نانیاماکن، اطم ریاز انواع دزدگ کیهر  دیاز خر
محل کارتان   ایمتناسب با نوع خانه   ی بازده نیانتخاب شده، باالتر  ی ت یامن

 .گذارد ی شما م اریرا در اخت



 

11 www.namatek.com 

از  ریدزدگ دیخر و دیکن ی م یاوقات خود را در خانه سپر  شتریاگر ب ی حت
  کی  داشتن که  دیبدان دیرسد، با ی و پرخرج به نظر م  هودهیب ینظر شما کار 

انتخاب شده باشد آرامش خاطر   ی که به درست  ی در صورت ی ت یامن ستمیس
 .دهد یبه شما م  یشتر یب

 


