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مقدمه

به نام آنکه هستي نام از او يافت

کتاب حاضر مجموعه ای است از اطالعات علمي و کاربردي راجع به سيستم هاي ايمني و حفاظتي که امروزه به وفور 
در منازل ، ادارات ، مدارس و اماکن عمومي ديگر به منظور رفاه و آسايش بيشتر و برقراري ايمني و حفاظت باالتر در 
جهت حفظ جان و اموال افراد اجرا مي شــوند. اطالعات ارائه شده در اين کتاب بر اساس مطالبي است که سازندگان 
وسايل و تجهيزات اين سيستم ها در سايت هاي اينترنتي و کاتالوگ هاي فني محصوالت خود ارائه نموده اند و بخشی 

از مطالب نيز براساس تجربيات عملي اين جانب در نصب و راه اندازي اين تجهيزات تهيه و ارائه شده است. 
در بررســي تجهيزات مورد استفادة اين سيستم ها بيشــتر وسايلي مد نظر بوده است که هم اکنون در بازار موجودند  
و مورد اســتفاده قرار مي گيرند ولي بايد توجه نمود که به دليل مبتني بودن فناوری ســاخت اين وســايل بر صنعت 
الکترونيك ،روز به روز بر تنوع و پيشرفت آن ها افزوده مي شود و ما سعي نموده ايم  نحوه  و اصول کار اکثر تجهيزات 
ســاخته شــده و ديد کلي در مورد نحوة کار اين تجهيزات را،ضمن دسته بندی کلی ،ارائه نماييم. جا دارد از زحمات 
کلية همکاراني که در مراحل مختلف تهية اين کتاب مشارکت نموده اند بسيار تشکر و قدرداني کنم و  از تمام عزيزانی 
که از اين کتاب اســتفاده می نمايند درخواســت می کنم ما    را    در جهت بهبود کّمی و کيفی اين کتاب از ديدگاه های 

خود مطلع فرمايند.

                                                                                                                    مؤلف



مقدمه ای بر چگونگی برنامه ريزی کتاب های پودمانی 

برنامــه ريزی تأليــف »پودمان های مهارت« يا »کتاب های تخصصی شــاخه کاردانش« بر مبنای اســتاندارهای »مجموعه 
برنامه درسی رشته های مهارتی شاخةکاردانش ،مجموعه هشتم «صورت گرفته است .بر اين اساس ابتدا توانايی های هم 
خانواده )Harmonic Power(  مورد مطالعه و بررســی قرار گرفته است.ســپس مجموعه مهارت های هم خانواده به 
صورت واحدهای کار تحت عنوان )Unit ( دســته بندی می شــوند.در نهايت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً 

دسته بندی شده و پودمان مهارتی )Module( را شکل می دهند.
دســته بنــدی )توانايــی( و )واحدهــای کار( توســط کميســيون هــای تخصصــی بــا يــک نگــرش علمــی انجــام شــده 
اســت بــه گونــه ای کــه يــک سيســتم پويــا بــر برنامــه ريــزی و تأليــف پودمــان هــای مهــارت نظــارت دائمــی دارد.
با روش مذکور يک )پودمان( به عنوان کتاب درسی مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در »شاخه ی کاردانش«چاپ سپاری 

می شود.
 بــه طور کلی هر اســتاندارد مهــارت به تعداد پودمان مهــارت )M1 و M2 و...( و هر پودمان نيز بــه تعدادی واحد کار

)U1 وU2 و...( و هر واحد کار نيز به تعدادی توانايی )P1 وP2 و...( تقســيم می شوند .به طوری که هنرجويان در پايان 
آموزش واحد های کار )مجموع توانايی های اســتاندارد مربوطه (وکليه پودمانهای هر اســتاندارد، تسلط و مهارت کافی 
در بخــش نظری و عملی به گونه ای کســب خواهد نمود که آمادگی کامل را برای شــرکت آزمون جامع نهايی جهت 

دريافت گواهينامه مهارت به دست آورند.
بديهی اســت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند شــاخةکاردانش و کليه عزيزانی که در امر توســعه آموزش های مهارتی 
فعاليت دارند،می توانند ما را  درغنای کيفی پودمان ها که برای توســعه آموزش های مهارتی تدوين شده است رهنمون و 

ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
                                                                                                                 دفتر تأليف کتاب های درسی     

                                                                                                               فنی و حرفه ای و کاردانش 
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هدف کلی

آشنایی با سیستم های اعالم حریق، طراحی و توانایی نصب و راه اندازی آن ها

هدف های رفتاری 

        انتظار می رود هنرجو با فراگرفتن این فصل :

1-انواع سیستم های اعالم حریق را نام ببرد.  

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

3-اصول کارسیستم اعالم حریق را شرح دهد.  

4-اصول نصب و سیم کشي سیستم اعالم حریق راشرح دهد.  

5-نقشة سیم کشي سیستم اعالم حریق را تشریح کند .  

6-یک سیستم اعالم حریق را از روی نقشه، سیم کشي 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 اعالم حریق را از نظر حفاظتی نام ببرید.
2- انواع سیستم های اعالم حریق اتوماتیک را نام ببرید.

3- کدام یک از تجهیزات زیر جزو وسایل تشخیص حریق نیست ؟
الف ( آشکارساز شعله  ب( شستی اعالم حریق   ج( آشکارساز دودی   د( همه موارد

4- انواع آشکارسازهای دودی را نام ببرید.
5- آشکارساز حرارتی چگونه کار می کند؟

6-کدام نوع آشکارساز، سریع تر از بقیه آتش را تشخیص می دهد؟
7- انواع شستی اعالم حریق را نام ببرید.

8- چراغ ها در سیستم اعالم حریق به چه منظور به کار می روند؟
9- برای نصب آشکارسازها بر روی دیوار یا سقف، از چه وسیله ای استفاده می شود؟

10- در مواقع قطعی برق برای ادامة کار سیستم اعالم حریق، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
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مقدمه
امروزه از سیســتم های اعالم حریق به طور گســترده در 
ســاختمان ها و اماکن مسکونی واداری و صنعتی استفاده 
می شود، تا در مواقع بروز آتش سوزی به موقع به ساکنین 
ساختمان اطالع داده شود. با این کار خسارت های ناشی 
از حریق به حداقل می رســد و حتي االمــکان از تلفات 
جانی جلوگیری می شــود. با توجه به پیشــرفت فناوری               
)تکنولــوژی(در ســال های اخیر، این سیســتم ها از نظر 
ساخت و عملکرد قطعات، بســیار متحول شده اند.دراین 
فصل به بررسی سیستم های متعارفی می پردازیم که در 
اکثر اماکن با توانایی حفاظت قابل قبولی مورداســتفاده 

قرار می گیرند. 

1-1- انواع سیستم های اعالم حریق

سیستم های اعالم حریق از جنبه های مختلفی ،که در زیر به 
آن ها اشاره می شود،تقسیم بندی می شوند:

از نظر حفاظتی سیســتم های اعالم حریق به دو دســته 
تقسیم می شوند:   الف( حفاظت جان اشخاص 

ب( حفاظت از اموال.
اکثر  سیستم ها طوری طراحی می شوند که هر دو هدف 

را تأمین می کنند.
از نظرنحوة اطالع رسانی این سیستم ها به دو نوع انفرادی 

و مرکزی تقسیم می شوند:
الف( سیســتم اعالم حریق انفرادی : منظور از سیستم 
اعالم حریق انفرادی سیســتمي اســت که وقوع آتش را 
در محــل آن حــس می کند و در همــان محل با المپ 

چشمک زن و صدای آژیربه اعالم حریق می پردازد.
ب( سیستم های اعالم حریق مرکزی : دراین سیستم ها  
در همــان لحظات اولیــة حریق، محل آن شناســایی و 
اطالعات به تابلوی کنترل مرکزی  ارسال می گرددوتوسط 
آژیر، ســاکنین از بروزحریق مطلع می شوند. همچنین به 

وسیلة تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده می شود. در این 
نوع از سیستم هاي اعالم حریق، قسمت هایی از ساختمان 
جهت نصب آشکارسازها و شستی ها در نظر گرفته می شود 
و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاماًل در دسترس 
نصب می گردد ،به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی 
در محل یکی از آشکارسازها سیستم اعالم حریق به صدا 
می آیــد و محل آن را از طریق المپی که روی دســتگاه 

مرکزی روشن می شود،اعالم می کند.
سیســتم های اعالم حریق مرکزی به دو دســته تقسیم 

می شوند:
●سیستم های دســتی : در سیستم های دستی، شستی 
اعالم حریق تنها وســیلة اعالم  حریق است. در واقع 
کار تشخیص حریق در این  گونه سیستم ها، فقط به 
انسان سپرده شده اســت و در مکان هایی که انسان 

حضور ندارد،کاربردی نخواهد داشت.
●سیستم های اتوماتیک :  این ها،بر خالف سیستم های 
دستی، وابســتگی کمتری به تشخیص انسان دارند. 
بــه صــدا درآوردن آژیرهــای خطر، روشــن نمودن 
تابلوهای خروج اضطــراری ، تماس خودکار با آتش_ 
نشــانی محلی ، فعال سازی سیســتم اطفای حریق 
خــودکار  ، قفل کردن یــا از حالت قفل خارج کردن 
)ماننــد دِرخروجی های  در های محل هــای مختلف 
اضطــراری( همگــی از مواردی اســت که توســط 
سیســتم های اعالم حریق اتوماتیک انجام می شــود.
سیســتم های اتوماتیــک نیــز دارای دو نــوع اند:
متعارف  درسیســتم هاي   :)Conventional( ◄متعارف 
مســیرهای سیم کشي به صورت شــعاعی یا خطی 
آشکارســازهاو  تجهیزات)  وکلیــة  اســت  )رادیال( 
شستی ها( یک منطقه از محل تحت پوشش سیستم 
اعالم حریق به وسیلة دوسیم به هم وصل می شوندو 
سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل می گردند.در 
صورت بروز حریق، عالوه بر روشــن شدن المپ های 
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مرکزی  تابلوی  آژیرهــای  آتش ســوزی،  منطقة 
آیند.شــمای کلی کابل کشی  به صدا در می  نیز 
تجهیــزات یک نمونــه از این سیســتم ها را در 

می بینید.  1-1 شکل 

 )addressable ( آدرس پذیر◄

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر، نوع جدیدتر  سیستم های 
اعالم حریق است که عالوه  برداشتن رفتار هوشمندانه در 
کشــف حریق ، دارای سرعت باال در اطالع رسانی پس از 
کشف حریق اســت. در این نوع سیستم ها تابلوی کنترل 

شکل 2-1 سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

شکل 1-1 سیستم اعالم حریق متعارف



یق
حر

الم 
 اع

ای
م ه

ست
سی

5

مرکزی  از یک یا چند حلقه1، جهت کنترل آشکارســاز ها، 
شستی ها و زنگ ها استفاده می کند. به هر قطعه یک شمارة 
خاص )آدرس( اختصاص می یابد و سیســتم بدون نیاز به 
سیم کشي مجزا برای هر قطعه، محل قرار گیری آن هارا به 
خوبی از روی آدرس ها می شناسد. می توان تا 128 قطعه 
را بــر روی یک حلقه کنترل کرد. لذا دراین سیســتم ها، 
عــالوه براین که می توان منطقــه ای را که در آن حریق 
اتفاق افتاده است تشخیص داد می توان دقیقاً عنصری که 
حریق را تشــخیص داده اســت معین کرد و محل دقیق 
حریق را مشخص نمودهمچنین می توان خبردهنده هایی 
را که مربوط به آن محل است فعال نمود. سیم کشي بین 
تجهیزات توسط 4 سیم )2سیم برای تغذیه و 2 سیم برای 

انتقال اطالعات (انجام می شود. 

2-1-تجهیزات سیستم اعالم حریق

سیستم اعالم حریق به اجزاي زیرتقسیم می شوند :
1-2-1- تجهیزات تشخیص حریق ) آشکارسازها (؛

2-2-1- تجهیزات اعالم کنندة حریق ) فالشرها ، آژیرها 
و ... (؛

3-2-1- کابل ها؛
4-2-1-تابلــوی کنترل مرکزی که وظیفــة ارتباط بین 

آشکارسازها و وسایل اعالم حریق را به عهده دارد.
در زیر به تشــریح اجزای مختلف سیســتم اعالم حریق 

می پردازیم  :

1-2-1-تجهیزات تشخیص حریق ) آشکارسازها(
آشکارسازها وســایل الکترونیکی ای هستند که در شکل  ها 
و طــرح های مختلف و معموالً به رنگ ســفید، توســط 
کارخانه های سازنده تولید می شوندو در محل های مناسب 
ساختمان مانند آشــپزخانه ، موتورخانه ، اتاق بایگانی، 
راهروهــا ، اتاق های منزل و اتاق ها ی کنفرانس به صورت 

سقفی یا دیواری  روی پایه های مخصوص نصب می گردند. 
وظیفة آشکارسازها  تشخیص حریق و اعالم آن به تابلوی 
کنترل مرکزی است. آشکارسازها غالباً با ولتاژ 15 تا 30 
ولت تغذیه می شــوند. آشکارسازهایی نیز وجود دارند که 
از ولتاژ های 12 و 48 ولت DC یا AC 220 ولت تغذیه 
می شــوند. معموالً المپ هشــداردهنده ای)LED( روی 
آشکارسازها وجود دارد که درحالت عادی خاموش است 
یا توســط تابلوی کنترل مرکــزی  در زمان های متناوب 
چشــمک می زند ولی بعد از تحریک آشکارســاز به طور 
ثابت روشن می شود و تا زمانی که اثر حریق از بین نرفته 

است روشن می ماند.
آشکارسازها، بسته به اینکه از کدام اثر آتش برای تشخیص 
استفاده می کنند، در انواع گوناگونی به صورت زیر ساخته 

می شوند :

) Smoke Detector ( 1-1-2-1- آشکارساز دودی
این آشکارسازها به صورت سقفی نصب می شوند و دارای 
محفظه ای هســتند که بعد از پر شــدن ازدود تحریک 
می شوند و با تغییر جریان به تابلوی کنترل مرکزی  اعالم 

حریق می نمایند و داراي سه نوع اند :
) Ionization(آشکارساز دودی یونیزاسیون ) الف

این آشکارسازها دارای عنصر تشعشع کنندة رادیواکتیوند. 
در اثــر عبور اشــعة رادیواکتیو از هــوای داخل محفظه و 
یونیزه کردن آن، مقداری جریان عبور می کند. در مواقعی 
که دود به این محفظه داخل می شــود ، جریان عبوري تغییر 
می کند و باعث اعالم حریق می شــود. به دلیل حساسیت 
زیاد در برابر دود، در مکان هایی که حجم آتش زیاد   است و 
دود کــم ایجاد می شــود از این آشکارســازها اســتفاده 
می کنند .روی این آشکارســازها عالمت  ،که به معنی 

1  _ loop
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وجود تشعشــات رادیواکتیواست، حک می شود. در شکل   
3-1 چند نمونه از این آشکارسازها را مشاهده می کنید.

در شکل 4-1 ،مدار داخلی یک نمونه از این آشکارسازها 
را با عالمت عنصر رادیواکتیو در روی آن می بینید.

)Optical(  آشکارساز دودی نوری )ب
در این آشکار ســازها دود تولید شــده توسط حریق وارد 
محفظه می شود و بر روی شدت نوری که از داخل محفظة 
آشکارساز می گذرد تأثیر می گذارد. هم چنین دود می تواند 
باعث پراکنده شــدن نور و منعکس شــدن آن شود. در 
نتیجه ســلول نوری ای که در داخل آشکار سازاست با کم 
شــدن نور تحریک می شود و اعالم حریق می کند .به این 

نوع آشکارسازها،آشکارساز فتوالکتریک نیز گفته می شود.
در محل هایی مانند انبار مواد پالســتیکی که در هنگام 
بروز حریق،دود غلیظ تولید می شــود و آتش ســوزی به 
آهســتگی انجام می گیرد،اســتفاده از این نوع آشکارساز 

مناسب است.

) Beam Detector ( آشکارساز دودی اشعه ای )ج
در مواردي که بخواهیم مکان وســیع ،  بــاز یا با ارتفاع 
زیاد) مانند اماکن مذهبی،انبار کاال،  سالن موزه و بناهای 
تاریخی ،گمرک ،سالن پذیرایی بزرگ ، سالن یک کارخانه،  
ســالن ورزشی و ...( را تحت پوشش سیستم اعالم حریق 
قرار دهیم و نصب آشکارســازهای معمولي مشکل یا غیر 
اقتصادی باشــند از این نوع آشکارسازها استفاده مي شود.

 ) TX ( این آشکارســازها دارای یک قســمت فرستندة
  )RX(نور مادون قرمزهستندکه اشعه ای به سمت گیرنده
می فرســتد و دو ســمت ســالن نصب می شــوند .این 
دســتگاه گیرنده  نور مادون قرمز ارســال شــده توسط 
فرستنده را می گیردو درصد انتشار و درصد جذب نور را 
مقایســه می کند. در صورتی  که درصد اشعة جذب شده 
کم باشــد )طبق تنظیم، مثاًل کمتر از 60%( این حالت 

شکل 3-1 آشکاسازهاي دودي یونیزاسیون

شکل 4-1 مدار داخلی یک آشکارساز یونیزاسیون 
با عنصر رادیواکتیو

شکل 5-1 آشکارسازهاي دودي اپتیکال

شکل 6-1 یک نمونه آشکارساز دودي اپتیکال با آژیر سرخود
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به نشــانة وجود دود تلقی می شود و موجب اعالم حریق 
مي گردد. یک نمونه ازاین آشکارسازها قادر است فضایی 
بــه پهنای 15 متر و به طــول 10 الی 100 متر را تحت 
پوشــش قرار دهد.ارتفاع نصب آن ها بین 2/7 متر تا 25 
متر است. ولتاژ کار آن ها 24 ولت DC است. دتکتورهاي 
اشــعه اي با گیرنده و فرستندة مجزا در شکل 7-1 نشان 

داده شده اند.

) Heat Detector ( 2-1-2-1-آشکارساز حرارتی

این آشکارســاز دارای یک مقاومت حرارتی است که در 
اثرحرارت حاصــل از حریق، مقاومت آن تغییر می کند و 
باعث افزایش جریان می شود و به تابلوی کنترل مرکزی  
اعالم حریق می نماید. حساسیت آشکارسازهای حرارتی 
از ســایر انواع آشکارسازها کمتر اســت، مثاًل شعله باید 
به یک سوم ارتفاع سقف برســد تا این آشکارساز به کار 
افتد. بنابراین در جاهائی که آتش ضعیفی سبب خسارت 
زیادمی شــود، نبایدازآن هااستفاده کرد. نصب آن ها نیز به 

صورت سقفی است و در دو نوع ارائه شده اند:
) FIX ( آشکارساز حرارتی ثابت )الف

ایــن آشکارســاز در دمــای معینی )مثــاًل 55 درجه 
ســانتی گراد( تحریک می شــود ولی به افزایش عادی 
دمای هوا ناشی از سیستم های گرم کننده، نور خورشید 
و ... واکنش نشــان نمی دهد. از این رو به آن ها آشکارساز 
حرارتی ثابت یا نقطه ای نیزمی گویند. در محل هایی که 

تغییرات دما ناگهانی اتفاق می افتد ) مانند آشپزخانه ( از 
این نوع آشکارسازها استفاده می شود.در شکل8-1  انواع 

مختلفی از این نوع آشکار سازها را می بینید.

)Rate Of Rise(آشکارساز حرارتی افزایشي ) ب
این آشکارساز برای مقایسة مقدار افزایش دما ونشان دادن 
واکنش بــه آن به کار می رود و در محل ها یی که افزایش 
دما به صورت تدریجی اتفاق می افتد ) مانند موتورخانه( 
از آن استفاده می شــود. این نوع آشکارسازبه ولومی برای 
تنظیم دما مجهز اســت.چند نوع از این  نوع آشکار سازها 

را در شکل 9-1 می بینید.

آشکارســازهای الکترونیکی جدیدی ســاخته شــده اندکه 
هــم بــه صــورت آشکارســاز حرارتــی ثابــت و هــم 
آشکارســاز افزایشــی قابل اســتفاده هســتند و به آن ها 
آشکارســازها ی ترکیبــی1 گفتــه می شــود و قــدرت 
آشکارســازی باالتری نســبت بــه دو نوع بــاال دارند .

شکل 7-1 دتکتورهاي اشعه اي با گیرنده و فرستنده مجزا

شکل 8-1 آشکارسازهاي حرارتي ثابت

شکل9-1 آشکار ساز افزایشی

1  _ Combined



یق
حر

الم 
 اع

ای
م ه

ست
سی

8

یک نمونه از آن ها را در شکل 10-1 می بینید:

آشکارسازهایی نیز ساخته شده اندکه شامل دو طبقه اند یکی 
به ماننــد دتکتورحرارتی و دیگری به مانند آشکارســاز 
دودی عمــل می کند و در محل ها یــی مانند اتاق ها ی 
بایگانی و کتابخانه ها ،کــه هنگام حریق هم امکان ایجاد 
دود و هم حرارت هســت، به کار می رونــد. به این نوع 
آشکار ســازها، چنــدکاره یــا مولتی گفته می شــود. در 

شکل11-1 یک نمونه از آن ها نشان داده شده است:

 Ultra Violet(3-1-2-1- آشکارســاز شعله ای
 ) Infrar Flame یا Flame Detector

این آشکارساز با استفاده از حســگر گیرندة اشعه ماوراء 
بنفش، شــعلة آتش یا اشــعة مادون قرمز را تشــخیص 
می دهد و اعالم حریق می نماید. زمان پاســخ آن  حدود 
چند ثانیه است و آتش را بسیار سریع تشخیص می دهد. 
این دســتگاه در دو نوع قابل  نصب برای فضای داخلی و 
فضای  خارجي عرضه شــده است. این آشکارسازها باید در 

خط دید محوطه ای که پوشش خواهند داد نصب شوند.
 آشکارسازهای شعله ای  اغلب برای پوشش فضاهای باز 
بزرگ با سقف های خیلی بلند یا بدون سقف جمع کنندة 
دود به کار می روند. آشکارســاز قیاسی نوع کامل تر این 
آشکارسازهاست که به شــعله هائی که حتی دود همراه 
دارند واکنش نشان می دهد. چند نمونه از آشکارسازهای 

شعله ای را در شکل 12-1 می بینید.

) Gas Detector ( 4-1-2-1-آشکارساز گازی
این آشکارســاز برای تشخیص نشــتی گاز و اعالم خطر 
قبل از به وجود آمدن حریــق در محل ها یی که گازهای 
قابل اشتعال وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. این 
آشکارســاز به صورت دیواری یا ســقفی نصب می شوندو 
اغلب دارای آژیر ســرخود نیز هســت و با باتری یا ولتاژ 
220 ولت تغذیه می شود. برخی از انواع این آشکارسازها 
قادرند در صورت کشــف نشتی گاز به یک شیرگاز فرمان 
بدهند و مسیر گاز را ببندند. در شکل 13-1 چند نوع از 

این آشکارسازها نشان داده شده است.

شکل10-1 آشکارساز ترکیبی )حرارتی 
ثابت و افزایشی(

شکل 11-1 آشکارساز چند کاره

شکل 13-1 آشکارسازهاي گازي

شکل 12-1 آشکارسازهای شعله اي
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 پایة آشکارسازها 

برای نصب یک آشکارســاز، ابتدا باید پایه آن متناســب 
با نوع آشکارساز نصب شــود و سیم کشي روی آن انجام 
پذیرد. سپس آشکارساز روی پایه جا زده شود. چند نوع 

پایه را در شکل 14-1 می بینید.

 2-2-1-تجهیزات اعالم کنندة حریق 
برای آگاه کردن ســاکنین ســاختمان از بــروز حریق از 
تجهیزات مخصوصی اســتفاده می شودکه در زیر به آن ها 

اشاره می شود : 

 ) Sounder ( 1-2-2-1- آژیر
آژیرها وسایل خبری صوتی هستند که هنگام بروز حریق 
به صدا درمی آیند .ســاختمان آن ها معموالً الکترونیکی 
اســت. صدای     آژیرها، باید از همة محل های ســاختمان 
شــنیده شــود. نصب آن ها به صورت دیواری اســت. به 
همراه بعضی از آژیرها یک چراغ فالشرتعبیه می شود تادر 
صورت ســر و صدا بودن محیط،آن چراغ افراد را از بروز 

حریق آگاه سازد. 
تغذیة آژیرها معموالً 24 ولت DC اســت و رنگ آژیرها 

قرمز است. در شکل 16-1 انواع آژیرها را می بینید.

در محیط های پر ســروصدا، مانند محیط ها ی کارگاهی 
و صنعتــی  ازآژیرهای موتوردار1،که صــدای قوی تولید 

شکل 14-1 انواع پایه آشکارساز

شکل 15-1 قرار دادن یک نوع 
آشکار ساز روی پایه

شکل 16-1 انواع آژیرالکترونیکی

شکل 17-1 آژیر اعالم حریق 
موتوردار)هورن(

1  _ Siren- HORN

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

گاز  انتشــار  آشکار ســازها  از  برخــی 
مونوکسید کربن را نیز در محیط تشخیص می دهند. 
در مورد آن ها اطالعاتی از اینترنت به دست آوریدوآن را 
برای آشنایی ســایر هنرجویان در کالس مطرح کنید.
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می کننداستفاده می شود. 
) Bell ( 2-2-2-1-زنگ

 عالوه برآژیر، در سیســتم های اعــالم حریق از زنگ نیز 
اســتفاده می شــود. چند نوع زنگ در شکل 18-1 نشان 

داده شده است.

3-2-2-1-چراغ ها ی نشانگر

در فضاهائی که پارازیت صدا زیاداســت، یا مکان هایی که 
ساکنین آن ها صدای آژیرها را رسا نمی شنوند، الزم است 
چراغ های چشــمک زن ،که از دور قابل دید باشند، نصب 

شوند.انواع این چراغ ها به شرح زیر است :
  )Strobe Light( چراغ استروب الیت ) الف

به  هم چنین  و  چشمک زن  یا  ثابت  نور  با  ها  چراغ  این 
صورت ثابت یا گردان ساخته شده اند و معموالً به رنگ 
قرمزند ودرپاگردهای راه پله یا در راهرو ها نصب می شوند.

آن ها موازی با آژیرها بسته می شوند و همراه آژیر به کار 
»خروج«  عبارت  با  چراغ ها  این  است  افتند.ممکن  می 
مسیرهای  می شود،  نوشته  آن ها  روی  ،که   »EXIT« یا 
خروج را نیز مشخص کنند.تصویر چند نمونه از آن ها را 

در شکل 19-1 مي بینید.

  ) Remote Andicator (چراغ ریموت اندیکاتور )ب

ممکن اســت در بعضی مواقع خودمنطقة آتش ســوزی  
دارای قسمت ها ی متعددی باشــد و هنگام بروز حریق 
به تشــخیص دقیق تر محل حریق نیاز باشــد. مثاًل در 
آپارتمان ها یــی که هر طبقه از آن یک زون اســت خود 
طبقه دارای چند واحد است و یا در هتل ها که اتاق های 
متعــددی در هر طبقــه دارند، برای تشــخیص این که 
آشکارســازهای کدام اتاق باعث به صدا در آمدن آژیرها 
شده اند، در باالی سر در واحدها یا اتاق ها چراغ ریموت 
اندیکاتورنصب می کنند. در صورت عمل کردن هر کدام از 
آشکارسازهای اتاق مربوطه این چراغ نیز روشن می شود. 

در شکل20-1 یک نمونه  از آن ها را می بینید.

) Manual Call Point ( 4-2-2-1- شستی ها ی اعالم حریق
ایــن شســتی ها برای اعالم حریق دستی ساخته شده اند. 
در حالت عادی کنتاکت شســتی باز اســت  ودر حالت 
اعالم حریق، یک مقاومت ســری با شستی )که مقدار آن 
طبق اســتاندارد 470 اهم است( در مسیر به طور موازی 
بــا مقاومت انتهای خط قرار مــی گیرد و جریان افزایش 
می یابد و درنتیجه تابلــوی کنترل مرکزی اعالم حریق 

شکل 18-1  زنگ اعالم حریق

شکل 19-1 چراغ ها ی نشانگر

شکل 20-1 چراغ ریموت اندیکاتور
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می کند. روی شســتی ها کلمةFire نوشــته می شود و به 
رنگ قرمزاست.این شستی ها دو نوع اند:

الف( نوع شیشه ای : در نوع شیشه ای شستی تحت فشار 
قراردارد و با شکســته شدن شیشه آزاد وسپس کنتاکت 
آن بسته می شود. در این شستی ها نباید نیاز به شکستن 
شیشــه با چکش باشد، بلکه باید با فشار، شیشه شکسته 
شود و شستی فعال گردد. شکل 21-1 دو نمونه از آن ها 

را نشان می دهد. 

ب( نوع فشــاری : در انواع فشاری  باید شستی را فشار 
دادتا کنتاکت آن بســته شود. شــکل 22-1 دو نمونه از 

آن ها را نشان می دهد. 

3-2-1-کابل  سیستم اعالم حریق 
 در صورتی که ازکابل های اســتاندارد و مناسب استفاده 
نشــود یا سیم کشي دارای اشکال باشد، سیستم در موقع 
بــروز حریق به درســتی عمل نخواهد کــرد. به طورکلی    
می توان کابل ها ی مداراعالم حریق را به دو گروه تقســیم 
کرد و با توجه به خصوصیات هرگروه کابل مناســب با آن 

را به کار برد:

گــروه1 :کابل هایی که بعد ازآشکارشــدن حریق ازآن ها 
استفاده نمی شود.مانندکابل ها ی آشکارسازها وشستی ها. 

گــروه 2 : کابل هایی که بعــد ازکشــف حریق ازآن ها 
استفاده می شــود. مانندکابل هاي منبع تغذیه وآژیرها 
و چراغ ها. برای گروه اول می تــوان کابل 1/5میلی متر 
مربــع با روپوش و عایــق پروتودور بــه کاربرد ولی در 
مکان هایي که امکان ضربه یا ســاییدگی و جویده شدن 
توســط حیوانات وجــود دارد، بایدازکابل مجهزبه  غالف 
محافظ مکانیکی اســتفاده کرد. برای گروه دو نیز می توان 
از همــان کابل اســتفاده کرد. مشــروط براینکه درآنجا 
محافظ مکانیکی اضافی نظیر لوله های فوالدی نیزوجود 
داشــته باشد یا داخل لولة پی وی سی در زیر، حداقل 12 
میلی متر گچ به صورت توکار گذاشــته شــود. در شکل 
23-1 قســمت های مختلف کابل های مورد استفاده در 

سیستم های اعالم حریق را می بینید.

:) Fire Alarm Control Panel(  4-2-1- تابلو کنترل مرکزی
اصلی ترین و مهم ترین قسمت سیستم اعالم حریق، تابلوي 
کنترل مرکزی اســت.این سیستم که وظیفة ارتباط بین 
شستی ها و آشکارسازها و وسایل اعالم حریق مانند آژیرها 
و چراغ ها را بر عهده دارد. در سیستم اعالم حریق متعارف 

شکل 21-1 دو نمونه شستي اعالم حریق شیشه اي

شکل 22-1 دو نمونه شستي اعالم 
حریق فشاري 

شکل 24-1 قسمت های مختلف یک کابل اعالم حریق

شکل 23-1 انواع کابل هاي اعالم حریق
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نحوة ارتباط آشکارساز ها با تابلوی کنترل مرکزی  به این 
صورت است که در مواقع بروز حریق ، تحریک آشکارساز 
یا فشــار شســتی اعالم حریق اتصال کوتاهی را در مدار 
ایجــاد می کند، وجریان مدارافزایش می یابد)نه به حدی 
که اتصال کوتاه کامل تلقی شودو باعث اعالم خطا گردد(. 
در نتیجه مرکز کنترل اعالم حریق مي نماید. تابلوی کنترل 
مرکزی  از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق، 
رله های مربوطه را وصل می کند و آژیرها و چراغ ها ی اعالم 
خطر را به کار می انــدازد. تابلوی مرکزی معموالً دارای 
امکاناتی برای تســت قسمت ها ی مختلف مدارنیز هست. 
برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق باید موارد 

زیر را در نظر گرفت:
الف( اندازة ساختمان )مساحت و تعداد طبقات(؛ 

ب( کاربری ساختمان)مسکونی،اداری یا صنعتی (؛
ج(  تعداد زون ها؛ 

د( نوع سیستم طراحی شده ) متعارف یاآدرس  پذیر(.
بررسی صحت عمل کرد سیستم، راه اندازی مجدد 

آشکارســازها، ســاکت نمودن آژیرها و خاموش نمودن 
تجهیزات هشــدار دیداری، ذخیرة اطالعات و رویدادها، 
نمایش وضعیــت فعلی، برقراری ارتبــاط تلفنی با مراکز 
مســئول وچاپ گزارش  ها ازجمله عملیاتی هســتندکه 
تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق قادر به انجام آن  هاست. 
در شــکل های 25 -1 و 26-1 تصاویر تابلوهای کنترل 

مرکزی متعارف و آدرس پذیر را مي بینید:

زون بندی

درسیســتم هاي اعالم حریق، مکانــی را که می خواهیم 
حفاظت کنیم به مناطق مشــخص تقسیم می کنیم تا در 
صورت بروزحریق بتوان محل حریق را سریع ترو راحت تر 
تشــخیص داد. به هر کدام از این مناطق یک زون1گفته 
می شــود . از نظر ظرفیت، تابلــوی کنترل مرکزی را با 
زون )منطقه(تقســیم بندي می کنندو معموالً به صورت 

2 ، 4 ، 8 ، 16 ، 24 ، 32 زون ارائه می شوند.
قسمت های اصلی داخل یک تابلوی کنترل مرکزی از نوع 

متعارف در شکل 27-1  نشان داده شده است:
حال به تشریح قسمت های داخلی تابلوی کنترل مرکزی 

می پردازیم:
◄ترانس تغذیه: ترانس تغذیه یک  ترانس کاهندة 220 
به 27 ولت است  که خروجی آن به مدار یک سوسازي که 
روی برد الکترونیکی  قرار می گیرد، وصل می شود. ولتاژ 

خروجي منبع تغذیه معموال24ً ولت DC است.

شکل 25-1 تابلوهای کنترل مرکزی از نوع متعارف

شکل 26-1 تابلو کنترل مرکزي اعالم حریق از نوع آدرس پذیر

 1-Zone
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◄منبع تغذیة اضطراری : منبــع تغذیة اضطراری  این 
تابلو، عبارت اســت از دو عدد باتری خشــک )بدون نیاز 
به ســرویس و نگــه داري( 12 ولت که به طور ســری با 
یکدیگر بســته می شوند تا 24 ولت DC را تأمین کند و 
در مواقع قطعی برق، وظیفه تامین برق سیستم رابر عهده 
می گیرد.در حالت عادی که برق 220 ولت وصل اســت 
سیســتم باتری ها را شــارژ می کند و برای مواقع قطعی 
برق آماده نگه می دارد وهنــگام بروز قطعی برق به طور 
اتوماتیک وارد مدار می شــود. ظرفیت باتری ها به تعداد 
زون ها ی تابلو اصلی و قطعات وصل شــدة به آن بستگی 
دارد. اطالعات الزم برای انتخاب باتری مناسب را باید از 

دفترچة راهنمای تابلوی کنترل مرکزی استخراج کرد. 
◄برد الکترونیکی : بـــر روی این بـرد فیوزهای الزم و  

اتصاالتی برای تنظیم و قطعات الکترونیکی دیگری برای 
عملکرد  مداردرحالت های مختلف وجود دارد.

◄کارت توســعه زون:یک مدار الکترونیکی اســت که 
امکان اتصال زون های بیشــتر)معموالً دو زون( را به تابلو 

ایجاد می کند.
◄بیزر اشــکال داخلی تابلو: این بیزر در مواقع زیر به 

صدا در می آید:

شکل 29-1 مدار الکترونیکی یک نمونه تابلو اعالم حریق

شکل 28-1 باطری های مورد استفاده در داخل تابلو

شکل 27-1 قسمت های مختلف نمای داخلی یک تابلوی کنترل مرکزی متعارف

ترمینال های اتصال

ســیم های اتصــال 
باتری اضطراری

کارت توسعة زون

ترانس تغذیه

برد الکتریکی

بیزر اشکال داخلی تابلو
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الف( هنگام بروز اشکالی در مدار اعالم حریق مانند اتصال 
کوتاه یا قطعی؛ 

ب(اشکال در منبع تغذیة برق شهر یا باتری؛
 ج( اتصال نداشتن باتری ها؛ 

  د( هنگام آتش سوزی. 
◄ترمینال هــای اتصال: همان طورکه در شــکل1-31 
مشــاهده می کنید ترمینال های اتصال شامل قسمت های 

زیرند: 
الــف ( خروجی ولتــاژ DC کمکی  بــرای تغذیة تابلوی 

تکرارگر به نام های  GNDوAUX؛
ب ( خروجی کنتاکت ها ی مربوط به رلة قفل مغناطیسی 
:COMوNO ،NC در برای درهای اضطراری به نام های

ج ( خروجــی برای آژیرها و چراغ هــا ) معموالً بیش از 
یک خروجی اســت( ،به نام های -S1و+S1  یا –S2 و 

+S2؛
د (خروجی برای زون ها ،به نام های -Z1,+Z2 برای هر زون. 

شکل 32-1 قسمت های بیرونی تابلوی کنترل مرکزی را نشان 
می دهد.

قسمت های روی تابلو نیز به شرح زیرند:
□ المپ های نشانگرشامل :

● المپ Fault Sounder : روشــن شدن این المپ به 
معنی این اســت که در مدار آژیرها اشــکالی ایجاد شده 

است .
● المپ Fault Supply Power / Battery : روشــن 
شدن این المپ به معنی این است که برق ورودی شهر یا 

باتری ها دچار اشکال شده است .
● المپ On Mains : روشــن شدن این المپ به معنی 
این است که تابلو روشن است و اگر فقط این المپ روشن 

باشد یعنی تابلو در حالت طبیعی )نرمال (است. 
● المپ Fire برای هر زون : در مواقع اعالم حریق ،المپ 

زون مربوطه روشن می شود .
● المپ Fault : هرگاه خطایــی، اعم از اتصال کوتاه یا 

قطعی، در زون اتفاق بیفتد روشن می شود. 
این المپ ها در شکل 33-1 نشان داده شده اند.

شکل  33-1 المپ های قرارداده شده در داخل تابلو

شکل 30-1 کارت توسعه زون

شکل31-1 ترمینال های اتصال

شستی های کنترلالمپ های نشانگر

قفل شستی های کنترل
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درمدل های مختلف ممکن اســت LED ها ی نشــانگر 
دیگری نیز وجود داشــته باشــند ولی موارد ذکرشده در 
باال عموماً در تمام تابلوهای کنترل مرکزی وجود دارند. 

□ شستی های کنترل:ایــن شستی ها برای تنظیم حاالت کار 
مختلــف تابلو و درهنگام اعالم حریق و بروز خطا به کار می روند و 

دارای قسمت های زیر است:
 :) Reset / Resound / Test Zone Lamp (شستی ●

برای دوباره راه اندازی کردن تابلو اصلی ؛
● شستی )Silence Alarms Sounders (: برای ساکت 

کردن صدای آژیرها؛ 
● شستی )Silence Fault Sounders (: بــرای ساکت 

کردن بیزر داخلي تابلو؛
● شستی ) Evacuate ( : برای به صدا در آوردن آژیربه 

صورت دستی.

در طراحی و نصب سیســتم اعــالم حریق باید نکات زیر 
مورد توجه قرار گیرد:

1-3-1-نکات  مربوط به منطقه بندی)زون بندی( 
سیستم اعالم حریق 

برای ســهولت، سرعت و دقت درتشــخیص محل وقوع 

حریق، به ویژه در ساختمان های بزرگ،باید ساختمان را به 
مناطق کوچک تر و مجزا تقسیم بندی نمود. در صورتی که 
زون  بندی اجرا نشــده باشد، اعالم حریق با تأخیر صورت 
می گیرد و موجب سردرگمی و تشخیص اشتباه می شود.

نکات زیر در زون بندی باید رعایت گردد:
1-هر طبقة ســاختمان که بیش از 300 متر مربع باشد 

باید یک منطقة مجزا محسوب شود. 
2-حداکثر مساحت یک منطقه 2000 متر مربع است. 

3-اگر کل مســاحت طبقات یک ســاختمان 300 متر 
مربع یا کمتر باشــد، می توان آن را یک منطقه محسوب 

داشت. 
4-سرویس پله، چاه آسانسور و قسمت هایی که به وسیلة 
دیواره های ضد حریق از فضاهای دیگر مجزا شده  اند، هر 
چند مساحت کمی که دارند می توان آن هارا یک منطقه 
در نظر گرفــت. بام ها نیز منطقه جداگانه ای محســوب 

می شوند. 
5-حداکثر فاصلة جســت  وجو در یک منطقه، نباید بیش 
از 30 متر باشــد. منظور از فاصلة جســت وجو، مسافتی 
اســت که برای یافتن و رؤیت محل حریق باید طی شود. 
از این رو در ســاختمان هایی که دارای اتاق های متعددند 
بهتر است در باالی درهای مشرف به راهروها، چراغ های 

نشانگر )ریموت اندیکاتور(نصب گردد. 

2-3-1-نکات مربوط به شستی ها
1-در مسیرهای هم ســطح و کم تردد، ماکزیمم فاصلة  
شســتی  های اعالم حریق از یکدیگر 45 متر اســت و در 
مسیرهای پر تردد، این فاصله  تا 20 متر کاهش مي یابد. 
در مسیرهای معمولی،مثل راهروها برای نصب شستی ها  

فاصله ا ی بین 30 تا 45 متر پیشنهاد می شود. 
2-ارتفاع نصب شستی بین 120 تا 160 سانتی  متر توصیه 

می شود.
3-در هــر زون حداقل یک شســتی باید وجود داشــته 

شکل34-1 شستی های کنترل

3-   1   -  اصول طراحی  و  نصب  سیستم   اعالم                        
حر یق
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باشد.
4-تمام شســتی های موجود در یک سیستم اعالم حریق  

 باید از یک نوع )فشاری یا شیشه ای ( باشند.
5-در آشــپزخانه  های طبخ غذا که محل های کثیف نباید 
شســتی نصب گردد. البته در شستی  های جدید به جای 
شیشه از طلق استفاده می شود و در این صورت نصب آن 

در آشپرخانه مجاز است.
6-شســتی ها معموالً در محل خروجی، نصب می گردند. 
محل نصب شســتی باید تمیز و از رنــگ زمینه متمایز 
باشــدو در نزدیکی آن هیچ  گونه مانع دید وجود نداشته 

باشد. 

3-3-1-نکات مربوط به تابلوی اعالم حریق 

تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند 
که به راحتی قابل مشــاهده باشند. در ضمن رفت و آمد 
نگهبانان ســاختمان در آن جا بیشترباشــد ،به گونه  ای که 
کارکنان حاضر در محل به محض عمل نمودن آشکارسازها 
و روشن شدن چراغ های مربوطه از وضعیت حریق مطلع 
شــوند و بتوانند اقدامات الزم را به سرعت و با دقت انجام 
دهند. لذا تابلوی مرکزی معموالً در ورودی  ها و محل هایی 
که مأموران آتش  نشــانی داخل می شوند نصب مي گردد. 
ضروری است که پالن  های ساختمان در محل نصب مرکز  
اعالم حریق بایگانی و نگه داری شوند، تا نیروهای امدادی 
که در محل حاضر می شــوند با دسترســی به نقشه  های 
ساختمان بتوانند عملیات امداد را بهتر و سریع  تر انجام دهند. 
1-بــرای انتخاب تابلوی کنترل مرکــزی باید 20 درصد 

اضافه ظرفیت برای توسعة آیندة مدارها در نظر گرفت.
2-خود تابلوی کنترل مرکزی باید توسط یک آشکارساز 

دودی حفاظت شود.
3-ارتفــاع نصب تابلوی کنترل مرکزی   حدود 1/8الی 2 

متر است. 

4-درنصــب آشکارســازهای قابل اتصال بــه هر زون در 
تابلــوی کنترل مرکزی  بایدتعداد حداکثری که توســط 

کارخانه سازنده تعیین می شود رعایت گردد.

4-3-1-نکات  مربوط به آشکارسازها: 

1-هرگز نباید آشکارساز ها را در حوالی ورودی و خروجی 
سیستم های تهویه در آشپز خانه ها و پارکینگ ها نصب 

نمود. 
2-آشکارساز ها را نباید رنگ آمیزی کرد.

3-درحداقل 3 ســانتی متر از کنار و 5 سانتی متر از زیر 
آشکارساز نباید هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد .

4-در آشــپزخانه ها  فقــط از آشکارســاز حرارتی ثابت 
استفاده شود.

5-آشکارسازهای دودی نباید در موقعیت های زیر نصب 
شوند:

1- در مسیر کوران هوا مانند کانال ها و داکت ها؛
2- در محل هایی که در حالت عادی از داشتن دود و بخار 

وجود ناگزیرند،مانند موتورخانه و اتاق دیزل ژنراتورها؛
3- در مکان هایی که آتش تولید ذرات دود نمی کند.

توصیه می شــود در محل هایی مانند اتاق دیزل ژنراتور و 
موتورخانه از آشکارسازحرارتی افزایشی و آشکارسازهای 

ترکیبی استفاده شود.
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جدول 1-1 مشخصات نصب برای دو نوع آشکارساز حرارتی و دودی

5-3-1-نکات مربوط به آژیرها
1-مشــخصات صــدای تمــام آژیرهای نصب شــده در 

ساختمان باید یک سان باشند.
2-حداقل شــدت صدا در محل های بدون آلودگی صوتی 
65دســی بل اســت. فقط در فضاهائی که پارازیت های 

زیاداست. باید آژیرهائی با صدای بلندتر نصب شود.
3-صدای آژیر باید ممتد باشد. هرچندممکن است از نظر 
دامنه یا فرکانس تغییر کند. این صدا باید منحصر به فرد 

و از صدای آژیر سرقت و غیره متمایز باشد.
4-ولتاژ کار آژیرها از 9 تا 24 ولت است، ولی اغلب با 24 

ولت کار می کنند. 
5-نصب یک آژیر در محل تابلوی مرکزی  اعالم حریق و 

آژیر دیگری در بیرون دِر خروجی اصلی الزامی است.

6-3-1- نکات مربوط به کابل کشی 
1-کابل ها ي سیستم اعالم حریق باید جدا از سایر سیم ها 

و کابل ها سیم کشي شوند. 
2-تست کابل ها توسط اهم متر انجام می شود و در صورت 
استفاده از مگا اهم سنج)مگر( باید تمام تجهیزات، اعم از 
آشکارساز ، آژیر ، تابلوی کنترل مرکزی و ... را از مدار باز 

کرد تا ولتاژ تست باالبه آن ها آسیب  نرساند .
3-هنگام کابل کشی نباید از مسیر زون ها انشعاب گرفت. 

از آژیر ها هم نباید انشعاب گرفت. 
4-در انتهای مســیر زون ها معمــوالً یک مقاومت انتهای 
خط که مقدارآن 6/8 کیلو اهم اســت، متصل می کنند تا 
جریان برقرار شــده توسط این مقاومت در مسیر زون به 
تشــخیص قطعی یا اتصال کوتاه در مسیر توسط تابلوی 

مرکزی بینجامد. 
برای  طراحی و اجرای یک سیســتم اعــالم حریق باید 

مراحل زیر را طی کرد: 
1- از محــل بازدید به عمل آیــد. در غیر این صورت باید 
بعداز تعیین نوع سیســتم )متعارف یا آدرس پذیر(نقشة 

سیستم اعالم حریق روی پالن ساختمان طراحي شود. 
2-نقشــة ارائه شــده را برای تعیین تجهیزات الزم مورد 

بررسی قرار می دهیم.

 3-سیم کشي اجزای مختلف مدار را بر اساس استانداردهای 
موجود انجام می دهیم.

4- تجهیزات سیســتم رادر محل های تعیین شده نصب 
می کنیم.

5-سیســتم را به طور کامل آزمایش می کنیم و ســپس 
تحویل می دهیم.

شکل 35-1 پایة آشکارساز با مقاومت انتهای 
خط 6/8 کیلو اهم وصل شده به آن

دودیحرارتینوع  آشکار ساز

هر  حفاظتی  مساحت  حداکثر 
37آشکارساز)متر مربع( 

 
50
 

9فاصلة مجاز از یکدیگر)متر( 
 

10
 

4/5فاصلة مجاز از دیوارها )متر(
 

5
 

ارتفاع مجاز )متر(
 

5/5-8/5
 

7/5
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4-1-نقشه کشی سیستم اعالم حریق

برای ترسیم نقشة اعالم حریق باید استانداردهای موجود 
در مــورد تجهیزات این سیســتم ها را مد نظر قرارداد.در 
ادامــة اطالعاتــی در مورد نقشــه تجهیــزات مختلف 

سیستم های اعالم حریق ارائه مي گردد.

1-4-1- عالئم اختصاری مورد استفاده درنقشة 
سیستم های اعالم حریق

2-4-1- نقشة سیستم اعالم حریق، روی پالن 
ساختمان

در شکل 36-1 صفحةبعد، نقشة رایزر سیستم اعالم حریق 
ساختمانی با 12 واحد مجزا برای نمونه نشان داده شده است.

3-4-1- نقشة سیم کشي آشکار سازها و چراغ ریموت 
اندیکاتور: بر روی پایة آشکارســاز، پیچ های اتصال برای 
تغذیــة ورودی – و + و دو پیــچ اتصال بــرای اتصال به 
آشکارسازبعدی یا به مقاومت انتهای خط1وجود دارد،که 

درنقشه مشخص می شود.
هم چنین ممکن اســت یک پیچ اتصــال نیز برای چراغ 
ریموت اندیکاتور وجود داشــته باشد.به همراه آشکارساز 
پایة مناسب و نقشة مربوط به نحوة اتصاالت آن به تابلوی 
مرکزی ارائه می شود.در شکل 37-1نمونة نقشة سیم کشي 
)نشان داده شده در  کاتالوگ آشکارسازهای سیستم اعالم 

حریق نوع متعارف ( نشان داده شده است. 
همان طور که در نقشــه مشــخص شــده اســت، همة 
آشکارسازها توسط دو رشته سیم به آشکارساز دیگر یا به 
تابلوی مرکزی وصل می شوند .پایة 1و2 ورودی و پایة 4و 
2 خروجی های ولتاژ تغذیه هستند. چراغ ریموت اندیکاتور 
نیــز در هر دتکتور به پایه هــای 3و 4 وصل مي گردد.در 

انتهای مسیر نیز مقاومت انتهای خط وصل شده است.

4-4-1- نقشه سیم کشي تابلوی کنترل مرکزی

نحوة ســیم بندي کامل یک تابلوي کنترل مرکزي اعالم 
حریق با توضیحات مربوطه صورت نمونه در شکل    1-38 

آمده است: 

1- در شکل38-1 بر روی پایة آشکارساز پیچ های شمارة 
1 و 6 بــرای اتصال تغذیة ورودی – و + و پیچ های 2 و 5 
برای اتصال به آشکارســاز بعدی یا، مقاومت انتهای خط 
در آخرین قطعه )آشکارســاز یا شســتی(  مورد استفاده 
قرار گرفته است. هم چنین یک پیچ اتصال نیز برای منفی 
چراغ ریموت اندیکاتور )شــمارة 4( در نظر گرفته شــده 

است. این پایة روي دتکتور ممکن است با حرف R نیز 
مشخص می شود. 

عالمت اختصارینام وسیله

آشکارساز حرارتی

F

H

S

FACP

آشکارساز دودی

F

H

S

FACP

شستی اعالم حریق
F

H

S

FACP

آژیر 

F

H

S

FACP

زنگ

F

H

S

FACP

چراغ استروب الیت یا ریموت 
اندیکاتور

F

H

S

FACP تابلوی کنترل مرکزی

F

H

S

FACP

جدول 2-1 عالئم اختصاری درنقشة سیستم های اعالم حریق

1-EOL RESISTOR
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شکل 36-1 نقشه سیستم اعالم حریق یک ساختمان 8 طبقه

شکل 37 -1نقشة سیم کشی پایة آشکار سازها و چراغ ریموت اندیکاتور

2

1 4

3 2

1 4

3 2

1 4

3

EO
L R

ESISTO
R

REMOTELED
INDICATOR

مقاومت انتهاي خط

تابلو كنترل مركزيچراغ ريموت انديكاتورپايه دتكتور

(اتصاالت پايه)

(ورودي برق مثبت)

(ورودي برق منفي)

(خروجي مثبت به آشكارساز بعدي)

(خروجي منفي براي چراغ ريموت انديكاتور)

4 Power(+)Out

3 Remote LED(-)Power(-)

Power(+)In

Base Terminals
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2- نقشة ارائه شده را برای تعیین تجهیزات الزم مورد 
بررسی قرار می دهیم.

3- سیم کشــي اجزای مختلــف مدار را بر اســاس 
استانداردهای موجود انجام می دهیم.

4- تجهیزات سیســتم رادر محل های تعیین شــده 
نصب می کنیم.

5- سیستم را به طور کامل، آزمایش می کنیم وسپس 
تحویل می دهیم.

سیم کشي شســتی ها نیز همانند دتکتورها دارای دو 
سیم ورودی و دوسیم خروجی هستند.مقاومت 470 
اهمی در داخل شستی وصل می شود. در شکل39 -1 
تصویر پشت یک نمونه شستی و نحوة اتصال سیم های 

ورودی و خروجی نشان داده شده است:
5-4-1- سیم کشي وسایل هشدار دهنده 

آژیرها به ترمینال آژیر تابلوی مرکزی وصل می شوند 
و الزم اســت یک مقاومت انتهای خط نیز به دو سر 

6

5

1
2

3

4

6

5

1
2

3

4

6

5

1
2

3

4

NC

COM

NO

EOLR

EOLR

CPR

دتكتور دود يا حرارت

مدار آژير(1)زون اعالم حريق(1)

زون (2)
مانند اتصاالت مدار(1)مانند اتصاالت زون (1)زون اعالم حريق(3) به بعد

انشعاب نگيريد

براي برق 220 ولت ترجيحا از 
اين كنتاكتها استفاده نكنيد.

از  را  خط  انتهاي  هاي  مقاومت 
ترمينال ها بازكرده و طبق مدار به 
متصل  آژير  يا  دتكتور  آخرين 
(آبي،  اهم   6800 نماييد. 

خاكستي،قرمز، طاليي/نقره اي)

كنتاكت هاي بدون ولتاژ 
 30 در  آمپر   1 اكثر  (حد  رله 

 (DC ولت

CPR :  مقاومت شستي اعالم 
حريق(470 اهم) بزرگ (0.5 ولت) 

EOLR : مقاومت انتهاي خط(6/8 
كيلو اهم) كوچك (1/4 ولت)

شستي اعالم حريق

DC خروجي كمكي 24 ولت
VE. را از ترمينال 7 

بگيريد

مدار آژير(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36

مقاومت 470 اهم ( زرد، بنفش، قهوه اي ، طاليي/ نقره اي)

- + - + - + - + - + - + - + - + +

شکل 38-1 نقشة اعالم حریق یک تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق

شکل 39-1سیم های اتصال شستی
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آخرین آژیر وصل شــود. چراغ های اســتروب الیت نیز 
موازی با آژیرها بســته می شوند. سیم کشي چراغ ریموت 
اندیکاتور با استفاده از نقشة سیم کشي کاتالوگ آشکارساز 

مورد استفاده  انجام می گیرد.

5-1- مراحل اجرای سيم کشي 

برای اجرای سیم کشي سیستم اعالم حریق مراحل زیر را 
باید طی کرد.

1-  ابتدا موقعیت کلیة قسمت ها را با نقشه چک کنید .
2-کابل کشی را مطابق با نقشه انجام دهید .

3-  بعد از کابل کشی، دتکتورهای حرارتی و دود، شستی ها 
و آژیر ها ی اعالم خطر را نصب کنید .

4-   تابلوی کنترل مرکزی را در محل تعیین شده در نقشه 
نصب نمایید.

5-  سیم زمین را به بدنة فلزی پانل وصل کنید.
6-  طبق دستور العمل های آزمایش ارائه شده در کاتالوگ 

دستگاه مرکز کنترل را آزمایش کنید. 
7-  ســیم هاي ورودی را قبل از آزمایش کامل دستگاه به 

ترمینال های آن وصل نکنید.
8-  سایر تجهیزات را به تابلوی کنترل مرکزی  وصل و کل 

سیستم را آزمایش کنید. 
9-  دتکتورها را تا اتمام کارهای ســاختمانی ) که باگرد و 
غباراحتمالی همراه اســت( ، از پایه های آن خارج کنید، 
تــا به دلیل ورود گردو غبار بــه داخل آن ها، آژیر مزاحم 

ایجاد نشود.
10-    هنگامی که کلیه کارهاي ساختمانی تمام شدو گرد 
و غباری وجود نداشت، مطمئن شوید که برق 220 ولت 
دستگاه قطع شده و اتصال باتری ها جدا شده است. سپس 
کامل بودن مدار سیم کشي را به وسیلة یک اهم متر چک 

کنید.
11-   هنگام متصــل بودن هر گونه وســیلة الکترونیکی، 

سیستم را به وسیلة مگااهم سنج آزمایش نکنید .
12-   برای جلوگیری از وارد شــدن صدمه به دستگاه در 
هنگام اتصال سیم ها باتری ها را از داخل دستگاه بردارید. 
بعد از آزمایش کردن ســیم بندی دستگاه، مقاومت ها ی 
انتها ی خط را از ترمینال دســتگاه باز کنید وآن ها را به 
ترمینال های آخرین آشکارســاز و آخریــن آژیر هر مدار 

وصل نمایید.
13-  زمانی که مطمئن شــدید کلیــة اتصاالت محکم و 
عایق روی سیم ها سالم اند، دِر جلوی دستگاه را در جای 
خود قرار دهید، باتری ها را در داخل دســتگاه جای گزین 
و ســیم آن وسپس برق دستگاه را نیز متصل کنید. حال 
می توانید دستگاه را به طور کامل و عملی تست نمایید. 

14-  این آزمایش ها باید با باتری های نو و پر اجراشــوند. 
باتری ها ي نامرغوب حتی اگر شــارژ شــوند. باعث اعالم 

اشکال می گردند.
 15-   بــرای اطمینان از عملکرد صحیح سیســتم اعالم 
حریق، الزم اســت در موقع لــزوم و در زمان های معینی 
سیستم بازدیدشود و اشــکاالت احتمالی آن رفع گردد. 
توصیه می شــود نقشه ای از ســاختمان، حاوی جزئیات 
مربوطه در محل استقرار شســتی ها وحسگرها نگه داری 

 شود و در دسترس باشد.
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نگه داری سیستم اعالم حریق
با توجه به وظیفة   حســاس و مهم سیستم اعالم 
حریق، باید نســبت به عملکرد صحیح و به موقع 
آن   در هنــگام بروز حریق اهمیت زیاد قائل بود.در 
نگه داری سیستم اعالم حریق، احساس مسئولیت 
کرد. در سیستم های آدرس پذیر و هوشمند، نوع 
ساختمان داخلی تجهیزات به امر نگه داری کمک 
می کند و در صورت بروز اشکال آالرم  های مربوط 
به کثیفی آشکارسازها، عمل نکردن شستی، آژیر 
و سایر تجهیزات، مســئول نگه داری رااز وضعیت 
سیستم مطلع می کند.اما در سیستم های متعارف، 
بروز اشــکال در سیســتم فقط در صورت خارج 
شدن یک آشکارساز از مدار، پارگی خط ارتباطی 
و اتصال کوتاه خط  باعث ایجاد آالرم می شــود و 
کثیفی آشکارســاز یا نداشتن عملکرد صحیح آن 
فقط با تســت دوره  ای یا آالرم  های ارسال شده بر 

روی تابلو کنترل مرکزی  معلوم مي گردد. 
خطا یا آالرم

اصوالً هر نوع اعــالم حریق)به صدا در آمدن آژیر 
حریق( بدون وجــود حریق واقعی را خطا یا آالرم 
می  گویند. یکی از مشکالت سیستم های اتوماتیک 
اعالم حریق، ارسال هشدارهای اشتباه و نادرست 
اســت که دردسرساز می شــود و در صورت تکرار 
زیاد، سیستم را تبدیل به چوپان دروغ گو می کند. 

آالرم ها بر دو نوع اند:
الف( آالرم  در اثر عوامل بیرونی : در این نوع 
آالرم  ها عاملــی غیر از حریق باعث فعال شــدن 
سیستم گردیده است .هر یک از عوامل ذکر شده 
در زیر می توانند به اعالم هشــدار نادرســت منجر  

شوند:
1-آشپزی و پخت و پز و بخارهای ناشی از آن 

2-بخار آب و رطوبت زیاد
3-دود سیگار

4-گرد و غبارزیاد
5-حشرات

6-اسپری  های مختلف
7-دود ناشی از برخی فعالیت  ها )مانند آتش  بازی 

و غیره(
8- جوشکاری و عملیات مشابه

 9-د وده هــای نـمـایـشـی  مـاننـد  جـلـوه  هـایــی کــه
 ازآن ها در تئاتـر استفاده می شود.

10-دستگاه های بخور و همین  طور روشنایی چون 
شمع یا چراغ های نفت سوز

11-نوسان زیاد دما
12-جریان باد

13-تغییــر کاربری فضاها، بــدون در نظر گرفتن 
شرایط طراحی اولیة  سیستم اعالم حریق

14-آزمایش و ســرویس تجهیزات بدون غیر فعال 
نمودن سیستم

15-آسیب  های تصادفی یا مغرضانه
ب ( آالرم در اثر عملکرد اشــتباه تجهیزات : این 
آالرم ها بر اثر اشــتباه آشکارســاز یا شستی یا خود 
تابلو به وجود آمده اســت. این حالت را آالرم کاذب 
می  گویند. عواملی هم  چون  انتخاب نکردن نوع صحیح 
آشکارســاز برای مکان مورد نظر ،سوختن آشکارساز، 
پارازیت  ها و تداخل  های الکترومغناطیسی ای که بر اثر 
خاموش و روشــن شدن تجهیزات هارمونیک  زا مانند 
المپ فلورســنت ، موبایل،یو پــی اس)UPS( و ... به 

وجود می آیند باعث آالرم کاذب می گردند.
روش های کاهش خطا 

برای کاهش هشدارهای خطا می توان به سه روش زیر 
عمل نمود:

یکم-کاهش حساسیت آشکارسازها : این کارمطلقاً 
کار درستی نیســت ،مگر آن که حساسیت آن ها بیش 

از حد ضرورت باشد.به دو توصیه زیر نیز توجه شود:
1-به  کارگیــری سیســتم تأیید هشــدار: در این 

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

برای مطالعة بیشتر
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سیستم، قســمت هشــدار مدت زمانی را منتظر 
می  ماند )معموالً 30 ثانیه( تا از سوی کنترل مرکزی 

گزارش ارسالی آشکارساز تایید شود. 
2-اســتفاده از سیســتم های پیشــرفته  تر مانند 

تجهیزات آدرس  پذیر و هوشمند: 
نظر به حساسیت سیستم های اعالم حریق، تمامی 
خطاها و آالرم  های ناخواستة هر سیستم ،با توجه 
بــه نــوع آالرم و زمان آن ،باید ثبــت گردد تا در 
هنگام ســرویس تجهیزات بتوان مورد اشــکال را 
پیــدا نمود وآن را رفع کــرد. البته همة پانل  های 
اعالم حریق حافظة ثبت خطاها دارند ولی به دلیل 
این که امکان پاک نمودن این حافظه توسط افراد 
ناآشــنا یا قطع باتری های پشــتیبان و برق تغذیه 

وجود دارد، بهترین گزینه ثبت این موارد است.

دوم -تست حساسیت
آشکارســازهای حرارتی توســط حــرارت کنترل 
می شوند و با دستگاه  آزمایش  حساسیت )عملکرد 
دمائی( تست می گردند.درآشکارسازهای دودی نیز 
حساسیت ثبت شــده در پشت آشکارساز )درصد 
حساسیت سه یا چهار یا پنج درصد( توسط دستگاه 
تستر مخصوص آزمایش مي شود. تست حساسیت 
در هنگام نصب تجهیزات و یک سال پس از نصب 
و پس از آن هر چهارســال یک بار انجام می شود و 
بر روی آشکارساز برچســب تأیید و تاریخ ،نصب 

مي گردد. 
توجه: در هنگام انجام سرویس  ها و احتمال به صدا 
در آوردن آژیر خطر،الزم اســت از قبل نسبت به 
کلیة افراد مستقر در ساختمان اطالع رسانی شود 

و امکان هر گونه خطر پیش  بینی گردد. 

سوم - بازدیدها

در سیستم های اعالم حریق، بازدیدهای زیر، طبق 
دســتورالعمل مندرج درکاتالوگ دستگاه، به عمل 

می آید:
1- بازدید روزانه : ابتدا کنترل کنید که چراغ برق 
اصلی تابلوی مرکزی روشــن باشد. هم چنین هیچ 
چراغ دیگر یا آژیری روشن نباشد. هر گونه اشکال 
را به سرویســکار مربوطه گزارش دهید و در فرم 

ثبت وقایع ثبت کنید .
2- بازدیدهای هفتگی: بــه طور هفتگی ازتابلوی  
اصلی اعالم حریق  بازدیدکنید  و از صحت عملکرد 
نمایشــگر، باتری و تغذیه اطمینان حاصل نمایید. 
کنترل کنید که چراغ زون ها روشن می شود و بیزر 

داخلی کار می کند. 
شستی اعالم حریق یا حســگری را فعال کنید تا 
اعالم حریق آزمایش شــود و عملکــرد آژیرها را 
کنترل کنید. هر هفته یک زون مختلف و هم چنین 
شســتی یا حســگر متفاوتی را امتحان کنید، به 
صورتی که در یک زمان شش ماهه تمامی زون ها 
تست گردند.به این ترتیب به صورت دوره ای کلیة 
شستی ها وحسگرها را امتحان کرده اید .هم چنین 
دفتر ثبت آالرم  ها بررســی شود و در صورت فعال 
شدن سیستم در گذشته، علت آن بررسی و مورد 
اشکال پیدا و رفع عیب گردد. در مرحلة آخر، کلیة 
عملیات و شمارة تجهیزات سرویس شده، با توجه 
به حساســیت محل، نوع تردد افــراد، تعداد افراد 
موجود، تمیز بودن ،ثبــت گردد.محل این بازدید 

رامی توان تا چهار هفته یک بار نیز انجام داد.
:گزارش هــای قبلی را مطالعه   3- بازدید فصلی 
وکنترل کنیدکه اشکاالت قبلی به صورت صحیح 
برطرف شده باشند. باتری و اتصاالت آن را بازدید 
کنید. مانند بازدید هفتگی در هر زون یک حسگر 
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یا شستی را فعال سازید تا اعالم حریق را آزمایش 
کنید. برق 220 ولت را قطع نمایید و قابلیت باتری 

را برای تغذیة آژیرها کنترل کنید .
4- بازدیدها ی شش ماهه: در این دوره بایدتمامی 
اتصاالت، کابل ها و ســیم  ها تست شوند و صحت 
عملکرد آن ها تأیید گردد. آژیرها  نیز چک شــوند 
و از صحت عملکــرد آن ها اطمینان حاصل  گردد. 
آشکارســازهایی که در نواحی آلوده و تحت تأثیر  
باد قــرار دارند تمیزکاری شــوند و عملکرد آن ها 
چــک  گردد. کلیة شســتی  ها ضمن چک شــدن  
برچسب تایید1 روی آن ها نصب  گردد. آژیر خارج 
از ساختمان، همچنین فالشر و تمام اجزای متصل 
به زون تســت  شــوند. ضمناً می توان قسمتی از 
آشکارســازهای متصل به هر زون را در این دوره 

تمیزکاری نمود. 
5- بازدیدهای ســالیانه: کلیة آشکارســازهای 
متصل به مدار هر پانل در یک دورة حداکثر ســه 
ساله   باید تمیزکاری شوند و از نظر عملکرد تست 
گردند. این سرویس می توانددر چند نوبت باشدو 
در عملیات شــش ماهه، یک ساله یا یک سرویس 
سه ســاله انجام پذیرد. نحوة کار به صورتی است 
که در طول دورة سه ساله تمام تجهیزات از قبیل 
آشکارساز، شستی، آژیر، فالشر، مدول  های واسطه 
و جداکننده  ها کامالً کنترل شــوند. در صورتی  که 
محل نصب تمامی یا قسمتی از آشکارسازها آلوده 
باشــد این زمان کاهش مي یابد. اما زمان سرویس 
نباید افزایش یابد.LED نشــان  دهنده  های خارجی 
نیزباید در دورة ســالیانه کنترل شــوند.هم چنین 
مدارات داخلی، بردها و باتری های پشتیبان برنامه 

در طول دورة ســالیانه، طبق دستورالعمل سازنده 
تمیزکاری و چک شوند و در صورت نیاز باتری های 
پشــتیبان تعویض گردد.  باتری هــا بعد از حداکثر 
چهار سال تعویض می گردند و در صورتی  که دمای 
نگــه داری بیش از 25 درجة ســانتی  گراد یا تعداد 
تخلیة کامل چهار بار باشد، این زمان تقلیل مي یابد. 

1-CERTIFICATE
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هدف: سیم کشي و  راه اندازی یک سیستم اعالم حریق  با تمامی 
تجهیزات  

تجهیزات و ابزار مورد نیاز

تعداد/مقدارتجهیزات

آشکارساز دودی و شعله و حرارتی 
وگازی

هرکدام یک عدد

پایة آشکارساز متناسب با نوع 
آشکارسازها                     

4  عدد

غ  ا چر با  یق  حر عــالم  ا یر  ژ آ
غ ا چر بدون  و  د  سرخو

هر کدام یک عدد

یک عددچراغ استروب الیت                                                  

2 عددچراغ ریموت اندیکاتور                                           

شستی اعالم حریق نوع فشاری  و 
شیشه ای

هر کدام یک عدد

2 عددباتری 4 آمپر ساعت                                 

تابلوی مرکزی اعالم حریق 
دو زون            

یک دستگاه

حدود 15 مترسیم نمره 1 یا 1/5

یک سری کاملابزار سیم کشي

 مراحل اجرای کار: 

1- ابتدا قطعات را مطابق شــکل 40-1 روی تابلوی کار 

14

نصب کنید. توجه داشته باشید که برای نصب آشکارسازها 
ابتدا باید پایة مناسب هر آشکار سازرا روی تابلو کار نصب 

کنید.

تابلو مركزي

آشكارساز گازي

آشكارساز حرارتي

آژير چراغ دار

آژير بدون چراغ

شستي فشاري

اشكار ساز دودي

چراغ ريموت چراغ ريموت
آشكارساز شعله اي

چراغ استروب اليت

شستي شيشه اي
مسير زون 2

مسير زون 1

شکل 1-40
2- سیم کشي بین قطعات را طبق زون بندی نشان داده 
شــده و مطابق نقشــة ارائه شــده )در دفترچة راهنمای 
نصب تابلوی مرکزی اعالم حریــق ودردفترچة راهنمای 

نصب آشکارسازها( انجام دهید.
3- مقاومت های انتهای خط ارائه شــده در بستة تابلوی 
کنترل دســتگاه مرکزی را به انتهای خط آشکارسازها و 

آژیرها وصل کنید.
4- آشکارسازها را روی پایه ها جا بزنید.

5- طبق دستورالعمل دفترچة راهنمای تابلوی مرکزی و 
با توجه کامل به دستورات ایمنی باتری هاو برق ورودی را 

وصل و مدار را راه اندازی کنید.
6- عملکرد آشکارسازها و شســتی ها را با احتیاط کامل 

آزمایش کنید. 
7- گــزارش کاملی از مراحل اجــرای کار و راه اندازی و 

آزمایش سیستم را بنویسید.

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت کار عملی 1:  سیم کشي و راه اندازی سیستم اعالم حریق از نوع متعارف
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: طراحی یک سیستم اعالم حریق  برای یک آپارتمان چهار طبقه تک واحدی

   مراحل طراحی 

ابتدا نوع دتکتورها را با توجه به محل نصب آن تعیین کنید.  -1

عالئم اختصاری دتکتورها ، شســتی ها و دیگر اجزای سیســتم اعالم حریق را در محل مربوطه و بر روي   -2
پالن رسم نمایید. 

سیم های رابط را ترسیم و تعداد آن ها را روی خط، مشخص کنید.  -3

ابتدای زون را با عالمت فلش  و انتهای زون را با عالمت اختصاری مقاومت، مشخص کنید.  -4

5- نقشة سیستم اعالم حریق را بر روي پالن شکل 41-1ترسیم نمایید.

  6- نقشة رایزر دیاگرام سیستم اعالن حریق را براي این آپارتمان ترسیم کنید.
  

10کار عملی 2:  طراحی یک سیستم اعالم حریق از نوع متعارف

شکل 41-1پالن یک طبقه از یک آپارتمان چهار طبقه تک واحدی



یق
حر

الم 
 اع

ای
م ه

ست
سی

27

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت 1- در داخل کدام آشکارســاز اعالم حریق از سلول فتو الکتریک 
استفاده شده است؟

2- تفاوت بین آشکار ساز حرارتی ثابت و افزایشی چیست؟

3- از کدام نوع آشکار ساز در فضای باز می توان استفاده کرد؟

الف ( حرارتی     ب( دودی اشعه ای    ج( شعله ای    د( گازی

4- زون اعالم حریق را تعریف کنید.

 5- محل نصب تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق چه خصوصیاتی 
باید داشته باشد؟

6- محل نصب چراغ ریموت اندیکاتور و نحوة سیم کشي 
آن را بیان کنید؟

7- مقاومــت انتهای خط در مدار اعــالم حریق، چگونه 
وصل می شود؟

8-  بازدیدهای الزم در نگه داری سیســتم اعالم حریق را 
بیان کنید.

9- انواع المپ های نشــانگر خطــای روی دِر تابلو اعالم 
حریق را نام ببرید و دلیل روشــن شدن هر کدام را بیان 

کنید.
10- چنــد مورد از دالیل ایجاد آالرم هــای کاذب را نام 

ببرید.

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

www.gst.com.cn

www.ariak.com

www.c-tec.com

www.BRK.com

www.mazdak.com

www.mavygard.com

www.reliablefire.com

www.yanginalarm.com

www.micro-vision.co.uk

www.gardinersecurty.co.uk
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فصل دومفصل دوم

ساعات آموزش

جمع عملی نظری

16 8 8
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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-آشکار ساز ها

1-1-2-2- انواع آشکار ساز ها                                              
)Motion Detector(1- آشکار ساز حرکتی

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.

انواع دیگر آشکارسازهای حرکتی به صورت زیر است:

الف- آشکارساز بی سیم

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 - آشکارساز با زاویة دید 360  درجه

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(آشکارساز فضای آزاد )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- آشکارساز شکستن شیشه

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

اعالم  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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شکســتن شیشه از دو روش زیر استفاده می کنند:
● 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-ساختمان چشمی ها:
ساختمان چشمی ها دارای قسمت های مختلفی به شرح 

زیر است.
)PIR( حسگر مادون قرمز◄

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 آژیر ها 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 پخش می کنــد. بلند گو 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  تلفن کننده ها می توانند شماره گیری  جداگانه اند. 
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 دراد. 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



43

ت 
سرق

الم 
ی اع

 ها
تم

یس
س

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
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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.
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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؟
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

www.classicElectronics.com

www.long-horn.com

www.dsc.com

www.safemart.com

www.glolab.com

www.x10.com

www.bakson.com



سيستم هاي دوربين مدار بستهسيستم هاي دوربين مدار بسته
فصل سومفصل سوم

ساعات آموزش

جمع عملی نظری

38 28 10
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سيستم هاي دوربين مدار بستهسيستم هاي دوربين مدار بسته
فصل سومفصل سوم

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

1-انواع سیستم های دوربین مدار بسته را نام ببرید.
2-به طور کلی سیستم دوربین مداربسته، چگونه کار می کند؟

3-انواع دوربین ها را نام ببرید. 
4-کدام یک از قطعات زیر در کیفیت تصویر دوربین نقشی ندارد؟

                   CCD )الف( لنز دوربین            ب
 ج( پایة متحرک           د(دریچة نور لنز

5-فرق بین دستگاه انتخاب کننده )سویچر( و کواد چیست؟
6-کدام یک از قطعات سیستم دوربین مدار بسته، صدا را ضبط می کند؟

7-در نصب دوربین، چه نکاتی باید رعایت گردد؟
8- امکانات دستگاه ضبط دیجیتالی مستقل را نام ببرید؟

9- دستگاه کنترل کننده در چه مواردی به کار  رود؟
10-کابل کواکسیال چیست و چه کاربردی در سیستم دوربین مدار بسته دارد؟

هدف های رفتاری 

پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

1- انواع سیستم های دوربین مدار بسته را نام ببرد.

2- تجهیزات به کار رفته در سیستم های دوربین مدار بسته را شناسایی کند.

3- قسمت های مختلف دوربین مدار بسته را شرح دهد.

4- نحوة سیم کشی تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته را تشریح کند.

5- اصول طراحی سیستم دوربین مدار بسته را تشریح کند. 

6- یک نمونه سیستم دوربین مدار بسته را سیم کشی و راه اندازی کند.

هدف کلی فصل 

آشنایی با تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته و توانایی نصب و راه اندازی آن
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مقدمه 
یکی از سیســتم هایی که امروزه بــرای کنترل ونظارت 
بــر محیط زندگــی و کار و هم چنین ایجــاد امنیت و 
آسایش بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، سیستم های 
تـلویزیوني مـــدار بسته1 یاهمان سیستم های دوربین 
مدار بســته است. از این سیســتم ها به نام سیستم های 
کنترل تصویري یا تجهیزات ویدئویي مدار بسته2 نیز یاد 
مي شود. با توجه به تنظیماتي که روي دوربین ها و سایر 
تجهیزات مي توان انجام داد این سیســتم ها در شرایط 
جّوي متفاوت و در روز و شب نیز کارآیي مناسب دارند.

برخی از مکان هایی که این سیستم ها مورد استفاده قرار 
می گیرند به شرح زیرند:

 بانک هــا ، ادارات ، کارخانجات ، فروشــگاه هاي بزرگ،  
جاده هــا و خیابان هــا )جهــت کنترل عبــور و مرور(، 
پارکینگ ها، اماکن عمومی مانند ســالن های فرودگاه ها 
و ایســتگاه های راه آهن و قطار شهری و....،لذا استفاده 
از سیســتم های دوربین مدار بســته و پیشرفت آن روز 
افزودن اســت و با توجه به فناوری ساخت تجهیزات آن 
که مبتني بر صنعت الکترونیک و کامپیوتر است ساخت 
و تولید تجهیزات این سیســتم ها دائماً در حال تکامل 
و پیشــرفت اســت .در این فصل اصول کلي و امکانات 

عمومي این سیستم ها بررسی شده است. 

1-3- اصول كار سیستم های دوربین        
مدار بسته

اصول کار سیستم های دوربین مدار بسته به این صورت 
اســت که ابتدا تصاویر توسط دوربین ها گرفته می شود، 
سپس براي نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال 

می یابد. هم چنین براي ضبط یا تغییر نحوة نمایش روي 
مانیتور و پخش همزمان تصاویر دوربین ها و کنترل از راه 
دور، دوربین ها نیزاز تجهیزات و امکانات الزم برخوردارند. 
دستگاه های ضبط سیســتم دوربین مدار بسته قادرند 
حرکت را در محدودة تحت نظارت سیستم تشخیص و 
اعالم خطر نمایند و یا توسط حسگرهای خاصي تحریک 
شــوند وازمحل ضبط فیلم را کنند.براي کنترل ورود و 
خروج افراد به یک محل و براي کنترل مکان هاي وسیع 
توســط چندین دوربین و نمایش همزماِن تصویر آن ها 
و نظارِت ســمعي و بصري از فواصل  دور، بدون نیاز به 
حضور فیزیکِي کنترل کنندة در محل و در دستگاه هایي 
که کنترل بصري آن ها توســط انسان نا ممکن یا خطر 

آفرین  باشد نیز مي توان از این سیستم ها استفاده کرد.

2-3- انواع سیستم های دوربین 
مدار بسته

سیستم های دوربین مدار بسته رامی توان بر اساس  نحوة 
ارسال تصویر گرفته شده توسط دوربین به مرکز کنترل،  

به انواع زیر تقسیم کرد:
الف(سیستم هایی که توسط کابل هم محور )کواکسیال( 
تصویر را منتقل می کنند. این سیستم ها کم هزینه ترین 
نوع هستند. ولی در اجرای آن ها مشکالت سیم کشی و 
مشکل افت کیفیت تصویر در فواصل طوالنی )بیشتر از 
300 متر(و در نتیجه محدودیت مســافت ارسال وجود 
دارد. شــکل 1-3 یک نمونه از این سیســتم ها را نشان 

می دهد.

1 - CCTV

2 - CCVE
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شکل 1-3 نمونة سیستمی که توسط سیم کواکسیال )کابل هم 
محور( تصویر را منتقل می کند

ب(سیســتم هایی که تصویر را به صورت بی سیم انتقال 
می دهند.هزینه اجرای این سیســتم ها به دلیل استفاده 
از آنتن ها و تجهیزات گیرنده و فرستنده رادیویی ،باالتر 
است ولی مشکالت سیســتم های نوع قبلی تا حدودی 
در آن ها رفع شــده است. در شــکل 2-3 در بعضی از 
قسمت های سیســتم از تجهیزات بی سیم استفاده شده 

است:
سیســتم های دوربین مداربســته  می توانند به صورت 
ترکیبی از سیستم های بی ســیم و با سیم نیز طراحی و 

اجرا شوند.
3-3- تجهیزات سیستم های دوربین 

مدار بسته

عموماً در سیستم های دوربین مدار بسته تجهیزات زیر 
مورد استفاده قرار مي گیرد: 

)camera( 1-3-3- دوربین
)Microphone( 2-3-3- میکروفون

)power supply(3-3-3- منبع تغذیه
)TV یاmonitor       ( 4-3-3- نمایش دهندة تصویر

:)cable(5-3-3-کابل
)camera Housing( 6-3-3- کاور دوربین

)BASE(- mount- Bracket7-3-3- پایة دوربین
)controller( 8-3-3- کنترل کننده

)switcher( 9-3-3- انتخاب کنندة تصویر
)Quad( 10-3-3- کواد

)Recorder( 11-3-3- ضبط کننده

شکل 2-3 سیستمی که در بعضی از قسمت ها تصویر را به صورت بی سیم انتقال می دهد
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اکنون به شــرح تفصیلي هر یک از تجهیزات سیســتم 
دوربین مدار بسته مي پردازیم:

)Camera( 1-3-3- دوربین
دوربین هاي مورد اســتفاده در سیســتم های دوربین 
مدار بســته در انواع گوناگون و بــا امکانات متفاوتي 
ســاخته شــده اند و عموماً به نام دوربین مدار بسته 
شــناخته مي شــوند. وظیفــة اصلي دوربیــن، تهیة 
ســیگنال ویدئویي از مکان تحت کنترل، جهت ارسال 

یا نمایش روي مانیتور یا تلویزیون است.

1-1-3-3- انواع دوربین ها
انواع دوربین هایی که در سیستم های دوربین مدار بسته 
مورداســتفاده قرارمی گیرند از نظــر کاربرد و امکانات به 

صورت زیرند:
: )PinHole( دوربین هاي پین هل◄

 این دوربین ها  از طریق دریچة کوچکی که در قســمت 
جلوی دوربین روی لنز قرار دارد، تصویر برداری می کنند. 
این دستگاه به سبب کوچکی و امکان مخفی کردن آن  
بیشتر به دوربین مخفي معروف است. به صورت بي سیم 
نیز عرضه می شــود.چند نمونه از ایــن دوربین ها را در 

شکل 3 -3 مي بینید.

بعضی از ایــن دوربین ها برای مخفی بــودن در داخل 
آشکارسازهای سیستم دزدگیر یا اعالم حریق جاسازی 

می شوند. نمونة آن ها را در شکل 4-3 می بینید.

 )mini(دوربین هاي مینی◄
 دوربین هاي کوچک و ارزان قیمتی هستند که بیشتردر 
سیســتم های دوربین مدار بسته کوچک، مورد استفاده 
قرارمی گیرنــد. اکثراین دوربین هــا داراي لنزثابت اند  و 
خروجــي تصویر آن ها به صورت فیش ویدئویي اســت. 
معمــوالً در آیفون های تصویری از ایــن نوع دوربین ها 
استفاده می شود. یک نمونه از این دوربین ها را در شکل 

5-3 مي بینید.

شکل  5-3  دوربین هاي مینی

شکل 4-3 دوربین های مخفی در داخل آشکارسازها

شکل 3-3  دوربین هاي پین هل
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شــکل 6 -3 ورودی تغذیــه و خروجی صــدا و تصویر 
دوربین را نشان می دهد. 

◄دوربین هاي صنعتي 
در این دوربین ها امکاناتــي نظیر قابل تعویض بودن لنز 
و امکان تنظیم عدســی و دریچة نور و کلیدهای تنظیم 
کیفیت تصویر وجود دارد. تصاویر دوربین های صنعتی را 

در شکل 7-3  مالحظه می کنید.

شکل 7-3 دوربین هاي صنعتي
برخی از دوربین های صنعتــی امکان تنظیم لنز از نظر 
بزرگ نمایی )زوم(و وضوح تصویر)فوکوس( توســط یک 

کنترل کننده را دارند که در شــکل 8-3 چند نمونه از 
این نوع دوربین ها نشان داده شده است.

شکل 8-3  دوربین های صنعتی با امکان تنظیم لنز
◄دوربین هاي دید در شب 

ایــن دوربین ها داراي حســگر نوری )فتوســل( برای 
تشــخیص نور محیط انــد و هنگام تاریک شــدن هوا 
المپ های) LED( تولید کنندة نور مادون قرمز از خود 
اشعة مادون قرمز ساطع می کنندو توانایي تصویر برداري 
در شــب را نیز برای دوربین به وجود می آورند. شــکل   

9-3 این دو قسمت را روی دوربین نشان می دهد.

شکل 9-3 المپ) LED( های تولید کننده نور مادون قرمزو 
حسگر نوری )فتوسل( دوربین دید در شب

معموالً امــکان تعویض لنز روی ایــن دوربین ها وجود 
نــدارد. اما امکان اعمال تنظیماتــی روی لنز و کیفیت 
تصویــر در برخی از مدل ها وجود دارد. ســاختمان این 
دوربین هــا در مقابل نفوذ آب و رطوبــت و گرد و غبار 
حفاظت شده است و می توان آن ها را در فضای باز نصب 
کــرد. این دوربین ها به صورت ســقفی و دیواری نصب 
می شــوند. در شــکل 10-3  نمونه های مختلفی از این 

دوربین ها را می بینید.

شکل 6-3 ورودی تغذیه و خروجی صدا و تصویر دوربین 
مینی
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شکل 10-3 چند نوع دوربین دید در شب
 )speed dom( دوربین هاي سقفی ثابت و سریع◄

ایــن دوربین ها به صورت ســقفي یــا روی پایه ای به 
صــورت آویزان نصب مي شــوند. درصورتی که به همراه 
خود پایة قابل کنترل داشــته باشــند که امکان حرکت 
ســریع  دوربین را در تمام جهات به صورت 360 درجه 
فراهم کند، سقفِی سریع نامیده می شوند.امکان تنظیم 
لنز از نظر فاصله و مقدار نور محیط نیز در این دوربین ها 
وجود دارد.کنترل این دوربین ها توسط دستگاه کنترولر 
یا ضبط کننده ویا با استفاده از نرم افزار ویژه روی رایانه 

انجام می شود.    

شکل   11-3   دوربین هاي سقفی ثابت

شکل  12 -3  دوربین های  سقفی سریع
◄دوربین هاي بي سیم  

 ایــن دوربین ها داراي یک فرســتندة )TX( در داخل 
خود دوربین و یک گیرندة )RX( هستند، که مي توانند، 
بســته به قدرت فرستنده در برد معیني، تصویر را بدون 

نیاز به سیم کشي ارســال کند. شکل 13 -3  انواع این 
دوربین ها را به همراه گیرنده نشان می دهد.

 شکل   13-3  دوربین های بی سیم
)MAD( دوربین های تشخیص دهندة حرکت◄

این دوربین ها طوری طراحی شده اند که در صورت ایجاد 
حرکت در محیط، شروع به فیلم برداری می نمایند و در 
صورتی که در محیط شــیئی حرکت نکند، فیلم برداری 
نمی کند.در شکل 14-3 دو نوع چشمی تشخیص دهندة 
حرکت با دوربین نشــان داده شــده است که در هنگام 
ایجاد حرکت دوربین شروع به کار می کند و تصویر را به 

دستگاه ضبط کننده می فرستد.

 شکل 14-3 دوربین های تشخیص دهندة حرکت
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انواع دیگری از این دوربین هــا نیز تصویر را در حافظة 
داخلی خود ضبط می نماینــد. هم چنین امکان انتقال 
تصویر از دوربین با ســیم کارت تلفن همراه  وجود دارد. 
دو نمونــه از این نــوع دوربین ها را در شــکل   3-15 

می بینید. 

 شکل 15-3 دوربین ها با حافظة داخلی

◄دوربین های تودری
این دوربین ها در داخل دِر ورودی آپارتمان ها و سویت ها 

و منازل شخصی نصب می گردند .

توضیح این که ممکن اســت یک دوربین داراي چند 
امکانات باشد، مثاًل هم داراي امکان دید در شب و هم 
بي سیم باشد ویا داراي امکانات دوربین هاي صنعتي باشد.

2-1-3-3-قسمت های مختلف دوربین 
دوربین از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است :

●لنز 

● حسگر تصویر
● مدارالکترونیکی

● اتصاالت )کانکتورها( 
اکنون به شرح قسمت های فوق می پردازیم:

◄لنز دوربین :
لنزدر دوربین محل عبور نور به داخل دوربین و امکانات 
آن در کیفیت تصویر ایجاد شده تأثیر به سزایی دارد.این  
قسمت شامل  عدســی و دریچه عبور نور است .به این 
مجموعه اصطالحاً لنز دوربین گفته می شــود. با توجه 
به امکانات مورد نیاز و شــرایط مــکان نصب ازلنزهای 

مختلف بر روی دوربین ها استفاده می شود.

شکل   16-3  دوربین های تودری
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

عدسی های موجود  در فواصل کانوني 2/5 ـ 2/8ـ 
ـ 50ـ  ـ 35  ـ 16ـ 25  ـ 6ـ 8ـ 12  ـ 4   3/5
75 میلي متر ســاخته شــده اند. هــر چه فاصلة 
کانوني عدسی یک لنز بیشتر باشد، بزرگ نمایي 
آن بیشــتر است )لنز تله1(. این لنز اشیای دور را 
نزدیک تر و بهتر نشــان مي دهــد، ولي در عوض 
زاویة دیــد کمتري ارائه مي کند. برعکس هر چه 
فاصلة کانوني لنزي کوچک تر باشــد )لنز واید2( 
تصاویر نزدیک را بهتر نشان مي دهد و زاویة دید 
آن بیشتر است. برای مثال فاصلة کانوني عدسي 
چشم انســان 17mm و زاویة دید آن 30درجه 
 4mm است در حالي که یک لنز با فاصلة کانوني

زاویة دید62 درجه دارد.
 دریچة عبور نور )ایریز3( وظیفه تعیین مقدار نور 
عبوري از لنز به داخل دوربین را برعهده دارد. در 
محیط هــای تاریک باید روزنة عبور نور بزرگ تر 
باشد تا نور بیشــتري به داخل دوربین عبورکند 
و در محیط های روشن برای جلوگیری از سفید 
شــدن تصویر باید دریچه کوچک شــود تا نور 
 کمتري عبورکند. اندازة ایریز لنز با عباراتي نظیر
F ... بیان مي شــود و هرچــه عدد ایریز  1

2
F و  1

4
بزرگ تر باشد نشان دهندة گشادتر بودن دریچه 
است.بر روی دوربین های صنعتی امکان تعویض 
لنز وجود دارد. قسمت ته لنز به صورت پیچی است، 
که با قراردادن و پیچاندن آن روی قسمت مربوطه 
در دوربیــن، آن را روی دوربین محکم می کنیم. 
درایــن نمودار تقســیم بندی انــواع لنزها را 

می بینید.

2-Wide
3-IRIS

لنز

ثابت

قابل تنظيم

دستي

عدسي

عدسي

دريچه نور

دريچه نور

دريچه نور

اتوماتيك

توسط دستگاه

(manual iris)
video drive

cd drive

(zoom lens)

(�x)

(auto iris)

(varidocal lens)

1 -Tele
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حــال به توضیحاتی مربوط به انواع لنزها در زیر 
می پردازیم :

)fix( لنزهای ثابت
این لنزها دارای فاصلــة کانونی ثابت وغیر قابل 
تنظیم اند. لنزهاي ثابت معموالً در فواصل کانوني 
2/5ـ  3/5 – 4 میلی متــری بر روی دوربین های 
ساده و ارزان قیمت نصب می شوند. لنزهاي ثابت  
داراي روزنــة ایریزثابت انــد و در صورت تغییر 
مقدار نــوری که در محیط وجــود دارد کیفیت 
تصویر در محدودة توانایی شــاتر داخلی دوربین 
تغییر خواهد کرد. لذا اســتفاده از لنزهاي ثابت 
در فضاهاي داخلي  و در محل هاي با نور ثابت و 

بدون تغییرات زیاد نور مناسب است. 

لنزهای قابل تنظیم 
در ایــن نوع لنزها امکان تغییر مکان عدســی و 
دریچة نوروجود دارد.انواع این لنز به شــرح زیر 

است.
 الف ( لنزهای با امکان تغییر فاصلةعدسی

)Varifocal lens(

در این لنزها از دو عدد عدســی اســتفاده شده 
اســت. برای تنظیم، ابتداباید پیچ محکم کنندة 
عدسی های روی لنز را شل کرد و بعد از چرخاندن 
قسمت مربوطه و به دست آوردن تصویر مطلوب 
دوباره پیچ را محکم می کنند تا تنظیم انجام شده 
به هم نخورد. شکل 18-3 نمونه هایی از این نوع 

لنزها را نشان می دهد:

در بعضی از لنزها فقط عدســی جلو قابل تنظیم 
اســت  و می توان وضوح تصویــر را تنظیم کرد. 
این کار با چرخاندن قســمت جلــوی لنز انجام 
می شود.در شــکل19-3 یک نمونه از این لنزها 

را می بینید.

ب( لنزهای بــا امکان تنظیم دریچة نوربه طور 
 ) MANUAL IRIS ( دستی

بــه لنزهایی که بتوان به صورت دســتی دریچة 
عبــور نــور را درآن ها تنظیم کرد ایریز دســتی 

می گویند .

این  چرخاندن  با 
مي توان  قسمت 
لنز را تنظیم کرد.

شکل 3-19
شکل 17-3  لنزهای ثابت

شکل 18-3 لنزهای با امکان تغییر فاصله عدسی

شکل 20-3 لنزهای با امکان تنظیم دریچة نور
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.)AUTOIRIS (لنزهای قابل تنظیم اتوماتیک )ج 
لنزهایی که دریچة نــور در آن ها به طورخودکار 

)اتوماتیک( تنظیم می شود لنز اتوایریزنامیده 
می شوند.تنظیم دریچة نور  در این لنزها، با توجه 
به مقدار نور محیط ، اتوماتیک انجام مي گیرد. این 
لنزها دارای دو نوع دی ســی درایو و ویدئو درایو 
هستند و هنگام بستن لنز روی دوربین باید کلید 
مربوط به آن را در پشت دوربین تنظیم کرد. چند 

نمونه لنز اتوایریز را در شکل   21-3  می بینید.
 

همان طور که در شــکل 22-3 نشان داده شده 
است لنزهاي اتوایریز توسط کابل چهارسیمة لنز 
بــه محل اتصال مخصوصی که در پشــت یا بغل 

دوربین وجود دارد وصل مي شوند.

شکل 22-3 اتصال کابل لنز اتوایریز به دوربین
د( لنزهای سیاه قابل تنظیم توسط دستگاه 

ایــن لنزها عموماً به لنزهای زوم1 معروف اند. در 
لنزهای زوم امکان تنظیم عدســی )زوم( توسط 
دســتگاه کنترل کننده یا ضبط کننــده یا رایانه 
وجــود دارد و بعد از زوم کــردن وضوح  تصویر 
)فوکوس ( اتوماتیک توســط خــود لنز  تنظیم 
می شــود. در این لنزها امکان تنظیم دریچة نور 
نیز توســط دستگاه وجود دارد. در شکل   3-23   

لنز زوم را می بینید.

1 - zoom lens
2 - CCD (Charge coupled device)

شکل 23-3 لنز زوم

)Imaging Device Pick up(حسگرتصویر●
حسگر تصویر، نور عبوري از روزنة لنز به داخل دوربین 
را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. حسگرهایی 
که امروزه در اکثر دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد 
از نوع 2CCD است. دوربین هایي هم که از این فناوری 
براي ایجاد ســیگنال ویدئویي استفاده مي کنند دوربین 

CCD نامیده مي شــوند. یک CCD و محل آن را روی 
دوربین در شکل 24-3 مي بینید. 

شکل   3-24

شکل 21-3 لنز اتوایریز
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● مدار الکترونیکي دوربین
مــدار الکترونیکي که در داخل دوربین قرار دارد، عمدتاً 

وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف ( تبدیل خروجي CCD به یک سیگنال ویدئویي

 )ALC( کنترل نور اتوماتیک ) ب
ج( تنظیم خروجي براي دو نوع لنز اتوایریز 

د ( تنظیمــات نور روي تصویر به دســت آمده و کنترل 
مقدار نور رسیده به حســگر تصویري )ELC(. این کار 
به طور اتوماتیک توســط یک شاتر 1 الکترونیکي انجام 
مي شــود  و در حقیقت کار ایریز را انجام مي دهد. شکل   

25-3 مدار الکترونیکی یک دوربین را نشان می دهد. 

کانکتورهای )اتصاالت( پشت دوربین و کلیدهاي تنظیم
در پشــت دوربین هــا کانکتورهایي به منظــور اتصال 
دوربین به ســایر تجهیزات و کلیدها بــراي تنظیمات 
مختلف دوربین وجود دارد. تعــدادي از این کانکتور ها 
و کلیدهــا را که معموالً روي اکثر دوربین ها وجود دارد 

شرح مي دهیم:

)video out( 1.خروجي ویدئویي
 ســیگنال تصویر که دامنة آن یــک ولت پیک تا پیک 
است از طریق این کانکتور دریافت مي شود.این خروجی 
در دوربین هاي کوچک2  معموالً به صورت فیش مادگی 
AV زرد رنگ اســت، ولي در اکثر دوربین هاي صنعتي، 
همان طور که در شکل 26-3 نشان داده شده، به صورت 
یک کانکتور BNC  اســت. کابل کواکسیال که معموالً 
براي ارتباط و سیم کشي اجزاي سیستم به  کار مي رود، 
بــه یک فیش BNC وصل مي شــود و این فیش نیز به 
کانکتور BNC پشــت دوربین وصــل مي گردد.برخي 
دوربین ها بــه جاي کانکتــور BNC داراي یک جفت 
ترمینال پیچي براي اتصال کابــل زوج تابیده به هم اند. 

2.تغذیه 
 محل اتصال ولتاژ، تغذیة دوربین اســت ،که معموالً به 
صورت یک مادگي اســت و ولتاژ توســط فیش آداپتور 
تغذیه که اکثراً در مقادیر 6 یا 12 یا 24 ولت DC است 
به آن وصل مي شــود. برخي از دوربین هاي صنعتي هم 
مســتقیماً با ولتاژ 220 ولــت کار مي کنند.محل اتصال 
تغذیه ممکن اســت به صورت ترمینال، پیچي نیز باشد.
برخی از دوربین های تحت شبکه رایانه ای  نیزاز طریق 
سیم شــبکه تغذیه می شــوند و نیازی به اتصال فیش 

تغذیه ندارند.
 : Auto IRIS 3.اتصال سیم لنز

 یک کانکتورچهار پین به شکل مربع است، که سیم لنز 
اتوایریز به آن جا وصل می گردد.

 )AGC( 4.کلید کنترل بهره اتوماتیک
براي تنظیم حساسیت دوربین در مکان هاي تاریک به کار 
مي رود و بعد از قرار دادن آن روی حالت on می توان با 

پتانسیو متر سطح حساسیت آن را تنظیم کرد.
 EE/AL 5 .کلید دو حالته

 در حالــت EE نــور تصویر اتوماتیک توســط شــاتر 
الکترونیکــي داخلي )ELC( تنظیم می شــود و اگر این 

شکل 3-26  

2-Mini

1 - shutter

شکل 25-3 مدار الکترونیکی دوربین
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کلیــد در حالت Al قــرار گیرد تنظیم نور توســط لنز 
اتوایریز انجام می شود.

 )BLC( 6.کلید تنظیم نور زمینه
در مــواردي که دوربین رو به یــک منبع نور )مثاًل یک  
پنجره( باشــد ونور پس زمینة تصویر باعث تاریک دیده 
شدن اشــیای نزدیک شود با گذاشــتن این کلید روی 
حالت روشــن مي توان کیفیت تصویــر را بهتر کرد، به 
شــرطي که شــيء مورد نظر نســبت به زمینه خیلي 
کوچک نباشــد. در این صورت ممکن است این تنظیم 

اثر چنداني نداشته باشد.

 AL 7. کلید تعیین نوع خروجی

داراي دو حالت videoیاDC است و بر اساس نوع لنز 
اتوایریز روی یکی از دو حالت قرار می گیرد.

8. المپ نشانگر تغذیة دوربین 

این المپ ،در صــورت اتصال دوربین بــه منبع تغذیه 
روشن می شود.

نکاتي که باید در استفاده از دوربین ها مورد توجه قرار داد :
1ـ باید از وارد شــدن ضربه به دوربین و لرزش و تکان 

شدید دوربین، جلوگیري کرد.
2ـ باید از قــرار دادن دوربین در معرض عوامل جّوي و 

گرد و غبار خودداري کرد.
3ـ بــراي پاک کردن CCD باید از پارچه کتان و اتانول 

استفاده کرد.
4ـ از مواد ســاینده و شــوینده هاي قوي نباید در پاک 

کردن بدنة دوربین یا لنز استفاده کرد.

5ـ دوربین را نباید هیچ گاه به طرف نور مستقیم آفتاب 
یــا هر منبع قوي دیگــري بگیرید، حتــي اگر دوربین 

خاموش باشد.
6ـ بــه دماي کار و رطوبت مجاز ذکر شــده در دفترچه 

راهنماي دوربین باید توجه کرد.
7ـ در مورد دوربین هایي که نیاز به تهویه دارند از مسدود 
شدن سوراخ هاي تهویة دوربین باید خوداری نمودو در 

دوربین را در محل مناسب نصب کرد.
8ـ هنگام تغذیه دوربین، باید به ولتاژ کار آن دقت کرد. 

ولتاژ اضافي، باعث آسیب دیدن دوربین مي شود.
9ـ به دلیل ایجاد و اســتفاده از امواج رادیویي توســط 
دوربین ممکن است در ارتباطات رادیویي سایر تجهیزات 
رادیویي در نزدیکــي دوربین تداخل اتفاق بیفتد. محل 
مورد اســتفادة دوربین را باید از نظــر ایجاد پارازیت و 

اختالل در کار سایر دستگاه ها مورد توجه قرار داد.

)MICROPHONE( 2-3-3-میکروفون
میکروفــون یا بــرد صدا برای انتقال صــدای محیط به 
مرکز کنترل مورد اســتفاده قرار می گیرد. ممکن است 
میکروفون روی دوربین باشد که در این صورت دوربین 
دارای خروجی صدا نیــز خواهد بود )مانند دوربین های 
مینــی و پین هل و برخــی از دوربین هــای صنعتی(
یــا به صورت جداگانه در محلــی از محیط نصب گردد. 
میکروفون هــای مجزا، همان طور که در شــکل 3-27  
نشــان داده شده است، دارای یک فیش خروجی صدا و 

یک فیش تغذیه هستند.

شکل 27-3 میکروفون 

 USB توجه : در بعضي دوربین ها کانکتور
و RS232 ,RS485 وجــود دارد و براي اتصال به 

کامپیوتر و شبکه به کار مي رود. 
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:)Power Supply( 3-3-3-منبع  تغذیه
بــرای تغذیة دوربین هاوســایر تجهیــزات ولتاژ ضعیف 
سیســتم معموالً از آداپتورهای DC استفاده می گردد. 
در انتخــاب منبع تغذیه باید ولتاژ کار و جریان مصرفی 
تجهیزات را در نظــر گرفت.هم چنین برای فواصل دور 
باید افت ولتاژ در طول مســیر را نیــز در انتخاب ولتاژ 
منبــع تغذیه لحاظ کــرد.در شــکل 28-3  نمونه های 

کوچکی از این منابع تغذیه را می بینید.

)Monitor( تصویر  دهندة  نمایش   -3-3-4
)TV (یا

تصاویر و صدای ارسال شده از دوربین به صورت سیگنال 
ویدئویي توســط یک تلویزیون یا مانیتور داراي ورودي 
تصویــر و صدا، دریافت و پخش مي شــود. مانیتورهای 
مورد استفاده دو سیستم های دوربین مداربسته در نوع 
LCD و CRT هســتند. شــکل 29-3 و 30-3  انواع 

مختلفی از این مانیتورها را نشان می دهد.

ورودي تصویر در پشت تلویزیون یا مانیتور ممکن است 
به صورت کانکتور BNC یا کانکتور ویدئویي AV یا

به صــورت ورودی) VGA/ RGB ( باشــد. هم چنین 
ورودي و خروجي صدا نیز در پشت مانیتور وجود دارد. 
در شــکل 31-3 اتصاالت پشــت یک مانیتور با ورودی 
 VGA و BNC و خروجی تصویر به صــورت کانکتور

نشان داده شده است :

LCD شکل 29-3 مانیتورهای

CRT شکل 30-3 مانیتورهای

شکل 3-31

شکل 3-28
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5-3-3-کابل ها و سیم های رابط
با توجــه به تجهیزات به کار رفته در سیســتم دوربین  

مدار بسته کابل های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

1-5-3-3-کابل کواکسیال: 
معموالً خروجی های ویدئویی دوربین ها دارای امپدانس 
75 اهم و ولتاژ سیگنال یک ولت پیک تا پیک هستند.لذا 
برای انتقال سیگنال ویدئویی از کابل کواکسیال75 اهمی 
اســتفاده می شود. برای مســیر های تا 300 متر از کابل   
RG59 می توان اســتفاده کرد. برای مسافت های بیشتر 
از ایــن تا 600 متر از کابل RG11 اســتفاده می کنند. 
اســتفاده از کابل RG58 به دلیــل امپدانس 50 اهمی 
این کابل، برای سیســتم های دوربین مدار بسته توصیه 
نمی شــود .در شــکل34-3  کابل کواکسیال را مشاهده 

می کنید.

برای اتصال کابل کواکسیال به ورودی و خروجی تصویر 
در دوربین ها و ســایر دســتگاه ها، که معموالً به صورت 
BNC هستند، باید به سر آن فیش BNC وصل کرد. 
فیش های BNCدر ســه نوع لحیمی و پیچی و پرسی 
ســاخته شده اند. در شــکل 35-3   انواع این فیش ها و 

اتصال آن ها به کابل نشان داده شده است.

شکل  34 -3

الف( نوع لحیمی

ب(نوع پیچی

شکل 3-32

شکل 3-33

ج( نوع پرسی                             
شکل  3-35
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برای اتصال کابل کواکسیال به خروجی صدا در دوربین ها 
و ورودی صدا در ســایر دستگاه ها، که معموالً به صورت 
AV است، از فیشهای AV  استفاده می شود .فیش های 
AV در دو نوع لحیمی و پیچی ساخته شده اند. در شکل 
38 -3 نمونة  این فیش ها و اتصال آن ها به کابل نشــان 

داده شده است.

  AV به BNC در صورتــی که نیاز باشــد یک فیــش
تبدیل شــود، یا بالعکس ،از تبدیل هایــی که برای این 

منظور ساخته شده اند، استفاده شود.

2-5-3-3-کابل زوج به هم تابیده 
به جز کابل کواکسیال برای انتقال سیگنال ویدئویی، از 
کابل زوج به هم تابیده هم استفاده می شود. این کابل ها 
هنگام انتقال تصویر، نویز را انتقال نمی دهند و نسبت به 
کابل کواکسیال حجم کمتر و انعطاف بیشتری دارند.لذا 
استفاده از این کابل ها برای مسافت های طوالنی از کابل 
کواکسیال مناســب تر است. در صورتی که برای کنترل 
 RS485 پایه های متحــرک و لنزهااز پــورت ارتباطی
استفاده شــود اطالعات توســط این زوج به هم تابیده 
منتقل می شــود. محل اتصال این کابل ها به تجهیزات 
معموالً به صورت ترمینالی اســت. نمونة آن را در شکل   

41-3می بینید.

 BNC شکل 37-3 سیم رابط یک متری
آماده

شکل 3-38

AV  به BNC شکل 39-3 تبدیل

BNC به AV شکل 40-3 تبدیل

BNC شکل 36-3 دستگاه پرس

شکل41-3 کابل زوج به هم تابیده
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3-5-3-3-کابل کنترل

برای کنترل پایة متحرک یا ارســال سیگنال کنترلی به 
منظور تنظیمات تصویردر لنزهای متغیر، بســته به نوع 
تجهیزات، از کابل های چنــد زوج ولتاژ ضعیف بامقطع 
0/6 میلی متر مربع یا کابل زوج به هم تابیده اســتفاده 
می گــردد. این کابل هــا نیز به ترمینــال مربوطه روی 
دســتگاه وصل می شوند. شــکل 42-3 نمونه ای از این 

کابل ها را نشان می دهد.

در شــکل 43-3 محل اتصال کابل های مختلف به یک 
دستگاه ضبط کننده نشان داده شده است:

شکل 43-3 محل اتصال کابل های مختلف به یک دستگاه ضبط کنندة 
تغذیه وصل می شود.

4-5-3-3-کابل تغذیه

در انتخاب کابل تغذیه، باید موارد زیر را در نظر گرفت:
1-ولتاژ کار 

2- جریان مصرفی  
3- فاصلة منبع تغذیه تا دستگاه  مورد نظر

کابل های ولتاژضعیف با مقطع 0/6 میلی متر مربع برای 
یک دوربین تا فاصلة 50 متر مناسب اند و برای فواصل 

بیشــتر، با توجه به مقدار جریان مصرفی، باید از مقاطع 
باالتر) سیم نمرة 1/5 ( استفاده نمود. انتهای سیم تغذیه 
برای اتصال به دوربین یا میکروفون به فیش تغذیه وصل 
مي شــود. در شکل 44 -3 فیش تغذیه نشان داده شده 

است:

ممکن است بخواهیم از یک منبع تغذیه برای چند دوربین 
اســتفاده کنیم. در این صورت از تقسیم کننده هایی که 
نمونة آن ها در شکل 45-3 نشان داده شده است استفاده 

می کنیم.

شکل 45-3 تقسیم کنندة منبع تغذیة 1 به 4
برای سیســتم های دوربین مدار بســته سیم های رابط 
آماده ای در متراژهای 5 و 10و 20 متر عرضه می شوند 
که شامل سیم انتقال تصویر ، صدا و منبع تغذیه هستند.
نمونه های مختلفی از آن ها را در شکل 46-3   می بینید.

شکل 42-3 کابل های سه زوج

شکل 44-3   فیش تغذیه

شکل 46-3 سیمهای رابط آماده

کابل های
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: خروجی ویدئویی انــواع دوربین ها را به ورودی 
تصویر یک دســتگاه تلویزیون وصــل نمایید و با تغییر 
تنظیمات پشت دوربین و تعویض لنز آن کیفیت تصویر 

ایجاد شده را مالحظه نمایید.

تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

توجــه : اگــر از تلویزیــون مخصــوص دوربین           
مدار بسته ای استفاده می کنید که دارای ورودی 
تصویر BNC است و دوربین نیز دارای خروجی 
ویدیوئی BNC است، می توانید در آزمایش های  
زیر از ســیم رابط با فیش BNC استفاده کنید. 
در صورت اســتفاده از تلویزیــون معمولی ،ابتدا 
تبدیل BNC بــهAV را روی خروجی ویدیوئی 
دوربین جا بزنید. سپس برای انجام آزمایش ها از 

سیم رابط ویدئویی AV  استفاده نمایید.

مراحل اجرای کار 
الف( آزمایش دوربین پین هل 

1- مطابق شکل 47-3 خروجی تصویر )فیش زردرنگ ( و 
صدای دوربین )فیش سفید یا قرمز( را به تلویزیون وصل 

کنید.

شکل 3-47

2-منبع تغذیه را به دوربین پین هل وصل کنید .
3-تلویزیون را روشــن کنید وآن را روی کانال ویدئویی 

تنظیم نمایید.
4- بعد از مشاهدة تصویر، با چرخاندن دوربین به اطراف 
و رو بــه نور پنجره یا المپ، تغییرات تصویر را بررســی 

تعداد/مقدار تصویر تجهیزات

یک دستگاه تلویزیون

یک دستگاه دوربین پین هل

یک دستگاه دوربین صنعتی

یک دستگاه   دوربین دید در شب

هر کدام یک  عدد لنز  متغیر

هر کدام یک عدد لنز 8-4-2/5

یک دستگاه لنز اتو ایریز

یک حلقه سیم رابط دوربین مدار بسته

یک حلقه AV سیم رابط ویدئویی

دو عدد BNC  به AV تبدیل

منبع تغذیة  12 ولت  یک دستگاه

6کار عملي شماره1: انتقال تصویر چند نوع دوربین به تلویزیون و تنظیم آن 

کابل تصویر

کابل صدا
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کنید.
ب( آزمایش دوربین صنعتی

1- مطابق شکل  48-3 خروجی ویدیوئی دوربین را به  
ورودی ویدئویی تلویزیون وصل نمایید. 

شکل 3-48
2- در صورتی که دوربین خروجی صدا دارد فیش سفید 
یــا قرمز را نیز از یک طرف به دوربین واز طرف دیگر به 

ورودی صدای تلویزیون وصل کنید.
3- تلویزیون را روشــن کنیدو روی کانال ویدیوئی قرار 

دهید.
4- منبع تغذیه را به دوربین وصل کنید .

5- تصویر دریافت شــده را با  تنظیم لنز واضح و شفاف 
کنید.

6- با  نصب  لنز های 2/5-4-8 و لنز متغیر، روی دوربین 
زاویة دید را در در لنزهای مختلف بررسی  کنید.

7-کیفیت تصویر را با نصب لنز اتوایریز و قرار دادن کلید 
پشت دوربین روی حالت AL و تغییر دادن نور محیط 

دوربین  بررسی کنید.
8-کیفیــت تصویر را با تغییر تنظیمات پشــت دوربین 

بررسی کنید. 
ج ( آزمایش دوربین دید در شب

1-مطابق شــکل 49-3  منبع تغذیه را به دوربین دید 
در شــب و خروجی تصویر دوربین را به تلویزیون وصل 

کنید .

شکل 3-49
2- بــا قرار دادن وســیله ای روی دوربین، اطراف آن را 
کامــال تاریک کنید وعملکــرد المپ های مادون قرمز و 

کیفیت تصویر به دست آمده را بررسی کنید.

گزارش کار کاملی از نحوة کار و آزمایش دوربین ها تهیه 
نمایید.

)Camera Housing( 6-3-3-کاور  دوربین
دوربین هــا را براي حفاظــت در برابــر عوامل جّوي و 
مکانیکي در داخل یک محفظة فلزی یا پالستیکی قرار 
مي دهند. جلوي این محفظه داراي شیشــه شفاف است 
تا دوربین تصویر را از پشــت آن دریافت کند. اصطالحاً 
به این محفظه ها کاور یا کیس گفته مي شــود. بعضي از 
کاورها براي نصب در فضاي داخلي و بعضي براي نصب 
در فضاي بیروني  اختصاص دارند. در شکل50-3   انواع 

مختلفی از کاورها را می بینید.

شکل 50-3 کاور دوربین

 )Bracket -BASE -mount( 7-3-3-پایة دوربین
برای نصب کردن  دوربین، ابتدا آن را به طور مستقیم یا 
بعد از قــرار دادن داخل کاوربه پایه ای محکم می کنند، 
ســپس پایه را در محل مورد نظر نصب می کنند. جنس 
پایه معموالً فلزي وگاهي نیز پالستیکي است. با توجه به 
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نوع دوربین از پایة سقفي یا دیواري استفاده مي کنیم. 
انواع پایه ها 

الف ( پایه هاي ثابت: پایه های ثابت معموالً یک مفصل 
قابل حرکت دارند که بعد از تنظیم  منطقة دید دوربین، 
پیچ روی آن را محکم می کنند. انواع مختلف دوربین ها 
را می تــوان به این پایه ها وصل کرد.دوربین هاي میني و 
پین هل معمــوالً داراي یک پایةکوچک متصل به خود 

دوربین هستند و نیازی به پایه اضافی ندارند. 
در شکل 51-3 چند نوع پایة ثابت و دوربین های نصب 

شده روی این پایه ها را می بینید. 

 شکل 51-3 دوربین های نصب شده روی انواع پایه های ثابت

ب( پایه هاي قابل حرکت : در این پایه ها  امکان حرکت 
دادن دوربین در جهات مختلف توسط موتوري که روي 
پایه نصب شده وجود دارد. کنترل حرکت این نوع پایه ها 

به روش های زیر امکان پذیر است:
 )controller( 1- توسط دستگاه کنترولر

2- توسط دستگاه ضبط کننده 
3- توسط نرم افزار روی رایانه 

4- توسط ریموت کنترل 
پایه هاي قابل حرکتي که مي توانند فقط در جهت چپ و 
راست به صورت افقي حرکت کنند پن1 نامیده مي شوند 
و پایه هایي کــه مي توانند در جهت باال و پایین حرکت 
کنندتیلت2 نامیده مي شــوند. پایه هایي که مي توانند در 
چهار جهت چپ وراســت و باال و پایین حرکت کنند به 
پن- تیلت معروف انــد. تصاویر مربوط به انواع پایه های 
متحرک و دوربین های  نصب شده روی پایه پن تیلت را 

در شکل هاي 53-3 و 52-3 مشاهده مي نمایید.

شکل 52-3 پایه های پن

شکل 53-3  پایه های پن تیلت

)controller(  8-3-3-کنترل کننده
به وســیله یک کنترل کننده می توان دوربین ها و پایة 
گردان آن هــا را تک تک یا به صــورت گروهی کنترل 
نمود. بر روی کنتــرل کننده معموالً امکانات اصلی زیر 

وجود دارد:
1-شســتی های  ZOOM و IRISوFOCUS برای 

تنظیم تصویر دوربین
2-دســتة کنترل یا شســتی های باال و پایین و چپ و 

1-Pan
2-tilt
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) PAN TILT (راست برای کنترل حرکت پایة پن تیلت
3-کلیدهای انتخاب دوربین مورد نظر برای تنظیم.

برای ارتبــاط کنترل کننــده با دوربین هــا و پایه های 
متحــرک در کنترل کننده هایی که در شــکل های زیر 
 RS485 می بینید، از ســیم جفت به هم تابیده و پورت
استفاده می شــود. بدیهی است که دوربین ها و پایه های 
گردان باید امکان کنترل شدن توسط سیستم ارتباطی 

RS485 را داشته باشند.

شکل 54-3 چند نوع کنترل کننده

در برخــی دیگــر ازکنترل کننده ها از کابل ســه زوج 
برای کنترل دوربین و پایه اســتفاده می شود. در ادامة 
قســمت های مختلف یک دســتگاه کنترل کننده، یک 
کانال از این نوع را بررســی خواهیم کرد.قســمت های 

مختلف این دستگاه در شکل 55-3 آورده شده است :

شکل   55-3    قسمت های مختلف جلو کنترل کننده

 در شــکل  56-3  نیز  پشــت دســتگاه ومحل اتصال 
ســیم های پایة متحــرک دوربین و ســیم های تنظیم 

تصویرو سوکت مخصوص آن نشان داده شده است.

شکل 56-3 قسمت های مختلف پشــت  کنترل کننده و سوکت 
اتصال

پین هــای IRIS , FOCUS,ZOOM,GNDبه لنز 
قابل تنظیمی که روی دوربین نصب شــده است وصل 
می شــوند. بقیة پین ها به همان سیمی از پایه پن تیلت 
وصل می شــوند که درپشــت کنترل کننده اشاره شده 

است. 
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: یک دوربین صنعتــی دارای قابلیت زوم و ایریز 
متغیــر را روی پایة پن تیلــت نصب نمایید و با متصل 
کــردن پایــه و لنز بــه کنترل کننده، حرکــت پایه و 

تنظیمات لنز را بررسی کنید.
 تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

مراحل اجرای کار 
مراحل زیر را با توجه به شکل 57-3 انجام دهید.

شکل 3-57
1-دوربیــن را روی پایة گردان پن تیلت نصب و محکم 

کنید.
2-ســیم های پایة گردان ولنز متغیر دوربین را به کابل 

پنج زوج وصل کنید.
3-طرف دیگر کابل پنج زوج را با دقت توســط سوکت 
مربوطه به پین های پشــت دستگاه کنترل کننده، وصل 

نمایید.
4-ســیم ارتباط ویدئویی را به خروجی تصویر دوربین و 

ورودی تلویزیون وصل کنید.
5-سیم تغذیة دوربین را وصل کنید.

6-تلویزیون را روشن کنید و آن را و روی کانال ویدئویی 
قرار دهید.

7-منبع تغذیة دوربین و کنترل کننده را روشن کنید.
8- به کمک کنترل کننده، حرکت پایه و تنظیمات زوم 

و ایریز و فوکوس را روی دوربین آزمایش کنید.
9-گزارشی از مراحل کار تهیه نمایید.

 

تعداد /مقدار تجهیزات

یکدستگاه تلویزیون

4 دستگاه دوربین صنعتی

یک دستگاه کنترل کنندة یک کانال

یک حلقه سیم رابط دروبین مدار بسته

یک حلقه AV سیم رابط ویدئویی

یک عدد AV به BNC  تبدیل

5 متر سیم پنج زوج

4 دستگاه منبع تغذیة  12 ولت

یک سری کامل ابزار سیم کشی

6کار عملی شماره2: نصب یک دوربین با کاور و لنز متغیر روی پایه پن تیلت 

کابل تصویر

کابل کنترل 5 زوج
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)Switcher(  9-3-3-انتخاب کنندة تصویر
با توجه بــه محدود بودن تعــداد ورودي هاي ویدئویي 
تلویزیون یا مانیتور، اگر تعداد دوربین هاي نصب شــده 
در یک سیســتم دوربین مدار بسته زیاد باشد باید براي 
مشاهدة تصویر دوربین ها از دستگاهي استفاده کرد که 
تصویر و صــدای دوربین ها را یک به یک در طول زمان 
معینی پخش کند. وسیله اي که این کار را انجام مي دهد 
انتخاب کنندة تصویر یا سویچرنامیده مي شود. سویچرها 
نیز هم به صورت با ســیم و هم بي ســیم وجود دارند.  
به تعداد دوربین هایي که مي توان به ســویچر وصل کرد 
تعداد کانال سویچر مي گویند.سویچرها در تعداد کانال 
2 و4 و 6 و 8 ساخته شده اند .شکل   58-3 یک سویچر 

با امکان کنترل از راه دور را نشان می دهد.

شکل   3-58
در ادامه  یک سویچر با چهار کانال تصویر و صدا را مورد 
بررســی قرار می دهیم.در شــکل   59-3 قسمت های 

مختلف  جلوی سویچر نشان داده شده است.

شکل 59-3 قسمت های مختلف  جلوی  سویچر
همان گونه که مشــاهده می کنید این ســویچر دارای 

قسمت های زیر است :

● کلید روشن و خاموش برق ورودی
● نشانگرهاي LED براي هر دوربین 

● یک ولــوم تایمر ،که براي تنظیم  ســرعت تعویض 
تصویــر دوربین ها در حالت اتوماتیک به کار مي رود. این 

ولوم با عبارت speed مشخص مي شود .
● ولــوم تنظیم صدا، که با عبارت VOL نشــان داده 

شده است.
● کلیدهاي ســه حالته بــراي هر دوربیــن که داراي 

حالت هاي زیرند :
الف ( بای پس ) By pass( : اگر کلید دوربیني روي این 
حالت باشد، از نشان دادن تصویر آن دوربین خودداري 

مي شود.
ب ( اتوماتیک) Auto( : در این حالت تصاویر یکي پس 
از دیگري به طور خودکار در یک زمان معین نشان داده 
مي شــوند. ممکن است بر روي بعضي از سویچرها کلید 

ترتیب)seq( این کار را انجام دهد.
ج ( تصویر ثابت)Home( :تصویر دوربیني که کلید آن 
در این حالت است به طور ثابت روي تلویزیون یا مانیتور 

پخش مي شود.
با توجه به شکل 60-3 در پشت سویچرقسمت های  زیر 

وجود دارد :

شکل 60-3 قسمت های مختلف  پشت سویچر

● سیم تغذیة 220 ولت
● فیوز 

  AUDIO چهار کانال ورودی های صدا که با عبارت ●
مشخص شده است.
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  VIDEOچهــار کانال ورودی تصویر، کــه با عبارت●
مشخص شده است.

●خروجــی صدا وتصویــر برای اتصال بــه تلویزیون یا 

مانیتور، که با عبارتOUT  مشخص شده است.
نقشــة شــکل 61-3  طرز اتصاالت یک سویچر چهار 
کانال با صدا و تصویر را به دوربین ها و تلویزیون نشــان 

می دهد:            

FUSE

AC POWER

VIDEO OUTPUT

AUDIO OUTPUT

VIDEO 3 VIDEO 4VIDEO 2VIDEO 1

AUDIO 2AUDIO 1 AUDIO 3 AUDIO 4

شــکل 61-3 نحوة اتصاالت یک سویچر چهار کانال با 
صدا و تصویر به دوربین ها و تلویزیون

)QUAD( 10-3-3-کواد

واژة کواد بر گرفته از کلمة یک چهارم است و در سیستم 
دوربین مدار بســته به وسیله ای گفته می شود که برای 
نشــان دادن تصویــر چهارکانال با هم بــر روی صفحه 
تلویزیون یا مانیتورمورد استفاده قرار می گیرند. کواد در 
حالت اتوماتیک ابتدا تصویر کانال ها را یک به یک نشان 
می دهد. سپس صفحة نمایشگر را چهار قسمت می کند 
و تصویر چهار کانال را یک جا نشان می دهد. در صورتی 
که تعداد دوربین ها بیش از عدد باشد، بعد از نشان دادن 
4 تصویر اول کانال های 5 و6 و7 و 8 را نشــان می دهد 

و بعد تصویر این چهار کانال را یک جا نشان می دهد و 
همیــن طور الی آخر. مدت زمان نمایش تصویر کانال ها 
نیز قابل تنظیم است.نحوة اتصال دوربین ها و مانیتور به 
کواد نیز مانند سویچر اســت. تصویر دو نوع کواد را در 

زیر می بینید.

 شکل 62-3 انواع کواد
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اکنون به بررسی قسمت های مختلف یک کواد چهارکانال 
مــی پردازیم. تصویر زیر آداپتور تغذیه و ریموت کنترل 
و قسمت های مختلف جلوی دستگاه  را نشان می دهد.

1- نشان دهندة منوی دستگاه و تصویر چهارکانال با هم
2- ثابت کردن یک تصویر)FREEZE( و حالت اتوماتیک 

)AUTO(
3- بــزرگ کردن تصویر)ZOOM( و انتخاب حالت های 

)MODE(مختلف تصویر
4- پخش تصاویر ضبط شده و ورود اطالعات

5- تعیین کانال تصویر در حال پخش  و حرکت در بین 
گزینه های منو

در شکل   64-3 قســمت های مختلف  پشت  دستگاه 
را می بینید.

شکل   64-3 قسمت های مختلف پشت  کواد

1- ورودی تغذیة 12 ولت DC یک آمپر
2- چهار کانال ورودی تصویر 

3- ورودی و خروجی برای دستگاه ضبط ویدیو
4- خروجی تصویر برای مونیتور

شکل   63-3 قسمت های مختلف 
جلو کواد
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

 هدف: وصل 4 دستگاه دوربین  به یک دستگاه کواد چهار کانال و مشاهدة تصاویر آن ها در تلویزیون 

 تجهیزات و ابزار مورد نیاز

تعداد /مقدار تصویر تجهیزات

یک دستگاه تلویزیون

4 دستگاه
  

  دوربین

یک دستگاه کواد چهار کانال

4حلقه                 سیم رابط دروبین مدار بسته

یک حلقه                       AV سیم رابط ویدئویی

5 عدد                        AV به  BNC تبدیل

               منبع تغذیة  12 ولت 4 دستگاه

یک سری کامل ابزار سیم کشی

8 کار عملي شماره3: راه اندازی یک سیستم دوربین مدار بسته با دستگاه کواد  4چهار کانال
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مراحل اجرای کار 
1- مطابق شــکل65-3 خروجی تصویر دوربین ها را به 
ورودی های کواد وصل کنید.توجه داشته باشید دوربین 
بی سیم دارای گیرنده است و خروجی تصویر در گیرنده 

را باید به کواد وصل کرد.

2- خروجــی کواد را بــه ورودی تصویر تلویزیون وصل 

کنید.
3- تلویزیون را روشن کنید وآن را روی کانال ویدئویی 

قرار دهید.
4- تغذیة دوربین ها و کواد را وصل نمایید.

5- با اســتفاده از دگمه های روی دســتگاه و ریموت 
کنترل امکانات بیان شده در دفترچه راهنمای دستگاه 

را مورد بررسی و آزمایش قرار دهید.

شکل 3-65

) RECORDER ( 11-3-3-ضبط کنندة تصویر
برای ضبط تصاویر گرفته شده ، دوربین ها تصاویرخود 
را به ضبط کنندة ویدئویی می فرستند. ضبط کننده ها 
دردو نوع ویدئو کاست1 و دیجیتالی2 عرضه می شوند. در 
سال های اخیر به دلیل محدودیت حجم اطالعات ضبط 
شــده روی ویدئو کاست و هم چنین پایین آمدن قیمت 
دســتگاه های ضبط دیجیتالی ضبط کننده های ویدئو 

کاست از رده خارج شده اند.

ضبــط کننده های دیجیتالی نیــز در دو نوع به صورت 
دستگاه مستقل3 و کارتهای الکترونیکی4 که روی رایانه 

نصب می شوند ارائه شده اند.

1-11-3-3-ضبط کننده های دیجیتالی مستقل 
این دســتگاه ها دارای ورودی ها و خروجی های تصویر و 
صدا و امکاناتی برای ضبط و پخش تصاویرند و می توانند 
وظیفة دســتگاه سویچر و کواد را نیز انجام دهند. بعد از 

1 - VCR
2 -DVR( DIGITAL VIDEO RECORDER)
3 - STAND ALONE
4 - DVR CARD
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شکل 69-3  محل استفاده از دیسک سخت خارجی یا فلش

در ادامه ،قســمت های مختلف پانل جلوی یک دستگاه 
ضبط کنندة مستقل  را برای نمونه  توضیح می دهیم:

 1- المپ نشــانگر برق ) ســبز( و المپ نشانگر ضبط 
تصویر) قرمز(

2- محل اتصال ســیم چشمی گیرندة مادون قرمز برای 
ریموت کنترل

3- چشــمی دریافت کنندة مادون قرمز برای ارتباط با 
ریموت کنترل

4- کلید روشن و خاموش
5- ضبط کنندة دیسک سخت

6- کلید شروع ضبط
7- کلید ری ست کردن آالرم
8- بازبینی تصاویر ضبط شده

9- باز کردن منو
ENTER 10- کلیدهای جهت برای پایة گردان و

11- کلید اعداد
12-  کلید فانکشن )این کلید به همراه اعداد ،حالت های 
مختلف پخــش تصویر مانند تمام صفحه و ســویچر و 

وصل کردن دســتگاه به یک مانیتور و روشن کردن آن 
امکان دسترســی به تنظیمات دستگاه و اطالعات ضبط 

شده به یکی از روش های زیر وجود دارد:
1- توسط کلید هایی در جلوی دستگاه 

2- توسط یک ریموت کنترل 
3- توسط ماوس 

شــکل 66-3 نمونه هایی از این دســتگاه ها را نشان 
می دهند .

در ضبط کننده های دیجیتالی مستقل، تصاویر به صورت 
دیجیتالــی روی حافظة داخلی دســتگاه یا یک حافظة 
)DVD یا CD( خارجی مانند فلش یا دیسک فشرده
ضبط می شود. حافظه های داخلی همان دیسک سخت های 
مورد استفاده در رایانه هستند. تعداد دوربین ها و ظرفیت 
حافظة نصب شــده روی دستگاه و کیفیت انتخاب شده 
برای ضبط تصویر وســایر تنظیمات دســتگاه  در مدت 
زمانی که دســتگاه می تواند تصاویر را ذخیره کند تأثیر 
دارد. این زمان ممکن اســت از چنــد هفته تا چند ماه 
تغییر کند.  این زمان در بعضی از دســتگاه ها توســط 
خود دستگاه محاسبه و نشان داده می شود.شکل 3-67  
محل استفاده از دیسک سخت خارجی یا فلش و دیسک 

فشردةDVD را بر روی دستگاه ضبط نشان می دهد:

شکل 66-3 ضبط کننده های دیجیتالی مستقل

شکل 67-3 حافظة دیسک سخت برای ذخیرة تصاویر 

شکل 68-3 دیسک سخت  نصب شده در داخل دستگاه
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غیرآن هارا انتخاب می کند(
13- ورودی هــای USB برای مــاوس و صفحه کلید و 

فلش یا دیسک سخت خارجی
14- کلیدهای پخش تصاویر ضبط شده

15- کلید عالمت گذاری ابتدا و انتهای یک قســمت از 
تصویر برای گرفتن پشتیبان

16 – کلید ذخیرة تصویر در فلش یا دیســک ســخت 
خارجی یا دیسک فشرده

17- کلید حرکت اتوماتیک پایة گردان به چپ وراست )پن(

18- کلید تنظیم مکان اولیة پایة گردان 
19- کلید تنظیم سرعت حرکت پایة گردان

20- کلید تنظیم وضوح تصویر)فوکوس(
21- کلید تنظیم فاصله)زوم( 

شــکل 71-3  محل اتصال بعضی از تجهیزات جانبی را 
نشان می دهد.

شکل 70-3 قسمت های مختلف پانل جلوی یک دستگاه ضبط کننده مستقل

شکل 71-3 محل اتصال تجهیزات جانبی به دستگاه ضبط کننده
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شــکل 72-3 محل اتصاالت ســایر تجهیزات سیستم 
دوربین مدار بسته به پشت دستگاه را نشان می دهد.

شکل 72-3 محل اتصاالت تجهیزات سیستم دوربین مدار بسته به پشت دستگاه ضبط کننده

شکل 73-3  شمای اتصاالت پشت یک دستگاه ضبط کننده
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در شــکل 74-3  صفحة اصلی نرم افزار این دســتگاه 
ضبط کننده را روی صفحة مانیتور مالحظه می کنید.

2-11-3-3-ضبط کننده های دیجیتالی قابل نصب 
روی رایانه

کارت های ضبط دیجیتالی روی برد اصلی1 رایانه نصب 
می شوند. این کارت ها دارای ورودی BNC برای اتصال 
دوربین ها  به تعداد 4 یا 8 کانال یا بیشتر و ورودی های 
صدا هستند و تصاویر دریافت شده را روی مانیتور رایانه 
نمایش می دهنــد. هم چنین می تــوان تصاویر را روی 
دیسک ســخت رایانه ذخیره کرد. در شکل هاي 3-75 
و 76-3 کارت هــای  ضبط تصویر دیجیتالی را مالحظه 

می کنید.

برای اســتفاده از یک کارت DVR نرم افزار مربوطه را 
از دیسک فشرده ای که همراه کارت ارائه می شود روی 
رایانه نصب می کنند. بعد از اجــرای نرم افزار، می توان 
کنترل هــا را از طریق رایانه انجام داد.در شــکل3-77 
صفحة اصلی چند نوع نرم افزار کارت ضبط را می بینید.

شکل 74-3 صفحة اصلی نرم افزار دستگاه ضبط کننده

1 - MOTHER BOARD

شکل 76-3کارت هاي ضبط با چهار کانال تصویر و یک کانال صدا

شکل 75-3 کارت هاي ضبط 4 و8 و16 کانال

شــکل 77-3 صفحــة اصلــی دو نوع نــرم افــزار کارت ضبط 
دیجیتالی
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف : وصل 4 دستگاه دوربین  به یک ضبط کنندة مستقل چهارکانال ، مشاهدة تصاویر آن ها  در تلویزیون و ضبط 
و بازبینی تصاویر .

 تجهیزات و ابزار مورد نیاز

تعداد /مقدار تصویر تجهیزات

یکدستگاه LCD مانیتور

4 دستگاه
  

دوربین

یک دستگاه میکروفون

یک دستگاه
ضبط کنندة مستقل چهار کانال با یک 

کانال صدا و حافظة دیسک سخت

4حلقه سیم رابط دوربین مدار بسته

یک حلقه AV سیم رابط ویدئویی

5 عدد AV به BNC تبدیل

4 دستگاه منبع تغذیة 12 ولت

یک سری کامل ابزار سیم کشی

8 کار عملي شمارة4: راه اندازی یک سیستم دوربین مدار بسته با دستگاه ضبط کنندة مستقل 
چهار کانال
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 مراحل اجرای کار 
1-مطابق شــکل78-3 به وسیلة ســیم رابط ویدئویی 
خروجی تصویــر دوربین ها را به ورودی های دســتگاه 

ضبط کننده وصل کنید.
VGA 2- خروجی دســتگاه ضبط کننــده را به پورت

مانیتور وصل کنید.
3- مانیتور را روشن نمایید.

4- تغذیة دوربین ها و دســتگاه ضبط کننده را وصل و 

روشن  نمایید.
5- با مطالعــة دفترچه راهنما، امکانات روی دســتگاه 

ضبط کننده را بررسی نمایید.
6- وارد منوی دســتگاه ضبط کننده شوید و تنظیمات 

قسمت های مختلف را انجام دهید. 
7- تصاویــر ضبط شــده را از روی تاریخ و زمان ضبط 

آن ها ،مورد بازبینی قرار دهید

شکل 3-78
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4-3-اصول طراحی ,نصب و سیم کشی 
سیستم های دوربین مدار بسته 

برای  طراحی یک سیســتم دوربین مدار بســته، باید 
مراحل زیر را طی کرد: 

1-4-3-بازدید از محل 

در صورتی که سیســتم در یک ســاختمان آماده نصب 
می شود  از محل بازدید به عمل می آید. در غیر این صورت 
باید نقشــة محل نصب را بــرای تعیین تجهیزات، مورد 

بررسی قرار داد. 

2-4-3-انتخاب نوع سیستم 

با توجه به این که یک سیســتم دوربین مدار بســته از 
ترکیــب انواع مختلف روش های انتقال اطالعات تصویر، 
کــه در ابتدای این فصل ذکر شــد، اســتفاده می کند، 
باید با برآورد تقریبی هزینه ها و توافق با مشــتری نوع 
سیســتم را تعیین کرد. از نظر هزینه می توان گفت که 
سیستم های باسیم کشی کابل کواکسیال کم هزینه ترند 
و سیســتم های شبکه و بی ســیم به ترتیب هزینه های 

باالتری دارند.

3-4-3-انتخاب دوربین و لنز 

 بر اساس وضعیت محیط از نظر تغییرات نور و زاویة دید 
مورد نیاز دوربین با لنز مناسب انتخاب می شود. این کار 
ممکن اســت از روی تجربه یا باکمک نرم افزارهایی که 

برای این منظور تهیه شده اند انجام شود .

4-4-3-انتخاب پایه و کیس 

بسته به دوربین انتخاب شــده در صورت نیاز از کیس 
مناســب برای فضای داخل یا محیط بیرون اســتفاده  

می گردد. بعــد از انتخاب کیس پایة مناســب انتخاب 
می شــود. در صورت نیاز به حرکــت دوربین در جهات 
مختلف، بایــد پایه پن یا پن تیلت مناســب را در نظر 

گرفت.

5-4-3-انتخاب دستگاه ضبط کننده 

بــا توجه به نوع سیســتم دوربین مدار بســته و تعداد 
دوربین ها و زمان درخواســتی مشتری  برای ضبط، نوع 
ضبط کننده )مستقل یا کارت ( و تعداد کانال وظرفیت 
حافظة داخلی دســتگاه ضبط کننده تعیین می شود. در 
صورت نیاز به ضبط صدا باید دستگاهی انتخاب شود که 

کانال )ورودی( صدا نیز داشته باشد. 

6-4-3-انتخاب دستگاه کنترل کننده

 اگرازپایة گردان قابل کنترل اســتفاده شــود و امکان 
کنترل پایه از طریق دســتگاه ضبــط یا نرم افزار کارت 
DVR وجود نداشــته باشــد، با توجه بــه نوع  کنترل 
) کابل ســه زوج یا RS485( از دســتگاه کنترل کنندة 

مستقل با تعداد کانال مناسب استفاده می شود.

7-4-3-تعیین منبع تغذیه 

 ولتاژ و جریان مناســب برای منبــع تغذیه، با توجه به 
جریان مصرفی و تعداد دوربین ها و سایر تجهیزاتی که از 
ولتاژ یک سان با دوربین ها استفاده می کنند)مانند بعضی 
از پایه های گردان و لنزهــای متغیر ( تعیین می گردد. 
البته، باید با در نظر گرفتن امکان توســعة سیســتم در 
آینــده، ظرفیت تغذیه را اضافه تر محاســبه کرد. منبع 
تغذیة دستگاه های ضبط کنندة مستقل همراه دستگاه 

ارائه می شود.  
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تجهیزات  قرارگیری  محــل  8-4-3-تعیین 
کنترلی

 اتــاق اصلی که باید تجهیزات کنترلی )مانند دســتگاه 
ضبط و کنترل کنندة پایه های گردان و مانیتورها و منبع 
تغذیه (در آنجا قرار گیرد بایداز روی نقشــه یااز طریق 

بازدید از محل تعیین گردد. 

9-4-3-ترسیم نقشه  

نقشــة مدار الکتریکی سیســتم با توجه بــه تجهیزات 
انتخاب شده رسم می شود.

10-4-3-تهیة لیست تجهیزات 

بعد از بررسی نقشه باید لیست دستگاه ها و قطعات مورد 
نیاز برای اجرای پروژه تعیین شود.

 با توجه به نوع سیســتم انتخاب شــده، در صورت نیاز 
سیم کشــی های الزم با ســیم های مناســب در داخل 
کانال هایا لوله های خرطومی پالستیکی یا فلزی )بسته 
به محیط نصب ( انجام می شود. برای کابل کشی روکار، 
کابل هادر داخل لولة خرطومی فلزی یا کانال پالستیکی 
قرار داده می شوند و در صورتی که در مراحل اولیة ساخت 
ساختمان، سیم کشــی دوربین مدار بسته نیز طراحی و 
اجرا گردد، کابل ها داخل لوله های پی وی سی)PVC( به 

صورت توکار قرار می گیرد.

5-3- نقشة مدار الکتریکی 
سیستم های دوربین مدار بسته:

 در شــکل 79-3  دیاگــرام کلی اتصــاالت یک نمونه 
سیستم دوربین مدار بسته به همراه چند دوربین، که به 
دستگاه ضبط کننده وصل شده است و بر روی مانیتور 

نمایش داده می شود وهمچنین تصاویر در فاصلة دورکه 
از طریق شبکه بر روی رایانه و تلفن همراه  قابل دریافت 

است،مالحظه می شود.

شــکل   79-3 دیاگرام کلی اتصاالت یک نمونه  سیستم دروبین 
مدار بسته
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کارت ضبط دیجیتالی 

کنترل کننده

براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت
1- قطعات به کاررفته در سیستم دوربین مدار بسته را 

نام ببرید. 
2- قسمت های مختلف دوربین را نام ببرید.

3- وظیفة CCD در دوربین چیست؟
4-کانکتورهای پشت دوربین را نام ببرید.

5- انواع لنزها را نام ببرید.
6- لنز زوم چگونه کار می کند؟

7-پایه های متحرک به چه روش هایی کنترل می شوند؟
8- امکانات یک کنترل کننده چیست؟

9- چند مورد از امکانات دســتگاه های ضبط کننده را  
بیان کنید.

10- در اســتفاده از دوربین ها چه نکاتی را باید رعایت 
کرد؟

11- نقشة سیســتم دوربین مدار بســته را روی پالن 
ساختمان مدرسة دو طبقة زیر طراحی و لیست تجهیزات 
الزم را تهیــه کنید. کابل های مختلف را روی نقشــه با 

رنگ های متفاوت نشان دهید.

عالئــم اختصاری در نقشــة مــدار الکتریکی 
سیستم های دوربین مدار بسته

برای ترسیم نقشة سیستم دوربین مداربسته روی پالن 
ساختمان می توان از عالئم زیر استفاده کرد:

عالمت اختصاريوسیله

دوربین به طور کلی

D/Nدوربین دید در شب

PINدوربین پین هل

IPدوربین شبکه

INDدوربین صنعتی

دوربین روی پایة ثابت

دوربین با کاور

میکروفون

منبع تغذیه

مانیتور

دوربین با پایة پن

دوربین با پایة پن – تیلت

دوربین با پایة پن – تیلت و لنز زوم

سویچر

کواد

ضبط کنندة مستقل

شکل 3-80
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پيش آزمون



ساعات آموزش

جمع عملی نظری

24 1236
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

1- برخی از مزایای استفاده از درِِ های اتوماتيک را نام ببرید. 
2- انواع سيستم های دِرِ اتوماتيک کدام است؟

3- انواع درِِ هایی راکه سيستم دِرِ اتوماتيک روی آن ها نصب می شود، نام ببرید.
4- چه قطعاتی در سيستم دِرِ اتوماتيک گيربکسی به کار می رود؟

5- تجهيزات ایمنی سيستم های دِرِ اتوماتيک کدام است ؟
6- چشمی مادون قرمز در سيستم دِرِ اتوماتيک، چه موقع عمل می کند؟

7- نقش خالص کن در سيستم دِرِ اتوماتيک چيست؟
8- قفل برقی در کدام نوع از سيستم های دِرِ اتوماتيک به کار می رود؟

9- دستگاه مرکزی سيستم دِرِ اتوماتيک نوع ریلی، چه وظيفه ای دارد؟
10- در سيستم های دِر اتوماتيک، باتری پشتيبان به چه منظور به کار می رود؟

هدف های رفتاری 
پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

1-انواع سيستم های دِر اتوماتيک را تشخيص دهد.
2-تجهيزات به کار رفته در سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را شناسایی کند.

3-اصول کار تجهيزات سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را شرح دهد.
4-اصول نصب و سيم کشی سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را بيان کند.

5-سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را نصب و سيم کشی نماید.

6-قطعات به کار رفته در سيستم راه بند الکتریکی را بشناسد.
7-روش های مختلف عملکرد راه بند الکتریکی را بيان کند.

هدف کلی فصل

آشنایی با سیستم دِر اتوماتیک  و توانایی نصب و راه اندازی آن
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مقدمه:
امروزه اســتفاده از دِرِازکن اتوماتیــک به دلیل این که 
ساختمان ها را از مزایاو امکانات رفاهی جدیدی برخوردار 
می سازد گســترش زیادی یافته است.شاید بزرگ ترین 
امتیازاســتفاده از در هاي اتوماتیک این است که امکان 
دسترسي و ورود و خروج آسان تمام افراد  به ساختمان 
را فراهم مي کند.بســیاري از افراد ناتوان، مسن و معلول  

در استفاده از در های اتوماتیک راحت تر هستند.
این درها به جهت  استفادة بهینه از مواد و صرفه جویي 
در مصــرف انرژي برودتي – حرارتــي تا حد 35 تا 50 
درصد در ســال، برای ورودی های پر تردد مناسب ترند.

قابلیت تنظیم ســرعت بازو بسته شــدن در، بنا بر نیاز 
ترافیک محل و نوع مراجعین و هم چنین فصول ســال 
یا حتي ساعت هاي شــبانه روز از دیگر ویژگي هاي این 
در هاست. به طور کلی در بازکن اتوماتیک در مکان های 

مختلف با اهداف زیر، مورد استفاده قرار می گیرد:
- اهداف امنیتی، مانند در های اتوماتیک مراکز نظامی. 

-تأمین رفاه بیشــتر، مانند در های اتوماتیک پارکینگ 
منازل، ورودی باغ وویالهاو....

- صرفه جویی در مصرف انرژی، مانند در های اتوماتیک 
هتل ها،فروشگاه ها ، بیمارســتان ها،  بانک ها و ادارات و 

سایر مکان های پر رفت و آمد.
- تأمین بهداشــت مکان های خاص، مانند اتاق عمل و 

آزمایشگاه هاو انبارهای مواد غذایی. 
 - در اتاق هــای داخل ســاختمان برای افــراد معلول.

بسته به سنگینی و ابعاد در و نحوة باز و بسته شدن آن 
و شرایط محیط نصب، از انواع مختلف درهای اتوماتیک 

استفاده می شــود که در زیر به آن ها اشاره می گردد :

1-1-4- سیستم هیدرولیکی )روغنی(
این سیستم ها  برای در های سنگین و بزرگ که معموالً 
در مکان هایــی ماننــد مراکز نظامی یــا کارخانجات و 
انبارها نصب می شــوند مورد استفاده قرار می گیرند. در 
این سیســتم ها انتقال نیروتوسط روغن  انجام می شود 
و جک های هیدرولیکی توســط فشار روغن ایجاد شده 
به وسیلة یک موتور الکتریکی در را به حرکت درمی آورند. 

شکل  1-4  نمونة  این سیستم ها را نشان می دهد.
 

شکل 1-4  سیستم های در اتوماتیک هیدرولیکی

2-1-4-سیستم های پنوماتیکی )بادی(
این در ها بیشــتر بــرای مکان هــای مرطــوب، مانند       
ماشین شویی ها مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده 
از نیروی باد فشــرده ایجاد شــده توسط یک کمپرسور  
و انتقال این نیرو توســط شیلنگ های هوا به جک های 
دستگاه، عمل باز و بسته شدن در انجام می شود. شکل 

2-4  نمونة  این سیستم ها را نشان می دهد.

 

1-4- انواع سیستم های دراتوماتیک
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شکل 2-4  سيستم های در اتوماتيک پنوماتيکی

3-1-4-سیستم های  الکترو مکانیکی )گیربکسی(

سيس��تم های گيربکسی به دليل س��ادگی ساختمان و 
پایين بودن قيمت تجهيزات و هم چنين نگه داری آسان، 
بيش��تر از سایر سيستم ها مورد استفاده قرار می گيرند و 

بر روی انواع مختلف در ها قابل نصب اند.

2-4- انواع در، در سیستم گیربکسی
 در زیر به نمونه هایی از در هایی که  این سيس��تم ها را 

می توان روی آن ها نصب کرد اشاره می شود: 

 Siliding( )1-2-4-در های کش�ویی )ریل�ی
  )Door

ای��ن درها یک تکه هس��تند و روی ریل��ی در پایين در     
می لغزند و به چپ و راست حرکت می کنند. 

شکل  3-4  در اتوماتبک ریلی

 : )Swing Door( 2-2-4-در های لوالیی
در هایی هستند که به صورت دو لنگه یا تک لنگه حول 

یک لوال حرکت می کنند )شکل 4-4(. 

در اتوماتيک دو لنگه

در اتوماتيک تک لنگه
شکل 4-4  
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تک�ه   چن�د  س�قفی  زی�ر  3-2-4-در ه�ای 
)Sectional Door(

 ای��ن درها ب��ه صورت تکه ه��ای افق��ی، روی هم قرار 
می گيرن��د  و هنگام باز ش��دن به ب��اال حرکت می کنند 
و س��پس با چرخش90 درج��ه، به موازات س��قف قرار                      
می گيرند. این در ها  برای محيط هایی مناسب است که 

جهت نصب در های متعارف فضای کافی را ندارند.

شکل 5-4  درهای اتوماتيک زیر سقفی چند تکه

4-2-4-در های زیر س�قفی ی�ک تکه چرخان 
 )Tilt Door(

 ای��ن در ها به طور یک پارچه ب��ا حرکت عمودی، حول 
دو نقطه در طرفين می چرخند و به موازات س��قف قرار 

می گيرند)ش��کل 4-6(.
 

شکل 6-4  درهای اتوماتيک زیر سقفی یک تکه چرخان

 )Roller Door( 5-2-4-در های کرکره ای
ای��ن در ها با چرخي��دن حول یک مح��ور در باال، جمع 

می شوند ) مانند کرکره های مغازه ها ()شکل 4-7(.

6-2-4-در های شیشه ای 
 ای��ن در ه��ا در ورودی س��اختمان های ب��ا ت��ردد زیاد، 
مانن��د بانک ها و ادارات و غيرآن ها مورد اس��تفاده قرار 

می گيرند)شکل 4-8(.

شکل 8-4  در های اتوماتيک شيشه ای
برای باز و بس��ته کردن انواع مختلف در ها سيستم های 
گيربکس��ی با مکانيسم های متفاوت طراحی شده است. 
در ش��کل 9-4 تا 14-4 تصاویر مربوط به سيستم هاي 

الکترومکانيکی انواع در ها را مشاهده مي کنيد.

شکل 9-4 سيستم دِرِازکن اتوماتيک ریلي

شکل  7-4  در های اتوماتيک کرکره ای
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11-4 سیستمهای درِِ اتوماتیک دو لنگه

شکل 11-4 سیستم هاي دِربازكن اتوماتیک زیر سقفی چند تکه

شکل 12-4 سیستم در بازكن اتوماتیک زیر سقفی یک تکه چرخان 

شکل 13-4 سیستم در بازكن اتوماتیک كركره ای

شکل 10-4 سیستم در بازكن اتوماتیک 
شکل 14-4 سیستم در بازكن اتوماتیک درب شیشه ایلوالیی تک لنگه
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3-4-تجهیزات سیستم های دِرِ اتوماتیک 
در این بخش  به بررســی سیستم های دِرِ اتوماتیک نوع 
الکترو مکانیکی)گیربکسی( خواهیم پرداخت .قسمت های 
اصلی یک سیستم دِرِ باز كن اتوماتیک نوع الکترومکانیکی 

به صورت زیر است: 
1-3-4-موتور الکتریکی

2-3-4-قسمت مکانیکی 
3-3-4-برد الکترونیکی 
4-3-4-تجهیزات ایمنی 

5-3-4-شستي هاي كنترل دستي
6-3-4-ریموت كنترل 

اكنون به شرح قسمت هاي فوق مي پردازیم:

1-3-4-موتور الکتریکی  
در اكثــر موارد برای سیســتم های در باز كن اتوماتیک 
از موتورهای تک فاز اســتفاده می شود. در سیستم های 
دِرِ اتوماتیک صنعتی ممکن اســت از موتور سه فاز نیز 
استفاده شود. این موتورها باید قابلیت چپگرد راستگرد 
شدن را داشته باشــند. سیم های موتور به ترمینال های 
مدار الکترونیکی وصل می شوند. این موتورها در توان های 
پانصد وات تا چند كیلو وات برای درِِ های مختلف از نظر 
اندازه و وزن مورد اســتفاده قرار می گیرد. تنها در مورد 
در های دو لنگه از دو موتور اســتفاده می شــود ولی در 
بقیه موارد یک موتور مورد اســتفاده قرار می گیرد. در 
شــکل15-4 برای نمونه موتور چند نوع در نشان داده 

شده است: 

2-3-4-قسمت مکانیکی
بــرای باال بردن  نیروی موتور تک فاز و انتقال آن، جهت 
باز و بســته كردن دِرِ  از یک سیستم مکانیکی استفاده 
می شــود. در اكثر موارد از جعبه دنده )گیربکس( برای 
این كار استفاده می شود. پس از افزایش نیرو نحوةانتقال 
آن بــه دِرِ، بــه نوع دِرِ بســتگي دارد و بــه روش های 
گوناگون صورت می گیرد. برای درِِ های ریلی )كشــویی( 
نیرو توســط یک چرخ دنده از محور محرک مکانیکی به 
دنده های شــانه ای نصب شدة زیر در منتقل می گردد. در 
مــورد دِرِ های یک تکه ،كه به طور عمودی باز و بســته 
می شــوندو دِرِ های یک تکه چرخان، نیرو توسط زنجیر 
یا تســمه انتقال می یابد. برای در هــای تک لنگه یا دو 
لنگه توســط بازوها )جک ها( در باز و بســته می گردد. 
شکل 16-4 انتقال نیروی موتور را توسط زنجیر را نشان 

می دهد. 

شکل 4-16

3-3-4-برد الکترونیکی 
این برد جهت كنتــرل و تنظیم زمان حركت در به كار 
می رود و محل قرارگیری آن در سیســتم های مختلف 
متفاوت اســت. به عنــوان نمونه  این برد در سیســتم  
در های ریلی روی دســتگاه اصلی و در سیســتم در های 
لوالیی به صورت جداگانه در یک تابلو در كنار در نصب 
می گردد. در شکل 17-4 و شکل 18-4 برد الکترونیکی 
سیستم های در اتوماتیک ریلی و لوالیی نشان داده شده 

است.
شکل4-15

موتور دِرِ كركره ای             موتور دِرِ شیشه ای
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شکل 17-4 برد الکترونيکی دِرِ اتوماتيک لوالیی

شکل 18-4 برد الکترونيکی دِرِ اتوماتيک ریلی

قسمت های مختلف یک نمونه برد الکترونيکی در شکل    
19-4  توضيح داده شده است:

شکل 4-19
حال به شرح قسمت های فوق می پردازیم:

تران�س نغذیه : ولتاژ تغذیه اصلی سيس��تم )220 ولت( 

توسط ترانس تغذیه  به ولتاژ مورد نياز  مدار الکترونيکی 
که معموالً 24 ولت است تقليل می یابد. 

کارت رادیوی�ی: کارت رادیویی به صورت گيرندة امواج 
رادیویی ارتباط بين ریموت کنترل و دس��تگاه اصلی را 

برقرار می کند. 
رله ها: رله ها برای اعمال دس��تورات کنترلی به موتور و 

المپ ها به کار می روند.
ولوم ه�ای تنظیم: ولوم های تنظيم برای تنظيم قدرت 

موتور یا زمان حرکت و ایست موتور به کار می روند. 
کلیدهاي ریز تنظیم: این کليد های مينياتوری به همراه 

ولوم ها جهت برنامه ریزی سيستم به کار می روند. 
دیپ سویچ ها :این ها مجموعه ای ازکليد های ریز کنار 
هم هستند که برای برنامه ریزی سيستم به کار می روند. 
ترمینال ه�ای اتص�ال : از این ها برای ارتباط دس��تگاه 
اصل��ی با عناصر دیگ��ر سيس��تم از ترمينال های اتصال 

استفاده می شود.
LED ه�اي نش�انگر:این ها حاالت کار و حاالت تنظيم 

برد را نشان مي دهند.
فیوزها : برای حفاظت در برابر اضافه بار از فيوز استفاده 

می شود.

4-3-4-تجهیزات ایمنی  
در سيستم های دِرِ اتوماتيک، برای اینکه هنگام حرکت 
در  از آس��يب رسيدن به افراد و وسایل نقليه جلوگيری 
ش��ود، باید از تجهيزاتی استفاده نمود که هم حرکت در 
را اعالم کند وهم در صورت عبور فرد یا وسيله ای هنگام 
حرکت در، آن را به نحو مناسب متوقف نماید یا باز کند. 
معموالً برای این منظور از تجهيزات زیر استفاده می شود:

 Photo Cell( 1-4-3-4-حسگرهای مادون قرمز
  )Beam Sensor

این حسگرها، که اصطالحاً چشمی نيز ناميده می شوند، 
 )RX(و گيرنده )TX( دارای دو قسمت جداگانه فرستنده
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هس��تند. یک جفت ازاین حسگرها )گيرنده و فرستنده( 
در بيرون و یک جفت دیگر در فضای داخل در دو طرف 
در روب��ه روی هم نصب می ش��وند. حداقل ارتفاع نصب 
25 س��انتی متر است و آن ها را در محل هایی که امکان 
نصب روی دیوار نباش��د ب��ر روی پایه های خاصی نصب 
می نمایند. ش��کل 20-4 محل نصب  حس��گرهارا در دو 
طرف در اتوماتيک نوع ریلی ونيز پایه های نصب را نشان 

می دهد.

ط��رز کار حس��گرها به این صورت اس��ت که دس��تگاه 
فرس��تنده ) TX ( نور مادون قرمز را توس��ط یک دیود 
گاليم آرس��نيد توليد و پخش می کند. این اشعه توسط 
یک فتودی��ود روی گيرن��ده ) RX ( دریافت می گردد. 
معم��والً یک الم��پ  LED روی گيرنده ق��رار دارد که 
وقتی اشعه دریافت می ش��ود، خاموش است. در صورت 
عبور فرد یا وس��يلة نقليه ای از بين این دو قطعه و قطع 
شدن اش��عة عبوری ،LED روی گيرنده روشن می شود 
و ی��ک رلة که روی گيرنده وج��ود دارد، تحریک گردد. 
کنتاکت ه��ای رله به مدار کنت��رل روی برد الکترونيکی 
متصل می ش��وند و به این وس��يله برد می تواند دستور 
الزم را برای توقف در )اگر در حال بس��ته ش��دن باشد( 
یا باز ش��دن در) طبق تنظيمات انجام گرفتة روی برد( 
به موتور دس��تگاه صادر نماید. این حس��گرها که تصویر 

ظاهری و مدار داخلی آن ها را در شکل 21-4 می بينيد 
می توانند حداکثر تا فاصله 25 متری نصب گردند. 

شکل 21-4 دو نوع چشمی مادون قرمز مورد استفاده در در های 
اتوماتيک ریلی و لوالیی

شکل 22-4 دو نوع چشمی مادون قرمز مورد استفاده در 
در های اتوماتيک شيشه ای

مش��خصات و نحوة اتصاالت و نصب یک نوع حسگر، که 
از کاتالوگ آن به دست آمده است، در شکل 23-4برای  

نمونه آمده است: 

ش��کل 20-4 )الف( نح��وه قرار گيري 
فرس��تنده و گيرن��ده ه��ا در دو طرف در 

ریلي)دید از باال(

 شکل20-4 )ب(
پایه های نصب چشمی

Tx

Tx

Rx

Rx
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1 2 3 4 51 2

CNANC+
~~

-+
~~

-

12-24 vac/vdc 12-24 vac/vdc

فرستنده گیرنده
TRANSMITER RECIEVER

شکل 23-4 نحوة اتصاالت دو عنصر گيرنده و فرستنده

ولتاژ تغذیه هر دو قس��مت گيرنده و فرستنده12 یا24 
ول��ت AC یا DC اس��ت وکنتاکت های ش��مارة)C( 5 و 
)NC( 3 روی گيرن��ده به صورت کنتاکت بس��ته برای 
اتصال به برد الکترونيکی سيس��تم مورد اس��تفاده قرار 
می گيرن��د. هن��گام نصب بای��د دقت کرد ت��ا هر جفت 
فرستنده)TX( و گيرنده)RX( در یک راستا و رو به روی 

هم قرار گيرند. )شکل4-24(.

TX 1
TX 1

TX 2
TX 2

RX2
RX2

RX1

شکل 24-4  نحوة نصب فرستنده ها و گيرنده های مادون قرمز 

2-4-3-4-المپ های نشانگر 
 معموال س��ه  ن��وع المپ در سيس��تم های در اتوماتيک 

نصب می شود :
)FLASHER ()BLINKER( المپ چشمک زن ) الف

این المپ  در باالی دِرِ در معرض دید نصب می ش��ود و 
هنگام حرکت دِرِ برای باز و بسته شدن چشمک می زند. 
ممکن است یک مدار الکترونيکی فالشر نيز برای فالش 

زدن المپ در داخل چراغ وجود داشته باشد. آنتن مربوط 
به مدار گيرنده رادیویی نيز در کنار چراغ نصب شود. سه 

نمونه از این المپ ها را در شکل 25-4 مي بينيد:

شکل 25-4 المپ های چشمک زن در اتوماتيک

:) OPEN GATE LAMP(2- المپ نشانگر باز بودن در
 ای��ن الم��پ مانن��د ی��ک چ��راغ معمول��ی ب��االی در 
اس��ت وت��ا زمانی ک��ه در باز بماند، روش��ن م��ی ماند 
و بع��د از بس��ته ش��دن در، خام��وش می گ��ردد. ای��ن 
. گي��رد  م��ی  فرم��ان  الکترونيک��ی  م��دار  از  الم��پ 
 COURTESY ( المپ های روشن کنندة اطراف در ) ج

: ) LAMP

 این المپ نيز یک چراغ معمولی باالی دراست که برای 
روشن کردن اطراف در در شب استفاده می شود و چند 
دقيقه پس از بسته ش��دن در، خاموش می گردد. تغذیة 

آن از برد الکترونيکی تأمين می شود.

3-4-3-4-خالص کن 
در سيس��تم های در اتوماتي��ک برای ای��ن  که بتوانيم  
ب��رای تنظيم هنگام نص��ب یا در م��وارد قطع برق یا 
خرابی سيس��تم، در را به صورت دس��تی باز وبس��ته 
نمایي��م، بای��د محور گيربک��س را خ��الص کنيم. به 
همين دليل بر روی قسمت مکانيکی، خالص کن هایی 

در نظر گرفته می ش��ود )ش��کل 4-26(
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شکل 26-4  خالص کن در های اتوماتيک مختلف

4-4-3-4-قفل برقی 
ب��ا توجه ب��ه اینکه در ه��ای اتوماتيک معم��والً از لحاظ 
حفاظتی و حراستی مهم هستند، بستن آن ها در مواقع 
لزوم از قفل برقی استفاده می شود. این قفل ها معموالً بر 
روی در های لوالیی نصب می شوند. در شکل 27-4 یک 

نمونه قفل برقی نشان داده شده است.
  

شکل 27-4  قفل برقی

) backup (5-4-3-4-باتري پشتیبان
در بعضی از سيستم های در اتوماتيک برای تأمين انرژي 
دستگاه در زمان قطع برق از باتری های پشتيبان استفاده 
می ش��ود. یک نمونه از این باتری ها که در سيس��تم در 
اتوماتيک شيشه ای مورد استفاده قرار می گيرد، در شکل 

28-4 نشان داده شده است. 

ش��کل 28-4  باتری ه��ای پش��تيبان یک سيس��تم در اتوماتيک 
شيشه ای

5-3-4-شستی های کنترل دستی 
این شس��تی ه��ا عبارت اند از یک شس��تی اس��تارت و 
یک شس��تی اس��توپ که جهت حرکت در، ب��رای باز و 
بسته ش��دن یا توقف آن در صورت نبود ریموت کنترل 
مورداس��تفاده قرار گيرند. البته باید شس��تی استوپ را 
در محل مناس��بی در دس��ترس نصب کرد تا در مواقع 
اضطراری برای متوقف کردِن در، از آن اس��تفاده ش��ود. 
تصاویر مربوط به شس��تی اس��تارت را در ش��کل 4-29 

می بينيد. 

شکل 29-4  شستی سویچی استارت برای در اتوماتيک

6-3-4-ریموت کنترل  
ب��رای کنترل از راه دور سيس��تم در بازک��ن اتوماتيک 
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معموالً از یک فرستنده رادیویی کوچک دستی، استفاده 
می ش��ود که ب��ه آن ریموِت کنت��رل می گویند. بر روی 
ریموت شس��تی های فش��اری وجود دارد ک��ه برای باز 
وبس��ته کردن یا توقف در از آن ها اس��تفاده می شود. دو 

نوع ریموت را در زیر می بينيد.

عمليات نص��ب تمام سيس��تم های دره��ای اتوماتيک، 
باید مطابق با مقررات س��اختمانی باش��د و استانداردها 
و آیي��ن نامه ه��ای فنی در اج��را کامال رعایت ش��وند. 
مقررات س��اختمانی که باید برای نصب سيستم های در 
 اتوماتي��ک مورد توجه قرار گيرند، به صورت زیر اس��ت:

فراهم نمودن ورودی قابل دسترس؛

 ب��ه حداقل رس��اندن خطر، حي��ن ورود به س��اختمان؛
 وج��ود حس��گرهای اتوماتيک برای کنت��رل حرکت در؛
 تجهيزات ایمنی برای جلوگيری از بسته شدن ناگهانی در؛

وجود برق اضطراری برای مواقع  قطعی برق؛
در  سيس��تم های  در  اس��تفاده  م��ورد  کابل ه��ای 
اتوماتي��ک نيز از ن��وع کابل های معمولی مورد اس��تفاده 
درسيم کش��ی س��اختمان اس��ت و با توجه ب��ه ولتاژ کار 
تجهي��زات و توصي��ه های س��ازندگان ک��ه در دفترچة 
 راهنم��ای دس��تگاه ارائ��ه می گ��ردد، انتخاب می ش��ود. 

5-4-مراحل نصب و  راه اندازی سیستم در اتوماتیک 
بع��د از انتخاب سيس��تم در اتوماتيک، ب��ا توجه به نوع 
در ,موقعيت محل و خواس��تة مشتری، مراحل زیر برای 

نصب و راه اندازی سيستم باید طی شود:
1- نصب تابلو و تجهيزات مکانيکی و الکتریکی سيستم؛ 

2- سيم کشی تابلو و سایر تجهيزات؛
3- تنظي��م عملکرد برد الکترونيکی روی حالت عملکرد 

مطلوب؛
4- تست پله به پلة مراحل باز و بسته شدن در؛

5- تنظيم )ریگالژ( ميکرو سوئيچ های مسير حرکت در؛ 
6- آزمایش نهایی و تحویل سيستم .

برای درک بهتر وآش��نایی با نحوة نص��ب و راه اندازی و 
کارک��رد اجزای سيس��تم در بازکن اتوماتي��ک. با توجه 
ب��ه اطالعاتی ک��ه از دفترچة راهنم��ای دو نمونه از این 
سيستم ها استخراج شده است، مراحل نصب و راه اندازی 

یک نمونه از آن ها را مورد بررسی قرار می دهيم :

1-5-4- سیستم در اتوماتیک ریلی
دس��تگاه اصلی این سيس��تم که تصویر آن را در شکل    
31-4 می بينيد، دارای یک موتور و گيربکس منتهی به 
یک چرخ دنده است و برد الکترونيکی نيز روی دستگاه 
اصلی قرار دارد و برروی کف در کنارة چپ یا راس��ت در 

نصب می گردد.

شکل 30-4  ریموت کنترل سيستم در اتوماتيک

 به دالی��ل امنيتی وحفاظتی هر سيس��تم تنها ریموت 
کنترل های خاص را می شناسد و تنها با این ریموت ها  
م��ی توان در را باز وبس��ته کرد. امکان ح��ذف و اضافه 
کردن ریم��وت کنت��رل در سيس��تم های دِرِ اتوماتيک 
وجود دارد .بنابراین ،حذف ریموت های شناخته شده یا  
معرفی ریموت های جدید به دستگاه امکان پذیر است. 
دس��تورالعمل انجام این کار معوالً در دفترچة راهنمای 

دستگاه درج می شود.

4-4-اصول نصب و سیم کشی در اتوماتیک
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سایر متعلقات این سيستم در شکل های 4-32،  4-33 
و34-4  نشان داده شده است.

 

شکل 32-4 دنده های شانه اي

شکل 33-4 براکت هاي تنظيم محل ایست در ریموت کنترل، 
صفحة نصب دستگاه اصلي

1-1-5-4-نحوة نصب 
ابتداباید از محکم بودن چارچوب در  و نداشتن اصطکاک 
بي��ن در و ریل ها اطمينان حاص��ل کردو  باید هر گونه 
قف��ل معمولی را از روی در باز نم��ود. لوله های مربوط 
به سيم کش��ی را در ک��ف و دیوار ها جاس��ازی نمایيد. 
هم چنين باید موانع مکانيکي در دو سوی در قرار داد تا 
در از ریل خارج نشود. نحوة نصب اجزای این سيستم را 

در شکل 35-4 مشاهده می کنيد.
1- دستگاه اصلي
2-  المپ فالشر

3- آنتن
4- کليد استارت بيروني

5- چشمي
6- ستون نصب چشمي

7- ریل
8- براکت هاي تنظيم ميکروسویچ 

9- عالمت هشدار
10- استپ هاي مکانيکي

شکل 35-4 موتور دستگاه برد الکترونيکي

شکل 31-4  دستگاه اصلي

شکل 34-4 موتور دستگاه برد الکترونيکي
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برای نصب دستگاه اصلی باید مراحل زیررا طی کرد:
1- صفحة زیری دستگاه اصلی را توسط دو پيچ U شکل 
در داخ��ل بتن محکم کني��د. در ضمن لوله های برق را 
نيز از محل آن روی صفحه بيرون بياورید)شکل 4-36(. 

شکل 4-36
2-کاور روی دس��تگاه را ب��از کنيد و دس��تگاه  را روی 
صفحه قرار دهيد و توسط پيچ ها آن را محکم کنيد. الزم 
اس��ت بعد ازمدتی که دستگاه کارکرد، دوباره این پيچ ها 

را آچار کشی کنيد.
3- طبق ش��کل 37-4 ب��ا کمک  س��وئيچ  در کوچک 
پایين دستگاه را باز کنيد و 90 درجه بچرخانيد تا محور 

گيربکس خالص شود .

شکل  4-37
4- دنده های شانه ای روی در را در قسمت زیرین با پيچ 
ببندید و در حالت خالص بودن محور دستگاه، در را سر 
دهيد تا دنده های شانه ای روی چرخ دنده محور دستگاه 
ق��رار گيرد. دقت کنيد که حداقل باید بين چرخ دنده و 
دنده های ش��انه ای یک ميلی متر فضای خالی  باش��د تا 
وزن در روی چرخ دنده و محور دس��تگاه نيفتد. ش��کل 

38-4 نحوة قرارگيری دنده ها را نشان می دهد:

شکل  4-38
هم چني��ن باید دنده های ش��انه ای که ب��ه صورت چهار 
تکة یک متری هس��تند و ب��رای در هایی تا عرض 4 متر 
در نظر گرفته ش��ده اند، همگی در یک راس��تا و ارتفاع 
روی در محکم ش��وند. برای این کار می توان از یک تکه 
دنده شانه ای برای تنظيم )مطابق شکل 39-4( استفاده 

کرد. 

شکل 4-39
5- برای نصب براکت های ميکروس��وئيچ محدود کننده 
باید ابتدا در را کاماًل باز کرد. سپس با نظر گرفتن محل 
مانع مکانيکی که براي جلوگيري از خارج شدن در از ریل 
نصب شده است، براکت را با فاصلة 3 الی 5 سانتی متر از 
نوک زبانه ميکرو سوئيچ پشت دستگاه توسط پيچ های 
مخصوص روی دنده شانه ای محکم کرد. فاصله 3 الی 5 
سانتی متر برای این است که اینرسی در به هنگام حرکت 
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باعث ادامه حرکت آن بعد از قطع شدن نيروی سيستم 
مح��رک مکانيکی خواهد ش��د. ش��کل41-4 را ببينيد.

شکل  4-41
 2-1- توصیه های مهم 

1.سيم اتصال زمين را حتماً وصل کنيد .
2.کاب��ل های تغذی��ه را از کابل های کنت��رل، جداگانه 

سيم کشی کنيد. 
3.در صورتی که در ُمشرف به یک خيابان عمومی است 

حتماً تجهيزات ایمنی مانند چشمی را نصب کنيد. 
4.اس��تپ های مکانيکی را حتماً قبل از نصب دس��تگاه 

نصب کنيد .

2-1-5-4-نحوة سیم کشی برد الکترونیکی 
ش��ماي قطعات روي برد و اتصاالت مربوطة روی آن در 

شکل40-4 نشان داده شده است.
اکنون  به شرح هر یک ازاین قسمت ها می پردازیم : 

1- اتصاالت ترمینال ها 
• ترمينال شمارة 1 و 2 برای اتصال فاز و نول.

• ترمين��ال ش��مارة 3 و 4 برای دو س��ر خروجی موتور 
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و اتص��ال خازن و ترمينال ش��مارة 5 برای اتصال س��يم 
مشترک موتوربه کار می رود. 

• ترمينال شمارة  6 و 7 برای اتصال المپ فالشر  .
• ترمين��ال ش��مارة 8 ص��ورت مش��ترک ب��رای عناصر 

ورودی. 
• ترمين��ال ش��مارة 8 و 9 برای اتصال شس��تی اس��تپ 

دستی. 
• ترمينال ش��مارة  8 و10 به کنتاکت بس��ته چش��می، 

وصل می شود. 
• ترمينال ش��مارة 8  و 11برای اتصال شس��تی استارت 

دستی.
• ترمين��ال ش��مارة 12 و 13 محل اتص��ال آنتن به برد 

توسط کابل کواکسيال .
• ترمينال 15 به صورت مشترک و 14 و 16 برای اتصال 

ميکرو سوئيچ محدود کننده.
• ترمين��ال 17 و 18 صورت ولت��اژ خروجی کمکی 24 

.AC ولت
 AC ترمينال ش��مارة 18 و 19 یک خروجی 24 ولت •
اس��ت که برای اتصال المپ نش��انگر باز بودن در به کار 

می رود. 
2- تایمرهای تنظیم 

•  تریمر تنظيم زم��ان کار)WORK TIME( : زمان 
کار موتور از 2 الی 60 ثانيه ) یا 120 ثانيه با تنظيم دیپ 

سوئيچ ها ( می تواند تغيير کند.
• تریمر تنظيم زمان توق��ف)PAUSE TIME( : این 

زمان از 2 تا 180 ثانيه قابل تنظيم است .
• تریمر تنظيم قدرت موتور)POWER(: گشتاور محور 
موتوردر لحظات اول باز وبس��ته ش��دن به مدت 1 ثانيه 
در مقدار حداکثر اعمال می ش��ود تا بر اینرس��ی سکون 
در غلبه کند. س��پس به مقدار تنظيم شده توسط تریمر 

روی برد برمی گردد.

3-کارت رادیویی 
 SELF( ریم�وت  شناس�ایی  نش�انگر   LED-4

)MEMORIZATION LED
) P(5- دکمة فشاری شناسایی ریموت
6- پردازندة الکترونیکی و آی سی ها 

7- دیپ سوئیچ ها
8- فیوزها

§فيوز 315 ميلی آمپر برای خروجی 24 ولت کمکی
§فيوز 6/3 آمپر برای خروجی موتور و المپ فالشر

9- رله ها 
§رلة خروجی 24 ولت کمکی و المپ

§رله های خروجی سيم چپ و راست و مشترک موتور
10- ترانس تغذیة 220  به 24 ولت    

برای انجام سيم کشي باید ابتدا برق را قطع کرد. کابل های 
کنترل باید در لولة جدا از کابل های برق سيم کشی شوند. 
حداقل مقطع سيم برای سيم های برق موتور و المپ های 
نشانگر 1/5ميلی متر مربع است و برای کابل های کنترل 
چشمی و شستی های دستی حداقل 0/5ميلی متر مربع 
اس��ت .برای فواصل بيش از 20 متر توصيه می ش��ود که 
از رله اس��تفاده ش��ود. در صورت نصب نشدن هر کدام از  
وسایل ایمنی ) مانند چشمی ( ترمينال های آن را اتصال 
کوتاه کنيد. کليد قطع برق اصلی را نيز در یک محل قابل 

دسترس قرار دهيد. 

3-1-5-4-نحوة کار دستگاه
دستگاه در حالت های زیر می تواند کار کند :

 )STEP( )1- مرحل��ه ای )حالت باز – توقف – بس��ته
دراین حالت دِرِ باز ش��ده بعد از مدت توقف تنظيم شده 

خود به خود بسته می شود.
2- توسط شستی استارت یا ریموت کنترل می توانيد:

الف( دستور بازشدن دِرِ بسته را صادر کنيد.
ب( در حالتی که در باز است آن را ببندید .
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ج( در حالتی که در در حال حرکت است، آن را متوقف 
کنيد. 

3. توسط چشمی ها 
در ایــن حالت با قطع ارتباط بين دو چشــمی از طرف 
داخل، در باز می شــود و اگر در در حال بســته  شدن 
باشد، شــروع به  باز شدن می کند. تا زمانی که ارتباط 
چشــمی ها دوباره برقرار نشــده، هر دســتوری توسط 

ریموت یا شستی ها بی اثر است.

4-1-5-4-تنظیمات دیپ سوئیچ ها

دیپ سوئیچ 1 : با قرار دادن این سوئيچ روی ON نحوة 
کار دســتگاه از حالت مرحله ای ) باز – توقف – بسته( 
اتوماتيک به حالت فقط باز تغيير می کند، یعنی در باز 

می شود و منتظر دستوری برای بسته شدن می ماند.
دیپ سوئیچ 2 : در حالت استاندارد اگر ارتباط چشمی ها 
قطع شود، دِرِ در حال بســته شدن، شروع به باز شدن 
می کند. ولی با قرار دادن این ســوئيچ روی ON هنگام 
قطع ارتباط چشــمی ها در می ایستد و بعد از برقراری 

ارتباط شروع به باز شدن می کند.
دیپ ســوئیچ 3 : اگر در باز شــود و به انتها برسد، در 
حاالت اســتاندارد خود به خود بعد از طی زمان توقف 
تنظيم شــده، شروع به بسته شدن می کند. با قراردادن 
این سوئيچ روی ON این بسته شدن اتوماتيک غير فعال 
می شود وتا زمانی که دستور بسته شدن صادر نگردیده 

است، در بسته نمی شود. 
 ON دیپ ســوئیچ 4 : با قرار دادن این ســوئيچ روی

زمان کار به 120 ثانيه افزایش می یابد .
در ضمن بر روی برد، جامپری وجود دارد که به وســيلة 
آن می توان تعيين کرد، آیا خروجی المپ برای فالشــر 
باشــد یا المپ روشن دائمی که سه دقيقه پس از بسته 

شدن در خاموش می شود. 

7-1- راه اندازی اولیه
بعد از انجام ســيم کشــی برای راه اندازی اولية دستگاه 

موارد زیر را انجام دهيد : 
1- تمام اتصاالت را چک کنيد .

2- ولوم ها را روی حداقل قرار دهيد .
3- دیپ سوئيچ ها را تنظيم کنيد .

4- تریمر تنظيم قدرت خروجی مكانيكی را روی حداقل 
قرار دهيد .

8-1- بعد از راه اندازی دستگاه اعمال زیر را انجام دهید: 
1- عملكرد صحيح تمام عناصر را بررسی کنيد. ) مانند 

چشمی ها و المپ ها (. 
2- قدرت خروجی مكانيكی را تنظيم کنيد.

3- از جهت چرخش صحيح موتور مطمئن شوید.
4- زمان کار و توقف را تنظيم کنيد. 

9-1- نحوة اضافه كردن ریموت كنترل جدید و معرفی 
آن به دستگاه : 

ابتدا در حالتی که در بسته است، شستی استوپ دستی را 
که در داخل نصب شــده فشار دهيد یا در بين چشمی ها 
بایســتيد و ارتباط آن ها را قطع کنيد. در صورتی که یک 
ریموت از قبل شــناخته شده توسط دســتگاه دارید و 
ریموت جدیدی را می خواهيد اضافه کنيد، به مدت 10 
ثانيه مداوم دگمة ریموت قبلی را فشار دهيد. سپس در 
فاصلة زمانی 10 ثانيه دگمة ریموت جدید را فشار دهيد 
تا توسط دستگاه، شناسایی شود و در حافظه قرار گيرد. 
اگر زمان بيشــتر از 10 ثانيه بگذرد دســتگاه از حالت 
برنامه ریزی خارج می شــود.برای افــزودن یک ریموت 

جدید باید موارد باال را دوباره انجام دهيد. 
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

برای ریس��ت ک��ردن حافظه و شناس��اندن ریموت های 
جدی��د، باید طب��ق دس��تورالعمل موج��ود در دفترچه 

راهنمای دستگاه عمل کرد.
10-1- نگه داری دستگاه 

با توجه به این که گریس دائمی در داخل قسمت مکانيکی 
دس��تگاه وجود دارد نيازی به روغنکاری و گریس��کاری 
دستگاه نيست ،ولی باید گرد و غبار  را از روی دنده های 

شانه ای و چرخ دنده محور تميز کرد.
2-5-4-سیس�تم در اتوماتی�ک، برای در های 

لوالیی یک لنگه یا دو لنگه
این سيس��تم که ب��رای در های لوالیی ب��ه کار می رود 
دارای دو ع��دد جک متصل به موتور اس��ت که بر روی 
لنگه های دِر وس��ط یا ارتفاع پایين تر نصب می گردند. 
وقتی در بس��ته اس��ت، این جک بيرون است و برای باز 
کردن در به داخل کشيده می شوند. موتورهای سيستم 
از نوع تک فاز آسنکرون هستند و نيروی جک ها به طور 
مکانيکی از جعبه دنده و موتور تأمين می شود. همچنين 
دراین سيستم از قفل الکتریکی نيز استفاده می گردد که 
روی یکی از لنگه هاي دِرِ وصل می شود. برد الکترونيکی 
ای��ن مدل به طور جداگانه در یک قاب قرار دارد و کنار 
در،در محل مناسب نصب می گردد. اجزای این سيستم 

در ش��کل42-4 تا 47-4 نش��ان داده ش��ده اس��ت:

شکل42-4 موتور وجک های دستگاه

شکل43-4 برد الکترونيکي خازن هاي موتورها

شکل44-4 آچار خالص کن 

شکل45-4 ریموت کنترل

شکل46-4 قفل در بازکن 

شکل47-4 قطعات اتصال موتور به چارچوب و لنگه در
سر جک ها توسط یک پایة فلزی به روی لنگه در محکم 
می ش��ود و انتهای آن به وس��يلة یک پای��ة دیگر که به 
صورت لوالیی اس��ت به چهارچوب در بس��ته  می شود. 

1 - COURTESY LAMP
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در شکل های زیر یک نمونه در اتوماتيک  لوالیی نصب 
شده در کارگاه نشان داده شده است)شکل هاي 4-48 

و 4-49(.

شکل 48-4 محل اتصال موتور به چارچوب در و لنگة در

شکل 49-4 یک نمونه در اتوماتيک  لوالیی 

11-2-5-4- نحوة انجام اتصاالت برد الکترونیکی 
قس��مت های مختلف برد الکترونيک��ی و نحوة اتصاالت 
آن در ش��کل50-4 نشان داده شده است که در ادامه به 

شرح آن ها می پردازیم:
ترمينال های اتصال : 

J1 : برای اتصال سيم کواکسيال آنتن 
J2 شامل :

1,3 : برای اتصال خازن و سيم های چپگرد و راستگرد موتور 1

2 : به صورت سيم مشترک موتور 1
4,6 : برای اتصال سيم های چپگرد و راستگرد موتور 2

5 : برای اتصال سيم مشترک موتور 2
8,7 : محل اتصال المپ چشمک زن

J4 شامل : 
 ) COURTESY ( 1,2 : محل اتصال المپ روشن یک سره
3,4 : مح��ل اتصال المپ روش��ن در حالت باز بودن 

 ) OPEN GATE LAMP ( در
J5 شامل:

1,2 : مح��ل اتصال قفل الکتریکی روی در، که 12 ولت 
AC است. 

3,4 : مح��ل ولت��اژ  خروجی کمک��ی 24 ولت AC که 
می توان برای تغذیه چشمی هامورد استفاده قرار داد .

5 : ترمينال مشترک
6 : محل اتصال کنتاکت بستة چشمی استپ .

7  : محل اتصال کنتاکت بس��تة چش��می حفاظتی 
)توضيح��ات در مورد تفاوت این دو در ادامه می آی��د(.

8 : محل اتصال کنتاکت بس��تة چش��می استپ دستی 
اضطراری و سریع 

9 : محل اتصال استارت برای باز شدن فقط یک لنگه در 
برای عبور افراد یا وسایل نقليه کوچک.

10  : مح��ل اتص��ال کنتاکت باز کليد س��وئيچی برای 
استارت دستی. 

J6 : محل اتصال کارت رادیویی ) توسط کارخانه متصل 
شده است(.

J7 : محل اتصال برق ورودی و سيم ارت
توجه : ترمينال های 6 و 7 در محل J5 هر دو می توانند 

به کنتاکت بستة یک چشمی وصل شوند. 
المپ های LED روی برد :

DL1 ) قرم��ز رن��گ ( : ای��نLED ب��ه هم��راه المپ 
چشمک زن هنگام برنامه ریزی و حين حرکت در روشن 

می شود.
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• FTS ) زرد رنگ ( : این LED در صورت قطع ارتباط 
چشمی استپ روشن می شود. 

• FTC  ) زرد رنگ (: این LED در صورت قطع ارتباط 
چشمی حفاظتی روشن می شود. 

•STP  ) قرمز رنگ ( : هنگام فشار دادن شستی استپ 
دستی روشن می شود .

•STPD ) سبز رنگ (: هنگام فشار دادن شستی استپ 
دستی یک لنگه روشن می شود.

•ST ) س��بز رنگ ( : هنگام فشار دادن شستی استارت 
کليد سوئيچی روشن می شود. 

تریمر تنظیم سرعت
RV1: برای تنظيم ولتاژ اعمال شده به موتورها و تغيير 

سرعت باز و بسته شدن در به کار می رود. 
کلیدهاي ریز برنامه ریزي

P1 وP2 وP3: س��ویچ هاي فش��اری ریزی هستند که 
برای برنامه ریزی دستگاه به کار می روند. 

1

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

2

3

6

7

8

9

1
2

10

5

4

1

2

3

4

RV1

J1

J6
J4

J7 J2
J5

Radio reciever

Arial cable

F1

F2 

230 Vac

Fuse mains power supply
220 Vac SA

Dip switch
Selection of the programs

Fuse low voltage
 24  Vac 1A

Slow-down speed 
and power regulation

Programming LED

Programming push-buttons

Optical Signallings

P1

STSTPDSTPFTCFTS

P2 P3

G
eneral diagram

open gate lamp

Courtesy light

DL1

M1 M2

COMMONCapacitorCapacitor

Ground

Blinker

APAP CHCH

COM COM

Output 
24 Vac

Electric
lock

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F

N

START NO

STOP NO

شکل 4-51
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فيوزها
F1: فيوز 5آمپر برای حفاظت در ولتاژ 220ولت

F2: فيوز يك آمپر برای حفاظت در ولتاژ 24ولت

هنگام راه اندازی دســتگاه به مدت يــك ثانيه حداكثر 
قدرت توســط موتورها اعمال می شود، سپس قدرت به 

مقدار تنظيمی بر می گردد .
بر روی اين برد نحوة چشمك زدن المپ فالشر حاالت 

مختلف را مشخص می كند.
چشــمك زدن سريع نشــان می دهد در در حال باز شدن است.
چشمك زدن آهسته نشان می دهد در در حال بسته شدن است.

روشن بودن ممتد نشان می دهد كه ارتباط چشمی ها 
قطع شده است.

همچنين يك ثانيه قبل از شروع به كار موتور، چشمك 
زدن المپ شروع می شود.

2-2-5-4-زمان كار موتورها
زمان كار موتور توسط دوتايمر مستقل كنترل می شود. 
اگــر عاملی باعث ايســتادن در ها  قبل از كامل شــدن 
حركت بشود، تايمر متوقف می شود و زمان سپری شده 
را در حافظــه ذخيره می كند. اين امكان به اين ســبب 
ايجاد شده اســت كه موتور بعد از رسيدن در به انتها 
بــی جهت كار نكند و داغ نشــود. البته در صورت قطع 
برق اين زمان ذخيره می شودو در حافظه پاك می گردد. 

اضافی  فشــار  و  زنی  پــس  3-2-5-4-حالت 
)kick back/extra-push(:در

اين امكان برای شرايط برف و يخبندان است كه درلحظة 
اول نياز به نيروی اضافی برای باز شدن دارد و يا لحظه 
آخر نياز به يك تكان برای بسته شدن دارد، ايجاد شده 
اســت و می توان روی دستگاه اين امكان را فعال يا غير 
فعال كرد. در حالت پس زنی و فشار اضافی در درحالت 
بســته به مدت يك ثانيه حركت به سمت بسته شدن 
می شودو، ســپس قفل الكتريكی باز شده، در به حالت 

باز شدن حركت می كند. 

m14-2-5-4-تأخير موتور
از آنجا كه الزم اســت در اين در هــا، ابتدا لنگه ای كه 
قفل الكتريكی روی آن وصل اســت باز شــود و سپس 
لنگة دوم باز شــود، لذا لنگة دوم كه موتورm1 روی آن 
وصل است با تأخير دو ثانيه بعد از لنگة اول كه m2 به 
آن وصل اســت، باز می شود. حتی اگر در نيمه باز باشد، 
باز اين تأخير اعمال خواهد شــد. می توان با قرار دادن 
ديپ سويچ شمارة پنج روی on اين حالت را برای در هايی 
كه يك لنگــه روی ديگری نمی افتــد، غير فعال كرد. 

5-2-5-4-حالت های كار دستگاه
بر روی واحد الكترونيكی يــك پردازنده وجود دارد كه 
حركــت بازوها )جك ها( را به صــورت چهار مرحله ای 
كنترل می كند.ابتدا بازوها شــروع به حركت آهســته 
می كنند، سپس حركت سريع می شود و در انتها حركت 
دوباره آهســته می شود. سر انجام حركت بازوها متوقف 

می گردد .حالت هاي كار عبارت اند از:
الف(حالت مرحله ای

وقتی كه دستگاه به برق وصل شد، اولين دستور استارت 
برای باز شدن در صادر می شود. بعد از اتمام زمان كار 
در متوقــف و المپ چشــمك زن خاموش می گردد و 
سيستم منتظر دستور استارت جديد برای بسته شدن 
می شــود. اگر قبل از اتمام حركت در مرحلة باز شدن 
دستور اســتارت جديدی داده شود، در، در همان جا 
باعــث  بعــدی اســتارت  ايســتد و دســتور  مــی 
می شــود در شــروع به بســته شــدن كند )دستور 
اســتارت مــی تواند توســط شســتی دســتی كليد 
ســويچی يا دگمــة ريموت كنتــرل اعمال شــود(.

ب(حالت اتوماتيك
در اين حالت در بعد از باز شدن و رسيدن به انتها متوقف 
می شــود و زمان توقف تنظيم شده ســپری می  گردد. 
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سپس در اتوماتيك بســته می شود. اگر دگمةريموت يا 
شستی استارت قبل از اتمام حركت در فشار داده شود، 
در می ايســتد و دستور جديد اســتارت حركت آن را 
بر عكس می كند. اگر دســتور اســتارت در حين توقف 
درو در فاصله زمانی تنظيم شده برای توقف صادر شود 
زمــان توقف به هم می خورد و در، در آن حالت می ماند 
تا زمانی كه دســتور جديدی صادر شود و در شروع به 

بسته شدن كند. 
  ) MUINIMODNOC ( حالت مشترك)ج

در اين حالت اگر دســتور استارت )وقتی در در حال باز 
شــدن است( صادر شود در به باز شدن ادامه  می دهد و 
اگر در حال بسته شــدن باشدو دگمة ريموت زده شود 
در می ايستد و بعد از دو ثانيه شروع به باز شدن می كند 
و اگر وقتی در زمان توقف قرار دارد اســتارت زده شود 
زمان توقف ری ست می شود و از اول محاسبه می گردد 

و در ديرتر بسته می شود. 
   ) Single Wing ( حالت تك لنگه)د

در اين حالت فقط موتور M2 كار می كند وحالت های 
كار ذكر شده در باال، برای اين حالت صادق است. 

6-2-5-4-عملكرد و تأثير شستی ها و چشمی ها  
الف(شستی ايســت : هر گاه شستی استپ فشار داده 
شود در متوقف می شــود و تا زمانی كه فشار داده شده 
اســت هيچ دســتور ديگری توسط دســتگاه پذيرفته 
نمی شود. بعد ازرها كردن اگر دستور جديدی صادر شود 
در شروع به باز شــدن می كند و اگر شستی استپ در 
حين زمان توقف زده شــود زمان توقف به هم  می خورد 

ودستور استارت بعدی در را می بندد. 
ب(عملكرد چشــمی ها: در صورتی كه كنتاكت بسته 
چشــمی به ترمينال شــمارة 7 ترمينال های J5 بسته 
شــود1، اگر ارتباط چشمی ها توسط فرد يا وسيلة نقليه 
قطع شــود و در در حال باز شدن باشد به باز شدن ادامه 

می دهد و اگر در حال بســته شــدن باشد شروع به باز 
شــدن می كند و اگر در حين زمان توقف باشــد زمان 
توقف ري ســت می شود و تا رفع مانع از بين چشمی ها 

در باز می ماند. 
اگــر كنتاكت بســتة چشــمی بــه ترمينال شــمارة 6 
ترميـــنال های J5 وصــــل شود2 در حالت قطع ارتباط 
چشــمی ها دِرِ می ايســتد و همان طور متوقف می ماند.

المپ چشــمك زن نيز با نور ثابت روشن می ماند. بعد از 
برقراری ارتباط چشــمی ها در شروع به باز شدن می كند. 
در حين سپری شدن زمان توقف نيز اگر ارتباط چشمی ها 
قطع شــود زمان توقف رعايت خواهد شد و بسته شدن در 

تا رفع مانع از بين چشمی ها، به تأخيرخواهد افتاد. 

7-2-5-4-شستی استارت برای يك لنگه  
بازدن اين شســتی، كــه معموالً هنگام عبــور و مرور 
افرادمورد  استفاده قرار می گيرد فقط يك لنگه، كه روی 
آن قفل الكتريكی و موتور M2 وجود دارد، باز وبســته 
می شود. فشار دادن اين شستی باز در هنگام باز يا بسته 
شــدن هر دو لنگه تأثيری ندارد. صادر كردن دســتور 
توسط ريموت يا شستی باز دستی ) كليد سوئيچی ( در 
هنگامی كه يك لنگه در حال باز شــدن است باعث باز 

شدن هر دو لنگه می شود. 

8-2-5-4-برنامه ريزی دستگاه 
برنامه ريزی دستگاه توسط ديپ سوئيچ ها انجام می شود.
حالت های مختلف كار دســتگاه را می توان به صورت 

زير توسط ديپ سوئيچ ها انتخاب كرد :
ON 1- حالت مرحله ای : ديپ سوئيچ 1و2 روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

١ - PHOTO N.C ٢ - PHOTO STP NC
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2 - حال�ت اتوماتی�ک : دیپ س��وئيچ 1 روی OFF و 
ON شمارة 2 رویON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON 3- حالت مشترك : دیپ سوئيچ 1 روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

4- حالت تکان اولیه / فش�ار اضافی : دیپ س��وئيچ 4 
ON روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON 5- حالت تک لنگه : دیپ سوئيچ 3 روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

6- تأخی�ر باز ش�دن لنگة دوم : دیپ س��وئيچ 5 روی  
ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

9-2-5-4-تنظیم زمان کار موتورها  
وقتی در کاماًل بس��ته است و شس��تی فشاری P2 روی 
برد را به مدت س��ه ثانيه فش��ار دهيد تا LED نشانگر 
DL1 به طور ثابت روشن شود. در ها همزمان آهسته باز 
می ش��وند. در این حين با تنظيم RV1 سرعت حرکت 
را تنظيم کنيد. وقتی در ها کاماًل باز ش��دند P2 را فشار 
دهيد و منتظر شوید تا المپ DL1 و چشمک زن با نور 
ثابت روشن ش��وند. RV1 را نيم دور بچرخانيد و شش 

بار P2 را برای برنامه ریزی مراحل زیر فشار دهيد.
1- در اولين فش��ار دادن، موتور 1 شروع به بسته شدن 

می کند .
2- بالفاصله P2 را فش��ار دهيد تا موتور 2 نيز شروع به 

حرکت کند .
3- وقتی در به انتهای بس��ته ش��دن نزدیک شد، P2 را 

فشار دهيد تا حرکت موتور 1 کند شود .
4- بالفاصل��ه P2 را بزني��د تا حرک��ت موتور 2 نيز کند 

شود .
5- بعد از بسته شدن در،P2 را بزنيد تا موتور 1 خاموش 

شود .
P2 -6 را بزنيد تا موتور 2 خاموش شود.

10-2-5-4-تنظی�م زم�ان توقف در ه�ا در حالت 
بسته شدن اتوماتیک  

شستی فشاری P3 را روی برد فشار دهيد تا DL1 روی 
برد روش��ن شود. بعد از سپری شدن زمان دل خواه برای 

توقف در، دوباره P3 را فشار دهيد.

11-2-5-4-شناساندن ریموت ها به دستگاه  
این دس��تگاه دارای یک گيرندة رادیویی دو کاناله برای 
باز و بسته کردن به وسيلة ریموت کنترل است. یکی از 
کانال ها برای استارت دو لنگه و یکی دیگر برای استارت 
ت��ک لنگه به کار می رود. این گيرن��ده می تواند تا 12 
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ريموت با كدهای مختلف را شناسايی كند. برای تعيين 
كليد اســتارت دو لنگة روی ريموت، يكی از دگمه های 
ريموت را فشــار می دهيم. و شستی P1 روی برد را نيز 
يك بار فشار می دهيم. برای باز و بسته كردن تك لنگه، 
دگمــة ديگر ريموت را می گيريم وP1 را دوباره پشــت 
سرهم به فاصلة زمانی حداقل يك ثانيه فشار می دهيم. 
 P1 ريموت توسط دستگاه شناسايی می شود. هر بار كه

فشار داده می شود LD1 روي برد روشن می شود.
توصيه های مهم

1- در حين انجام اتصاالت، بايد برق دستگاه قطع باشد .
2- تابلوی الكترونيكی دســتگاه، نبايد در معرض برف و 

باران باشد  .
3- قاب پالســتيكی برد الكترونيكی قابل اشتعال است 
لذا بايد در محل مناسب دور از حرارت يا منبع گرمايی 

شديد نصب شود .
4- توصيه می شود هر شش ماه يك بار، عملكرد صحيح 

دستگاه كنترل شود.
5- تابلوی مركزی دســتگاه را در نزديكی در در ارتفاع 
1/5 متری نصب كنيد تا فاصلة بين تابلو وساير قطعات 
حداقل باشــد. حداكثر فاصلة مجاز تابلو با دستگاه 10 

متر است .
6- تابلوی مركزی را روی سطح چوبی نصب نكنيد .

7- هنگام نصــب بايد ورودی های كابل و ســيم ها به 
سمت پايين باشد.

21-2-5-4-مشخصات فنی دستگاه
• مصرف برق در حالت سكون : تقريباً 1 وات

• دمای كار : صفر الی 60+ درجه 
• قدرت موتور تك فاز : حداكثر يك اسب 
• المپ چشمك زن :  40 وات 220 ولت  

• المپ نشانگر باز بودن در: 40وات 220 ولت 
• قفل الكتريكی :  12 ولت 15 وات

• منبع تغذيه كمكی : 24 ولت0/5 آمپر
• زمان كار موتورها : صفر الی 250ثانيه قابل برنامه ريزی 

• زمان توقف : قابل برنامه ريزی 2 الی 250 ثانيه 
• تاخير بســته شدن لنگة دوم : صفر الی 25 ثانيه قابل 

برنامه ريزی 
• فركانس كار راديويی  : 43392 هرتز



ک
اتي

توم
ر ا

م د
ست

سي

111

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

هدف : سيم کشی و راه اندازی یک سيستم در اتوماتيک  از نوع ریلی با تمامی تجهيزات  
تجهيزات و ابزار مورد نياز:

تعداد/مقدار تصویر تجهيزات

به ابعاد 1/5×3 متر ماکت در ریلی ساخته شده                     

یک دستگاه دستگاه اصلی در بازکن ریلی                      

2 متر دندة شانه ای                

2 قطعه
زبانة تنظيم                                

هرکدام یک دستگاه گيرنده و فرستندة مادون قرمز     

یک دستگاه چراغ چشمک زن                

حدود 10 متر کابل نمرة 1/5ميلی متر مربع                   

حدود 10 متر
کابل دو زوج نمرة 0/6ميلی متر مربع                    

ابزار سيم کشی یک سری کامل

15کار عملي: سيم کشی و راه اندازی سيستم دِر اتوماتيک  از نوع ریلی 
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1-6-4-انواع راه بندها
راه  بندها از نظر نحوة حرکت بازو و مکانيسم ایجاد مانع 

دارای انواع زیرند:

شکل 53-4 راه بند بازویی یک طرفه

شکل 54-4 راه بند بازویی دو طرفه

55-4 راه بند بازویی دو تکه 

مراحل اجرای کار 
1-ابت��دا قطع��ات را مطابق ش��کل52-4 روی در نصب 

کنيد. 

شکل4-52
2-سيم کش��ی بين قطعات را مطابق نقشة ارائه شده در 
دفترچة راهنمای نصب دستگاه اصلی  ودفترچة راهنمای 

نصب چشمی ها انجام دهيد.
3-طب��ق دس��تورالعمل دفترچ��ة راهنم��ای دس��تگاه،  

تنظيمات الزم را انجام دهيد.
4-ب��ا توجه کامل به دس��تورات ایمنی، ب��رق ورودی را 

وصل کرده و مدار را راه اندازی کنيد.
5-به کمک ریموت کنترل در را باز و بسته کنيد. 

6-عملکرد چشمی ها را با احتياط کامل آزمایش کنيد. 
7-گزارش کاملی از مراحل اجرای کار و راه اندازی تهيه 

کنيد و آزمایش سيستم بنویسيد.

6-4-آشنایی باراه بندهای الکتریکی 
جهت کنت��رل تردد خودروه��ا در ورودی مجتمع های 
مسکونی وپارکينگ ساختمان های اداری و هم چنين در 
مکان هایی مانند محل اخذ عوارض و ورودی هایی که نياز 
به متوقف کردن خودرو دارد از دستگاه های راه بند استفاده 
می شود.این دستگاه ها دارای بازویی هستند که حرکت آن 
توسط یک اپراتور یا نگهبان یا اتوماتيک کنترل می شود. 
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شكل57-4 راه بند ستونی
  

شكل58-4 تركيب راه بند بازويی و ستونی 
   

شكل59-4 بدنة اصلی دستگاه راه بند

2-6-4-نحوة  عملکرد راه بندها:
راه بندها به سيستم  الكترومكانيكی مجهزند، كه مشتمل 
بــر الكتروموتور و گيربكس متصل به بازو يا پيســتون 
اســت. وجود گير بكس، باعث ايجاد سرعت ثابت وآرام  
در ســتون متحرک يا بازوی راه بند می شود. راه  بندهای 
ســتونی به دليل امكان باز و بسته شدن زياد  )تا 2000 
بار در شــبانه روز( برای محل های پر تردد مناسب ترند.

تابلــوی كنتــرل مركزی بعضــی از راه بندهــا قابليت 
هماهنگی با كلية سيســتم های كنتــرل تردد 1 را دارد 
می باشــد. می توان با افزودن حس گر های مادون قرمز يا 
انواع ديگر حســگرها سيســتم را كاماًل ايمن و هوشمند 
ســاخت تا احتمال برخورد بازوی راه بند با وسيلة عبور 
كننده به صفر برســد.هم چنين امكان باال آوردن بازو به 
صورت دستي، در هنگام قطع برق نيز در راه بندها وجود 
دارد. دستگاه های راه بند معموالً از روش های زير فرمان 

می گيرند:
1- فرمان دستی از طريق شستی های استپ و استارت 

و از داخل اتاق نگهبانی
2- فرمان دستی از راه دور توسط ريموت كنترل

3- استفاده از سيستم كارت مغناطيسي يا رمز دار؛
4- استفاده از سيستم رايانه اي؛

5- استفاده از جعبه فرمان هاي سكه اي؛
6- استفاده از حسگر هاي مادون قرمز )چشمي(.

3-6-4- تجهيزات مورد استفاده در راه بندها
تجهيزاتی كه در سيســتم راه بند بازويی، مورد استفاده 

قرار می گيرند، به صورت زيرند:

1-3-6-4-بدنة اصلی دستگاه
اين قسمت  شــامل محفظه اي از ورق فوالدي است كه 
تجهيزات مكانيكي و برقي دستگاه در آن قرار دارد.بدنةچند 
نمونه دســتگاه در شكل59-4 نشــان داده شده است:

1 - Access control

شكل56-4 راه بند نرده ای جمع شونده
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2-3-6-4-ب�ازوي راه بن�د از پروفیل آلومینیمي 
برای س��بک بودن و هم چنين ایجاد خس��ارت کمتر در 
صورت برخ��ورد احتمالی بازو با خ��ودرو، جنس بازو را 
معم��والً از پروفيل آلو مينيوم��ی انتخاب می کنند و نيز 
از الس��تيک ضربه گير در سراسر لبة پایين بازو استفاده 
می ش��ود. ممک��ن اس��ت براي دی��د در ش��ب و زیبایي 
از نش��انگرهای  ن��وري در لبة باالیي بازو نيز اس��تفاده 
شود. شکل60-4 این قس��مت ها را روی یک بازو نشان 

می دهد.

شکل 60-4 بازوی راه بند

3-3-6-4-چراغ چشمک زن 
این چراغ در موقع حرکت بازو روشن وخاموش می شود. 
محل نصب آن معموالً روی بدنة اصلی دستگاه راه بنداست. 
شکل 61-4 چراغ راه بند را روی این قسمت نشان می دهد.

شکل 61-4 چراغ چشمک زن روی بدنة اصلی

4-3-6-4-ریموت کنترل برای کنترل از راه دور

 شکل62-4 ریموت کنترل

5-3-6-4-شس�تی های استپ و اس�تارت برای 
کنترل از اتاق نگهبان 

 شکل63-4 شستی های استپ و استارت

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

م��ورد  ه��ای  بن��د  راه  م��ورد  در 
اس��تفاده در عبور و مرور اف��راد در محل هایی 
مانندفرودگاه ه��او فروش��گاه ها تحقي��ق کني��د 
و اطالع��ات به دس��ت آم��ده را در کالس  مورد 
بررسی قرار دهيد. شکل64-4 نمونة این راه بندها 

را نشان می دهد.

شکل4-64
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت
1-ولتاژ تغذیة حسگرهای مادون قرمز چقدر است؟

2-دیپ س��ویچ ها روی برد الکترونيکی به چه منظور به 
کار می روند؟

3-وظيفة کارت رادیویی روی برد الکترونيکی چيست؟
4-المپ چش��مک زن باالی در در سيستم دِرِ اتوماتيک، 

چه موقع کار می کند؟
5-شستی های کنترل دستی برای چه به کار می روند؟

6-مقررات س��اختمانی که باید برای نصب سيستم های 
دِرِ اتوماتيک مورد توجه قرار گيرند، کدام اند؟

7- مراح��ل نصب و راه اندازی سيس��تم دِرِ اتوماتيک را 
بيان کنيد.

8- نح��وة خالص ک��ردن سيس��تم های الکترومکانيکی  
درهای اتوماتيک را بيان کنيد.

9- قس��مت های مختلف ب��ازوی راه بن��د بازویی را نام 
ببرید.

10- اس��تفاده از کدام نوع راه بندها ب��رای محل های با 
عبور و مرور زیاد، مناسب تر است؟

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

www.ribind.it
www.how-it-works.net
www.merlin.com
www.clopay.com
www.china.IHS.com
www.aryatotem.com



ساعات آموزش

جمع عملی نظری

12 10 2
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

1- انواع منابع برق اضطراری را نام ببريد.
2- برای تأمین برق اضطراري سیستم هاي ايمني وحفاظتي، از چه نوع باتری هايی استفاده می شود؟

3- دلیل استفاده از يو پی اس چیست؟
4- انواع يو پی اس را از نظر عملکرد نام ببريد.

5- چند مورد از امکانات حفاظتی يو پی اس ها را نام ببريد.
6- چند مثال از موارد مصرف يو پی اس را بیان کنید.

7- برخی از قابلیت های ويژه ای را که ممکن است يوپی اس ها داشته باشند بیان کنید. 
8- قسمت های اصلی يک ديزل ژنراتور را نام ببريد.

9- قسمت های مختلف يک مولد قابل حمل را نام ببريد.

هدف های رفتاری
پس از پايان آموزش اين فصل هنرجو بايد بتواند:

1- لزوم استفاده از منابع برق اضطراری را شرح دهد.
2- انواع منابع برق اضطراری را نام ببرد.

3- دستگاه های مورد استفاده در انواع منابع برق اضطراری را شناسايی کند.
4- انواع يو پی اس ها وامکانات آن هارا شناسايی کند .

5- دستگاه يو پی اس را راه اندازی کند.
6- انواع مولدهای برق و مورد مصرف هر کدام را شناسايی کند.

7- يک مولد برق با موتور بنزينی يا گازسوز را راه اندازی کند.
8-مورد استفادة ديزل ژنراتورها را شرح دهد.

9-قسمت های مختلف يک ديزل ژنراتور را نام ببرد.
10-نحوة سیم کشی کلید تعويض دو طرفه را تشريح کند.

11-نقشة مدار تعويض تغذية اتوماتیک را تشريح کند.

هدف کلی 

 آشنایی با سیستم های برق اضطراری وایمنی  و توانایی نصب و راه اندازی آن ها  



سیستم های برق اضطراري و ايمني  
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مقدمه:
برخي ازسيستم هاي حســاس ومهم در منازل و اماكن 
عمومي يا در ادارات و كارخانجات، بايد هنگام قطع برق 
شــهر به كار خود ادامه دهند. برخی از مشــکالتی كه 
هنگام قطع برق در ساختمان به وجود می آيد، به شرح 

زيرند:
1- ازكارافتادن آسانسورها؛  

2- ازكار افتادن درهای اتوماتيک؛
3- ازكار افتادن سيســتم گرمايش و سرمايش وتهوية 

مطبوع؛
4- ازكار افتادن پمپ های تأمين فشــار آب وپمپ های 

آتش نشانی؛
5- نبودن روشنايی. 

با توجه به موارد باال، متوجه ضرورت چاره انديشی برای 
مواقع قطعی برق می شــويم. بنابراين بايد منابعی برای 
تأميــن برق در زمان نبودن برق شــبکه در نظر گرفته 
شود. در اين فصل به بررسی اين منابع خواهيم پرداخت.

5-منابع تغذیة اضطراری 
منابــع تغذيه اي كه وظيفــه تأمين بــرق را در هنگام 
قطع برق شــبکه به عهده دارند، منابع تغذية اضطراري 
ناميده مي شوند.اين منابع بسته به سيستم مورد تغذيه 
خصوصيات متفاوتي دارند.برخي از منابع برق اضطراري 
كه از باتري براي توليد انرژي الکتريکي استفاده مي كنند 
فقط قادرند براي مدت محدودي، بسته به مقدار مصرف 
سيستم مورد تغذيه، برق آن راتأمين نمايند. ولي برخي 
ديگر قادرند به مدت نا محدودي تا زمان وصل شــدن 
مجدد برق شهر برق اضطراري را تأمين كنند. اين گونه 
سيســتم ها داراي موتور مکانيکي وژنراتورند وتا زماني 
كه ســوخت موتور مکانيکي تأمين شود مي توانند برق 

اضطراري را تأمين نمايند.
خصوصيت ديگري كه منابع تغذية اضطراري را از يکديگر 
متمايز مي كند مدت زماني است كه طول مي كشد تا بعد 

از قطع برق شــبکة برق اضطراري وصل شود. برخي از 
اين سيستم ها قادرند بدون تأخير بعد از قطع برق شهر 
در عرض چند ميلي ثانيه برق اضطراري را وصل نمايند. 
اين گونه منابع تغذية اضطراري، كه معموالً انرژي خود را 
از باتري تأمين مي كنند، در مکان هايي مانند اتاق عمل، 
اتاق كامپيوتر ، سيســتم هاي نظامــي و غيرآن ها مورد 

استفاده قرار مي گيرند.
در مقابل سيســتم هايي كه از موتــور مکانيکي و مولد 
براي توليــد برق اضطراري اســتفاده مي كنند، به دليل 
اينکه موتــور مکانيکي براي راه انــدازي نيازمند زمان 
اســت، وصل برق اضطراري با تأخير صورت می گيرد.لذا 
با توجه به خصوصيات و نياز محل مورد اســتفاده، يکي 
از اين سيســتم ها يا تركيبي از هر دو نوع ممکن است 
اســتفاده قرار گيرد. در ادامه، انواع منابع برق اضطراري 
مورد استفاده در سيســتم های مختلف را مورد بررسی 

قرار می دهيم :

1-5-برق اضطراري سيستم هاي 
ايمني وحفاظتي

در سيستم هاي ايمني وحفاظتي نظير سيستم اعالم حريق ، 
سيســتم  دوربين مدار بسته ، سيستم اعالم سرقت برق 
اضطراري جزو ضروريات سيســتم و تأمين برق سيستم 
در مواقع قطعی برق بســيار مهم است.در اين سيستم ها 
از باتری خشــک به صورت منبــع تأمين برق اضطراری 
استفاده می شود. معموالً ولتاژ تغذية اين سيستم ها ولتاژ 
12و 24 ولت dc اســت لذا از يــک يا دو عدد باتری كه 
در تابلوي اصلي جاســازی می شود استفاده می كنند.اين 
باتري ها به مدار الکترونيکــي تابلو وصل مي گردند و در 
زمان وجود برق شــهر توسط سيستم شــارژ وآماده نگه 
داشته مي شوند وهنگام قطع برق شبکه بدون تأخير وارد 
مدار شده وبرق اضطراري سيســتم را تأمين مي نمايند. 
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مدت زمان تأمين بــرق اضطراري به ظرفيت باتري ها و 
مصرف سيستم بستگي دارد.مشخصات باتري مورد نياز 
معموالً در دفترچة راهنماي دستگاه ذكر مي گردد. عمر 
باتری بعد از  مدت زمان معينی كه بســتگی به كيفيت 
آن دارد به پايان می رســد )معموالً بين 2 الی 5 سال(. 
برخي از انواع باتري هاي مورد استفاده در اين سيستم ها 

را در شکل 1-5 مشاهده مي نماييد.

شکل 1-5  باتريهای خشک

2-5-برق اضطراري بدون وقفة کوتاه 
مدت)یو پی اس(

برای تأمين پيوســته انرژی برق، مصرف كننده هايی كه 
جزو تجهيزات حياتی مجموعه های رايانه ای، مخابراتی، 
آزمايشــگاهی و بيمارســتانی هســتند و به قطع برق 
شــبکه و اختالالت برق در شبکه حســاس اند، نياز به 
تجهيزات برق اضطراری بــدون وقفه نياز دارند تا ولتاژ 
و فركانس ثابــت و قابل اطمينان را تأمين نمايند. برای 
مثال وجود كوچک ترين اغتشــاش در برق شهر، موجب 
خاموش و روشن شدن مجدد رايانه می  گردد. لذا با اين 
عمل، اطالعاتــی كه در حافظة سيســتم وجود دارداز 
بين می رود. در مورد ســاير سيستم های حساس، نظير 
دستگاه های مخابراتی و شبکه های اطالعاتی نيز با قطع 
يا تغيير ولتاژ منبع تغذيه، هماهنگی بخش های مختلف 
دســتگاه به  هم خورد و بر اثر قطع و وصل های متوالی، 
عالوه بر صدماتی كه به قطعات دســتگاه وارد می شود، 

عملکرد كل سيستم با اختالل مواجه می گردد. 
با توجه به موارد فوق، نياز به وجود دستگاهی كه بتواند 

جای گزين مناســبی برای برق شهر در مواقع اضطراری 
گرديده و با حــذف اختالالت شــبکه ، تغذيه مدارات 
حساس را بر عهده شود، نمايان می شود. برای تأمين برق 
اضطراري اين گونه سيســتم ها از منابع تغذية اضطراري 

بدون تأخير يا يو پی اس1 استفاده مي گردد. 

1-2-5-طرز کار یو پی اس 
در  پشت دستگاه يو پی اس محلی برای  اتصال برقdc و 
محلی برای اتصال برق شهر وجود دارد. در صورت قطع  
برق شهر، برق dcكه توسط باتری تأمين می شود  توسط 
مدار الکترونيکی مبّدل برق مستقيم به متناوب، به ولتاژ 
220 ولــت تبديل مي گردد و در عرض چند ميلي ثانيه 
در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد. برخی يو پی اس ها 
داراي تنظيــم كنندة اتوماتيک ولتــاژ2 ند تا در هنگام 
وجود نوســان در برق شــبکه عمل تثبيت ولتاژ را نيز 
در محدودة مشخصي انجام دهند. مقدار محدودةتثبيت 
ولتــاژ معمــوالً  به صــورت درصد در مشــخصات فني 
يو پی اس ذكر مي گردد. هنگامي كه ولتاژ ورودي پايين 
است تنظيم كنندة اتوماتيک ولتاژ ، ولتاژ را باال مي برد و 
هنگامي كه ولتاژ ورودي باالست ولتاژ را پايين مي آورد. 
يو پی اس ها معموالً با ولتاژ 12،24،36و48 ولت مستقيم 
تغذيه مي شوند. برای مثال، براي ولتاژ 24 ولت دو باتري 
و براي 48 ولت 4 باطري 12 ولت با مشــخصات كاماًل 
يک سان را با هم سري و به يو پی اس وصل مي كنند. اين 
باتری ها در زمان وجود برق شهر توسط مدار شارژباتری 
داخل يو پی اس كاماًل شــارژ و آماده نگه داشته می شوند. 
باطري هــای يو پی اس های با توان كــم تا 1250 ولت 
آمپر در داخل دســتگاه قرار می گيرد ودر دستگاه های 
پر توان باتری ها را به طورجداگانــه در كابينت باتری3 
قــرار مي دهند.طرز كار يو پی اس ها را در شــکل5-2  

. می بينيد 

1 - Uninterruptable Power Systems(UPS)

2 - Automatic Voltage Regulation( AVR)

3- Battery Rack
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2-2-5-انواع یو پی اس ها
يو پ��ی اس ها را می توان از نظر نح��وة عملکرد داخلی و 
مورد مصرف، تقسیم بندی کرد که در زير به آن ها اشاره 

می شود:  

نظ�ر عملک�رد  از  یو پ�ی اس  ان�واع   -5-2-2 -1
داخلی

: (Off-Line)الف) یو پی اس آف- الین
  در اي��ن نوع يو پی اس مصرف کنن��ده در حالت عادی 
از برق ش��هر اس��تفاده می کند و به مح��ض قطع برق، 
يو پی اس وارد مدار می ش��ود و برق باتری را به برق مورد 
مصرف دس��تگاه های مصرف کننده تبديل و در خروجی 

ارائه می کند.
 (Line Interactive)ب)یوپی اس الین اینتراکتیو 

اي��ن ن��وع يو پی اس در حال��ت وجود برق ش��هر، جهت 
تثبی��ت ولت��اژ خروج��ی برای مص��رف کنن��ده از يک 
ترانس��فورماتور ب��رای افزايش و کاهش ولتاژ اس��تفاده 
می نمايدو هنگام قطع برق شهر بدون وقفه  برق مطلوب 
 و مورد نیاز مصرف کننده را از باتری ها تأمین می نمايد.

 (On-Line)ج)یوپ�ی اس آن-الی�ن
در اين گونه يو پی اس ها که از کیفیت و حساسیت بااليی 
برخوردارند پس از تصحیح ولتاژ ورودی و پاک س��ازی 
ورودی از انواع نويز و احیاناً تصحیح سطح ولتاژ ورودی،  
برق ثابت و فیلتر شده در خروجی در اختیار دستگاه های 
مصرف کننده قرار داده می شود و مداری  مجهز به يک 

پردازندة حس��اس دائماً ولتاژ و جريان ورودی را کنترل 
می کند. اين يو پی اس ها جهت دس��تگاه های فوق العاده 

حساس آزمايشگاهی، نظامی و...مورد قرار می گیرند.

 2-2-2-5-انواع یو پی اس از نظر کاربرد
الف)یو پی اس های خانگی

 بیشتر برای تأمین روشنايی مکان های کوچک در مواقع 
قط��ع برق به کار می روند. تصوير دو نوع از اين يو پی اس 

ها را در شکل 3-5 می بینید.

شکل 5-3
ب)یو پی اس های اداری و صنعتی

 برای مصارف بزرگتر از يو پی اس های با توان های باالتر 
اس��تفاده می ش��ود که می توانند تعداد زيادی رايانه يا 
دستگاه های ديگر را به طور همزمان تغذيه کنند. شکل 

4-5 دو نمونه از اين نوع دستگاه ها را نشان می دهد.

شکل5-4

UPS

باطري

برق شهررایانه یو پی اس

شکل5-2
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3-2-5- امکانات روی یو پی اس ها:
برای نمونه با توجه به شکل 5-5 به بررسی قسمت جلو 
و نش��انگرهای يک يو پی اس که مواردی از امکانات ذکر 

شده رادر باال دارد، می پردازيم :

1.نشانگر اضافه بار
2.نشانگر مقدار باردر خروجی

3.نشانگر مقدار شارژ باتري
4.نشانگر استفاده از برق باتري

5.نشانگر تعويض باتري
6.نشانگر جبران کمبود ولتاژ در شبکه

7.استفاده از برق شبکه
8.نشانگر تقلیل اضافه ولتاژ شبکه

9.کلید روشن و تست
10.کلید خاموش 

قسمت هاي مختلف پشت دو نوع يو پی اس و مشخصات 
فني آن )درج ش��ده در کاتالوگ( در ش��کل 6-5 نشان 

داده شده است. شکل 5-5

شکل 5-6
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4-2-5- نحوة انتخاب یو پی اس مناسب:
ت��وان خروج��ی يو پی اس، يک��ی از معیار ه��ای انتخاب 
دس��تگاه مناسب اس��ت. معموالًيو پی اس هادر توان هاي 
متفاوت��ي نظی��ر 250 -700 -1000 -3000-1250- 
5000-10000ول��ت آمپر س��اخته مي ش��وند. بايد بعد 
از محاس��بة توان مصرفی دس��تگاه ها و با توجه به تعداد 
مص��رف کننده ها ي��ي که بايد تغذيه ش��وند، يو پی اس با 
توان مناسب را انتخاب نمود. البته مدت زمان پشتیبانی 
تغذيه دس��تگاه ها به ظرفیت باتری ها بستگی دارد. اين 
زمان می تواند از چند دقیقه تا چند س��اعت باش��دوهر 
چه ظرفیت باتري ها بیش��تر باش��د م��دت طوالني تري 
مي توان دستگاه ها را تغذيه کرد. برای تعیین باتری های 
الزم وم��دت زمان تغذي��ة اضطراری از اطالع��ات ارائه 
شده توسط سازندة دس��تگاه می توان استفاده نمود. در 
توان ه��ای پايین )تاحدود 1250 ول��ت آمپر( باتری در 
داخل يو پی اس قرار می گیرد ولی برای توان های باالتر از 
باتری خارجی استفاده می گردد. يکی ديگر از معیارهای 
انتخاب يوپی اس حساسیت دستگاه های مصرف کننده به 
تغییرات ولتاژ برق شهر است. برای دستگاه های حساس 
بايد از يو پ��ی اس های با امکانات تصحیح و تثبیت ولتاژ 

استفاده نمود.
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف: تغذیه یک رایانه از طریق یک دستگاه یو پی اس با توان خروجی 1250ولت آمپراست، به طوری که با قطع برق 
ورودی یو پی اس ، رایانه به کار خود ادامه دهد.

تجهیزات مورد نیاز

تعداد/مقدارتصویرتجهیزات

یو پی اس  1250  ولت 
آمپربا باتری داخلی

یک دستگاه

یک دستگاهرایانه                              

3 مترکابل 1/5×2

یک سری کاملابزار سیم کشی 

مراحل اجرای کار
1- ســیم های برق رایانه را به پریز هــای خروجی یو پی اس 

وصل نمایید.
2- برق ورودی یو پی اس را وصل و آن را روشن کنید.

3- رایانه را روشــن نمایید و بعدازاجــرای  ویندوز در برنامة 
word  اطالعاتی را تایپ نمایید ولی آن را ذخیره نکنید. 

4- برق شهر را قطع نمایید .در صورت عملکرد صحیح یو پی اس 
رایانه نباید خاموش شود و اطالعات تایپ شده نیز نباید پاک شود.
5-گزارشــی از مراحل انجام کار و نحــوة راه اندازی یو پی اس 

تهیه کنید. 

شکل5-7

2کار عملی شماره1:  راه اندازی یک دستگاه رایانه با یو پی اس
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در ش��کل8-5 رايان��ه و يوپی اس متص��ل به آن را 
می بینی��د.

شکل5-8  

3-5- برق اضطراري طوالنی مدت 
براي منازل واماكن بزرگ

در منازل و در مکان هاي عمومي مانند فروشگاه ها، هتل ها، 
بیمارستان ها يا در قسمت هايي از ادارات وکارخانجات که 
در صورت قطع برق شهر به برق اضطراري طوالنی مدت 
نیاز اس��ت، به دلیل باال بودن مدت زمان و مقدار مصرف 
نمي توان از يو پی اس اس��تفاده ک��رد. در اين گونه موارد 
بايد توسط يک مولد، برق اضطراري را تأمین کنیم.براي 
به گردش درآوردن اين مولده��ا از موتورهاي مکانیکي 
استفاده مي ش��ود.هرچه توان الکتريکي خروجي بیشتر 
باش��د بايد موتور مکانیکي نیز قدرت بیش��تري داش��ته 
باش��د.در زير به انواع مختلف اين مولدها از نظر قدرت و 

مورد مصرف اشاره می شود.

1-3-5-مولدهای کوچ�ک قابل حمل1: اين نوع 
مولدها بیش��تر برای روش��نايی اضط��راری در فضاهاي 
کوچک يا مکان هايی که فاقد برق شبکه اند مورداستفاده 
قرار می گیرند. برای تأمین حرکت مولد ازموتورمکانیکي 
کوچک يک يادو سیلندر بنزين سوز يا گاز سوز استفاده 
مي کنن��د. در ش��کل 9-5 دو ن��وع از آن ه��ا را با قدرت 

خروجی 1100 و2000 ولت آمپر مشاهده می کنید.

شکل5-9

ق�درت  ب�ا  حم�ل  قاب�ل  2-3-5-مولده�ای 
متوسط(مینی ژنراتور)

اي��ن مولدها نیز معموالً در مح��دودة توان های خروجی 
2الی 10 کیلو ولت آمپرس��اخته می شوند و برای تأمین 
برق اضط��راری مکان های کوچک مانند مغازه ها و دفاتر 
کار و روش��نايی منازل مورد استفاده قرار می گیرند. در 
ش��کل 10-5 انواع بنزين س��وز و يک نوع گاز سوز اين 

مولدها را مشاهده می کنید.

الف( انواع بنزين سوز  

ب(نوع گاز سوز
شکل 5-10

برای آشنايی بیش��تر،  قسمت های مختلف دو نوع مولد 
قابل حمل کوچک و مینی ژنراتور گازسوز در شکل 5-11 

و 12-5 آمده است.
1 - Portable
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مشخصات قسمت های مختلف مولد قابل حمل کوچک :
1.ساسات

2.نمایشگر کارکرد دستگاه
AC 3.راه اندازي مجدد
4.خروجي برق متناوب

DC 5.راه اندازي مجدد
6.ژنراتور

7.دریچة پرکن روغن
8.دریچة تخلیه روغن

9.موتور
10.استارت دستي

11.کاور استارت دستي
12.دستگیرة حمل

13.اگزوز و صداخفه کن
14.شمع

15.شیلنگ میکسر
16.میکسر

17.فیلتر هوا
18.محل اتصال شیلنگ گاز شهري یا کپسول

 مشخصات قسمت های مختلف مینی ژنراتور :
1.ساسات
2.ولت متر

3.کلید قطع و وصل بار
4.. خروجي برق تولیدی ژنراتور

5.اتصال زمین
6.محل اتصال شیلنگ گاز شهري یا کپسول

7.ژنراتور
8.دریچة پرکردن روغن

9.موتور
10.دریچة تخلیه روغن

11.کلید سوخت رساني به موتور
12.کاور دستگاه

13.شمع
14.شیلنگ
15.میکسر

16.استارت دستي
17.کاور موتور

18.اسکلت دستگاه
19.فیلتر هوا

20. اگزوز و صدا خفه کن

شکل 11-5 مولد قابل حمل کوچک

شکل 12-5 میني ژنراتور
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در بهره برداری از ایــن مولدها باید موارد زیر را رعایت 
نمود:

1.حداقــل فاصلة مجاز دســتگاه از دیوارها و تجهيزات 
مجاور یک متر است.

2. محل قرارگيري دســتگاه باید كامال مسطح و در تراز 
كامل باشد.

3.هرگز نباید دســتگاه را در محيط بســته و شــرایط 
مرطوب به كار انداخت.

4.مراقب شــيلنگ گاز ورودي به دستگاه باشيد. هرگز 
نباید پيچ خورده یا له شده باشد.

5  .ازبرخورد شيلنگ با اجسام برنده و تيز اجتناب گردد.
6  .حداقــل فاصلة مجاز دســتگاه در حــال كار از مواد 
اشــتعال زا، همچون مواد نفتــي، بنزین و حتي چوب و 

كبریت، شش متر است.
7.همواره از سالمت بســت هاي شيلنگ گاز و سالمت 
بدنة شيلنگ در برابر صدمات احتمالي و وجود هرگونه 

نشت، اطمينان كامل حاصل نمایيد.
8. هرگز به بدنة اگزوز دستگاه در هنگام كار و بالفاصله 

بعد ازخاموش شدن دست نزنيد.
9. در هنگام تعميرات و ســرویس هاي دوره اي، شــير 

اصلي گاز را بسته نگه دارید.
10. توجه كنيد كه خط گاز باید حتماً به شــيِر قطع و 

وصل جداگانه مجهز باشد.
11. قبــل از اقدام به راه اندازي، بااســتفاده از درپوش 

دریچة ورود روغن سطح روغن دستگاه را چک كنيد.
12. ازاتصــال صحيح كابل هاي مثبــت )قرمز(و منفی 

)سياه ( به باتری اطمينان حاصل كنيد.
13. چــک كنيد ســيم اتصال زمين حتماً به دســتگاه 

متصل باشد.
14. قبل از راه اندازی دســتگاه مطمئن شوید كليد برق 

خروجی در حالت قطع باشد.

15. هرگز دستگاه را با ژنراتور دیگري به صورت موازي 
متصل نكنيد.

16. هرگز دستگاه را بدون كليد تعویض دو طرفه مورد 
استفاده قرار ندهيد.
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در جدول 1-5 مشخصات فنی چند مدل ژنراتور گازسوز راکه از کاتالوگ آن استخراج شده است، مالحظه می کنید
جدول1-5 مشخصات فنی مینی ژنراتورهای گازسوز ) گازشهری و گاز مايع (

 
CC-5000
3Phase CC5000 CC4000 CC3000 CC2000 CC1500 CC1200 CC700 مدل

4200 4200 3400 2400 1700 1300 700 450 )NG( گاز طبیعی
توان مجاز )وات(

4500 4500 3700 2800 1800 1400 800 500 )LPG( گاز مايع

4500 4500 3800 2800 1900 1400 900 500 )NG( گازطبیعی  حداکثرتوان    
5000)وات( 5000 4000 3000 2000 1500 1000 550 )LPG( گاز مايع

380 / 220 220 ) ولتاژ ولت(

50 ) فرکانس  هرتز(

هوا خنک ، OHV ، تک سیلندر، چهار زمانه نوع موتور  

13 13 11 9 5/5 5/5 2/4 2/4 توان موتور    )اسب بخار(  

TCI مگنت سیستم جرقه  

هندلی ) دستی ( و استارت الکتريکی + باتری هندلی )دستی( سیستم استارت  

تمام مدل ها : دو سوختة گاز طبیعی و گاز مايع نوع سوخت  

1/61 1/61 1/33 0/95 0/68 0/5 0/34 0/34 )NG( گاز طبیعی
 میزان مصرف

سوخت
1/6 1/6 1/32 0/99 0/68 0/51 0/35 0/35 )LPG( گاز مايع

700×535×570 605×460×470 472×355×360 ابعاد)میلی متر(ارتفاع×عرض×طول  

88 88 85 65/5 43 42 30 28 وزن )کیلوگرم(

6 الی 8 ساعت  ساعت کارکرد مداوم  

78 78 75 75 70 70 68 68  میزان صدا )دسی بل(  
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

هدف : راه اندازی یک دستگاه مینی ژنراتورو تغذیة یک مصرف کننده از طریق آن  
تجهیزات مورد نیاز

تعداد/مقدارتصویرتجهیزات

  مینی ژنراتور سه کیلو وات 
بنزین سوز یا گازسوز

یک دستگاه

یک دستگاهکلید قطع و وصل 16 آمپر

500 واتمصرف کننده مانند المپ

3مترکابل 1/5×2

یک سری کاملابزار سیم کشی 

مراحل اجرای کار
1.مصرف کنندة الکتریکی مانند المپ یا هر وســیلة دیگر را توسط کلید به خروجی مولد وصل کنید و مداری مشابه  

شکل 13-5 ترتیب دهید. دقت کنید که  قدرت مصرفی این وسیله از توان خروجی مجاز ژنراتور بیشترنباشد. 

5کار عملی شمارة2: راه اندازی یک دستگاه مینی ژنراتور

شکل5-13
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2.دق��ت نمايید کلید اصلی مول��د و کلید مصرف کننده 
در حالت خاموش باشد. سپس با مطالعة دقیق دفترچة 
راهنمای دستگاه طبق دستورالعمل های ارائه شده آن را 

راه اندازی نمايید.
3.کلید مص��رف کننده را وصل نمايید تا المپ روش��ن 

شود.
4.از مراحل انجام کار گزارش کاملی تهیه نمايید

 

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

در مورد منابع برق اضطراری مورد 
استفاده در ايس��تگاه های گاز CNG  تحقیق 
نمائید و اطالعات به دس��ت آم��ده را در کالس 

مطرح کنید.

3-3-5- مولدهای پرقدرت دیزلی 
پر مصرف ترين منابع ب��رق اضطراری، مولدهای ديزلی 
يا ديزل ژنراتورها هس��تندکه دامنة وس��یعی از مصارف 
کوچک)خانگی، صنفی(تا مصارف بزرگ اداری و صنعتی 
را  پشتیبانی می کنند. اين مولدهادر ظرفیت های مختلف 
تا 2000 کیلو ولت آمپر ساخته می شوند و در مکان هايی 
مانند بیمارس��تان ها ، پمپ بنزين ها، مراکز آموزش��ی، 
کارخانجات ، مراکز نظامی ، مخابرات و امثال آن ها مورد 
اس��تفاده قرارمی گیرند. در دي��زل ژنراتورها برای تأمین 
نیروی مکانیکی الزم جه��ت چرخاندن ژنراتور از موتور 
ديزل اس��تفاده مي شود. ژنراتور و موتور ديزل به همراه 
ساير تجهیزات در يک اتاقک فلزی) محفظة صداگیر (يا 
اتاق مخصوصي به نام ديزل خانه قرار مي گیرد. سوخت 
موتورهاي ديزلي گازوئیل اس��ت و تا زماني که سوخت 

موتور تأمین شود مي توان انرژي الکتريکي تولید کرد.
ديزل ژنراتورها را به دو گونه دستی و اتوماتیک راه اندازی 
م��ی کنند. زمان راه ان��دازی اتوماتیک ح��دود 2 دقیقه 
و راه اندازی دس��تی حدود 10 دقیقه اس��ت. در مواقعی 
که نیاز ب��ه برق اضطراری بدون وقفه طوالنی مدت نیاز 
است، مثاًل در اتاق سرور رايانه ها و اتاق عمل ، از ترکیب 

يو پی اس و  ژنراتور استفاده می شود.

نحوة کار
به اين صورت است که در هنگام قطع برق برای جلوگیری 
از اخت��الل در کار سیس��تم تا ب��ه کار افت��ادن ژنراتور، 
يو پی اس به طور آنی وارد مدارمی ش��ود و برق اضطراری 
را تأمی��ن می کند. به محض آماده ش��دن ژنراتور جهت 
ب��رق دهی ، يو پی اس از مدار خارج می گردد و برق مورد 
نیاز از ژنراتور تأمین می ش��ود.توان يو پی اس، با توجه به 
میزان توان مصرفی دستگاه های مصرف کننده، محاسبه 
می ش��ود و باتری های آن را بادرنظر گرفتن زمان تغذيه 
ب��رای مدت 7 ال��ی 15 دقیقه )باتوجه ب��ه زمان به کار 
افت��ادن ژنراتور(انتخاب می کنند. در ش��کل 14-5 انواع 

ديزل ژنراتورها را مشاهده می کنید:
 

شکل5-14
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2-3-3-5- اجزای دیزل ژنراتور
اجزای اصلی دیزل ژنراتورها به شرح زیرند:

◄موتور دیزل : دور موتور دیــزل برای مصارف برق 
اضطراری معموالً 1500 دور انتخاب می شــود و دارای 

تنظیم دوراست.
◄ژنراتور : ژنراتور به صورت تک فاز یا ســه فاز برق 

اضطراری الزم را تولید می کند.
◄تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ  

وظیفة تأمین ولتــاژ خروجی ثابت در بارهای الکتریکی 
مختلف بر عهده تنظیم کنندة اتوماتیک ولتاژ اســت و 

روی ژنراتور نصب است.
◄تابلو نشان دهندة اطالعات موتور 

 تابلوی نشــان دهندة اطالعات موتــور اطالعاتی مانند 
فشار روغن، درجة حرارت آب و وضعیت باتری را نشان 

می دهد.
◄تابلو برق اصلی 

 بر روی تابلوی برق کلید قطع و وصل اصلی، دستگاه های 
اندازه گیری مانند ولت متــر، آمپرمتر، فرکانس متر و 
تجهیزات حفاظتی نصب می شــود. تمام ژنراتورها بر 
روی تابلــوی اصلی خود داراي در برابــر اضافه بار و 

اتصال کوتاه خروجي کلید فیوز محافظ  دارند.
◄مخزن ســوخت : محل ذخیرة ســوخت، دستگاه 
مخزن سوخت است و ظرفیت های مختلفی دارد.ممکن 
اســت در داخل مخزن سوخت گازوئیل یک المنت گرم 
کننده جهــت جلوگیری از یخ زدن ســوخت در فصل 

زمستان وجود داشته باشد.
در شــکل 15-5  قسمت های مختلف یک دیزل ژنراتور 

واقع در دیزل خانه را مشاهده می کنید:
1- موتور دیزل

2- ژنراتور 
3-تابلوی نشان دهندة اطالعات موتور

4-تابلوی برق اصلی
5- مخزن سوخت

6-کوپلینگ )قابل مشاهده نیست(
7- شاسی فوالدی

8- فونداسیون بتونی
9-کانال لوله های سوخت 

10- لوله های سوخت
11-   اگزوز

12-  باتری ها

شکل5-15



131

ي 
من

و اي
ي 

رار
ضط

ق ا
ی بر

 ها
تم

یس
س

شکل5-16

شکل 16-5  نیز قسمت های مختلف یک دیزل ژنراتور 
دیگر را نشان می دهد:

* ســوپر شارژبرای احتراق بهتر، به کمک گرمای اگزوز 
باعث گرم شدن وفشرده شــدن هوای ورودی به موتور 

دیزل می شود.

برق  سیســتم هاي  الکتریکی  مــدار   -5-3-3-3
اضطراري

بعد از قطع برق شهر برای این که برق تولید شده توسط 
مولد برق اضطــراری را به مصرف کننده ها برســانیم 
ابتــدا ژنراتور را راه اندازی می کنیم و بعد از رســیدن به 

شرحشمارهشرحشماره

تابلوي فرمان و اندازه گیري5موتور دیزل1

سوپر شارژ6ژنراتور2

سیستم خنک کننده7منبع سوخت3

فیلتر هوا8شاسي4
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دور و ولتاژنامــی ،به دو روش بــرق را به مصرف کننده 
می رسانیم:

1-به صورت دستی توسط کلید تعویض دو طرفه1
به وسیلة این کلید سه حالته )حالت 1، خاموش ،حالت 
2( مسیر برق شهری را از مصرف کننده جدا و برق تولید 
شــده توســط مولد را به مصرف کننده وصل می کنیم. 
استفاد از این کلید برای جلوگیری از ایجاد اتصالی بین 
برق مولد و شبکة شهری بعداز برقراری برق شهر الزامی 
است. در شکل 17-5 مکانیزم عمل یک کلید تک فاز از 

این نوع را می بینید.

شکل17-5 کلید تعویض دو طرفة تک فاز
شــکل18-5  نیز یک کلید تعویض دو طرفة ســه فاز 
را نشــان می دهد. با توجه به محــل اتصال کابل ها اگر 
کلید در حالت I باشد برق شهر به مصرف کننده متصل 
می شــود و اگر کلیــد در حالت II باشــد، برق مولد به 

مصرف کننده وصل می شود :

در شــکل19-5 دو نوع دیگــر از کلیدهای تعویض دو 
طرفة سه فاز را می بینید . 

شکل 19-5 دو نوع دیگرکلید تعویض دو طرفة سه فاز

2- اتوماتیک توسط کنتاکتور
در شکل 20-5 نحوة سیم کشی مدار قدرت و مدار فرمان 
برای تعویض اتوماتیک تغذیة مصرف کنندة ســه فاز را 
می بینید که به کمک آن بعداز راه اندازی مولد اتوماتیک 
برق مولد به مصرف کننده متصل می شــود و در صورت 
برقراری مجدد برق شهر، برق مولد ازمصرف کننده جدا 
می شود و برق شبکة شهری به مصرف کننده وصل می گردد:

◄طرز کار مدار
در مدار شکل 20-5 ،در زمان وجود برق شهر کنتاکت 
باز کنترل فاز K1 وصل و مدار بوبین K2 بسته می شود 
وبا بسته شدن کنتاکت باز K2 در مسیر بوبین کنتاکتور 
Q11 ایــن کنتاکتور عمل می کنــد و مصرف کننده از 
طریق شــبکة اصلی تغذیه می شــود.در ضمن کنتاکت 
بستة K2 مسیر بوبین کنتاکتور Q12 را باز نگه می دارد.
با قطع برق اصلی یا هر گونه اختالل دیگری در شــبکه 
کنتــرل فاز K1 مســیر K2 را باز می کنــد ودر نتیجه  
Q11  نیز شــبکة برق اصلی را از مصــرف کننده جدا 
می کند. در ضمن مسیر بوبین Q12 که توسط کنتاکت 
بســتة آن باز شده بود بسته می شــود. بعد از راه اندازی 
ژنراتــور با وصل کردن کلید مغناطیســی Q1.1 بوبین 
Q12 بردار می شودو مسیر قدرت را برای مصرف کننده 
می بندد تا ازبرق مولد استفاده کند. حال اگر برق شبکة 

1-change over switch

شــکل18-5 نحوة اتصال کلید تعویض دو طرفة سه 
فاز به مولد و شبکه
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اصلی دوباره  برقرار ش��ود کنترل فاز K1 باعث باز شدن 
کنتاکت بس��تة K2 در مسیر Q12  و قطع برق ژنراتور 
از مصرف کننده و وصل شدن برق شبکه به آن می شود. 

بعد از آن  می توان ديزل ژنراتور را خاموش کرد.

شکل20-5 مدار قدرت و مدار فرمان برای تعويض اتوماتیک تغذية مصرف کنندة سه فاز

-Q1

-K2

-Q12

-Q11
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3 34 4

5 56 6
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12 14

شبکه برق اصلی

مصرف کنندهبرق تولیدي ژنراتور
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت
1- نحوة عملکرد کلی يو پی اس را شرح دهید.

2- مزاي��ای يو پ��ی اس آن الين نس��بت به س��اير انواع 
يو پی اس چیست؟

3- چند مورد از هش��دار دهنده های نوری يو پی اس ها 
را نام ببريد. 

4-ک��دام يک از انواع يو پی اس، می تواند ولتاژ خروجی را 
تثبیت کند؟

5- انواع مولدهای برق را نام ببريد.
6- چند مورد از نکاتی را که بايد در استفاده از مولدهای 

قابل حمل رعايت گردد، بیان کنید.
7- کلید تعويض دو طرفه به چه منظور استفاده  شود؟

8- مدار تعويض تغذية اتوماتیک را شرح دهید.
9- ترکیب دس��تگاه يو پ��ی اس با دي��زل ژنراتور چگونه 

استفاده می شود، توضیح دهید.

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

www.hayesequipment.com
www.porsoo.com
www.afpelevator.com
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ورشوساز، غالمحسین. اشتري، اس��د اهلل.قادري پور، مصطفي.)1389(. کارگاه سیم کشی)2(.ناشر:شرکت چاپ و نشر 
کتاب هاي درسي ايران.

EN 54-11 Part- BS5839 .Part 1- BS 6207 استاندارد
OHSAS و  NFPA  ،  ISO ،LPCB، استانداردهاي آتش نشاني

استاندارد BS شماره 7036  
کاتالوگ فني محصوالت شرکت هاي:

فاراتل
گرين پاور

مهیار
کوپا

پرسو
GST

ZETA
GENT

Dsc
Classic

Longhorn
SCANTRINIC

COOPER
PARADOX

Cok
Jmk
Polo

Ifaimen
Emanpardaz

kobo
AVENIER

BEST
SANYO

afp
RIB

MERLIN

منابع
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