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واحد یادگیری 2

ضرورت نیاز به آیفون تصویری چگونه شکل گرفته است ؟
 برای نصب آیفون تصویری چه دستورالعمل هایی باید رعایت شود؟

 آیفون های تصویری جدید از چه امکاناتی برخوردارند؟
 سیستم اینترکام چیست و چه استفاده هایی دارد؟

 

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود عالوه بر نصب آیفون تصویری با انواع جدید 
آیفون آشنا شوند و سیم کشی آیفون تصویری و تجهیزات آن و سیستم اینترکام را انجام دهند.

کاتالوگ انواع آیفون تصویری را خوانده و به کمک آن هر نوع سیستم آیفون را راه اندازی کند. 

آیفون تصویری

آیا می دانید 

استاندارد عملکرد 
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در روزگاران نه چندان دور مردم براي در زدن و آگاه کردن صاحب خانه 
از شیوه هاي سنتي استفاده مي کردند.آنها هیچ گونه ارتباط تصویري از 
راه حل تشخیص  تنها  نداشتند.  قرار داشت  کسي که پشت در حیاط 
فرد پشت در براي افراد داخل منزل به کار بردن کوبه وحلقه بود. کوبه و 
حلقه براي در زدن استفاده مي شد و دو صداي متفاوت بم و زیر داشت. 
منزل  داخل  افراد  مي کرد  استفاده  زدن  در  براي  کوبه  از  مردي  وقتي 
متوجه مي شدند که فرد پشت در آقا است، بنابراین یک مرد براي باز 
کردن در اقدام مي کرد و به همین صورت وقتي خانمي  از حلقه استفاده 
تصویر  آنها  اگر  مي داشت.  بر  قدم  در  کردن  باز  براي  زن  یک  مي کرد 
شخص پشت در را مي دیدند نیازي به درست کردن کوبه و حلقه نبود.

با گذشت زمان زنگ اخبار به جاي کوبه و حلقه استفاده شد و بعد از آن 
آیفون صوتي جاي زنگ اخبار را گرفت. امروزه آیفون هاي تصویري در 

مدل هاي مختلف با امکانات متنوع به سادگي تصویر و صداي افراد بیرون منزل )پشت در( را به صاحب خانه ارائه 
مي دهد و حتي قابلیت هاي دیگري نظیر ضبط تصویر مراجعه کنندگان را براي صاحب این امکانات به ارمغان 

آورده است. 

آیفون های صوتی فقط برای خبردهی و انتقال صدا و در بازکن کاربرد دارد انواع این آیفون ساده و مجهز به ارتباط 
داخلی )اینترکام ( است )شکل ۱(.

شکل ۱- آیفون صوتی معمولی

انتقال تصویر به صورت سیاه ـ سفید یا رنگی نیز دارد. این  انتقال صدا قابلیت  آیفون های تصویری، عالوه بر 
آیفون ها از نظر انتقال تصویر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال متداول است. مدل های آیفون دیجیتال قابلیت ضبط 

مقدمه

1ـ2ـ آیفون های صوتی

2ـ2ـ آیفون های تصویری
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تصویر دیجیتال روی حافظه را دارند )شکل ۲(. 

ضبط تصویر روی حافظه آیفون چه مزیتی دارد؟

 
      ۱ـ2ـ2ـ  اجزاي آیفون تصویری  

هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.
صفحه کلید )پنل( ورودی

 کابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویري 
 دوربین آیفون

 دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن 
 گوشی و صفحه نمایش

۱ـ۱ـ2ـ2ـ صفحه كلید ورودي
پنـل آیفـون از آیفـون تصویـری از قـاب و شسـتی زنـگ و جعبـه زیـر پنـل 

تشـکیل شـده اسـت )شـکل ۳(. 

                                                                                           شکل 3ـ پنل چند نمونه آیفون تصویری

وظیفه حس گر نور و حس گر مادون قرمز )PIR(روي پنل چیست؟

شکل 2ـ آیفون تصویري یك و چند واحدی
پرسش

پرسش
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نکات مهمي که در نصب پنل آیفون تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است:
ـ مقاوم بودن در برابر نفوذ آب 

ـ مقاوم بودن در برابر گرد و غبار
ـ مقاوم بودن در برابر نور خورشید 

براي حفاظت و دوام بیشتر پنل ها از قاب مخصوص استفاده مي شود. 

بعضـي از آیفون هـا بـه جـاي شسـتي زنـگ روي پنل 
ورودي از صفحـه کلیـد مشـترك بـراي همـه واحد ها 
اسـتفاده مي کنند.بـه نظـر شـما بـا اسـتفاده از صفحه 
کلیـد چگونـه مي تـوان زنـگ واحـد مـورد نظـر را بـه 

صـدا در آورد؟ )شـکل۴(

الف( محل نصب پنل آیفون تصویری 
پنـل آیفـون تصویری در ورودی سـاختمان و به شـکلي نصب مي شـود که ارتفاع 
لنز دوربین از سـطح تمام شـده زمین ۱۴5 سـانتی متر ارتفاع داشـته باشـد، این 
پنـل بـا درجـه حفاظـتIP ۱۴5 بـه نحـوی بایـد نصـب شـود تـا در برابـر غبار و 
 -۱0 °C رطوبـت غیرقابـل نفوذ باشـد. پنل آیفـون باید بتوانـد در درجه حـرارت

تـا C° 55 - مقاوم باشـد )شـکل 5(.
بعضـی از پنل هـا مجهـز بـه سیسـتم اعـالم ضـد سـرقت و آژیـر یـا شاسـی زنگ 

یـک واحد مسـکونی هسـتند.

ب( نکات اجرایي نصب قوطي آیفون تصویري
قوطـی آیفـون تصویـری را زمانـي بایـد نصـب کنیـد که دیـوار بیـرون منزل سـنگ و یا آجرنما نشـده اسـت به 
نحوي کـه لبـه خارجـی قـاب آیفـون بـا لبـه سـنگ یـا آجـر ممـاس شـود. در ضمـن داخـل و پشـت مهره های 
قوطـی پنـل را کـه محـل نصـب پیـچ بـرای بسـتن پنل اسـت با چسـب کاغـذی و هر وسـیله دیگـری حفاظت 

کنیـد تـا دوغـاب سـنگ کاری یا سـیمان بندکشـی آنهـا را مسـدود نکند.

شکل 4-  نصب قاب مخصوص در برابر باران و نور خورشید 
مخصوص آیفون تصویری

نکته
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2ـ۱ـ2ـ2ـ كابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویري
کن  باز  قفل  و  نمایش  صفحه  و  گوشي  تغذیه،  منبع  ورودي،  پنل  بین  رابط  به عنوان  تصویري  آیفون  کابل   

و  فویل دار  نوع  از  تصویري  آیفون  است.کابل هاي 
در دو سطح مقطع 0/۴ و0/6 میلي متر مربع عرضه 
مي شوند. کابل آیفون مانند تلفن در زوج سیم هاي 
مي شود. ارایه  و  تولید  زوج   ۲،۳،۴،5،6،۱0،۱5،۲0
فویل مخصوص داخل کابل باعث جلوگیري از نویز 
و اختالل در صدا و تصویر آیفون مي شود )شکل 6(.

نکات اجرایي كابل كشي آیفون تصویري
براي انتخاب نوع کابل و تعداد زوج سیم براي آیفون به معلومات زیر نیاز است:

تعداد طبقات
 مدل و نوع آیفون
 روش لوله گذاري

معمـوالً بـا افزایـش طبقـات سـاختمان تعـداد زوج سـیم ها افزایـش مي یابد. بهتر اسـت مسـیر آیفون هـر واحد 
تـا جعبـه کششـي )اتصـال( اصلـي طبقه همکف مجـزا باشـد. اما مي تـوان از جعبه تقسـیم اصلي تـا پنل جلوي 

در از یـک کابل مشـترك اسـتفاده کرد.
بـرای محاسـبه تعـداد سـیم آیفـون تصویـري از جعبه تقسـیم پارکینگ یـا همکف تا پنـل جلـوي در مي توان از 
رابطـه n*۴(+۴(اسـتفاده کـرد. در ایـن رابطـه n تعـداد واحدها و عدد ۴ تعداد رشـته سـیم اسـت. مثـاًل در یک 
سـاختمان ۳ واحـدی از جعبـه تقسـیم تـا پنـل حداقـل باید۱6= )۳*۴(+۴ رشـته سـیم بـه پنل برده مي شـود. 
یـک کابـل 8 زوج بـراي ایـن کار کافـي اسـت )بـرای سیم کشـی پنـل تـا جعبه تقسـیم نیـازي به سیم کشـي با 

کابـل مجـزا نیسـت وچون مسـیر ثابت اسـت از یـک کابل مي تـوان اسـتفاده کرد(.
بـراي ایجـاد مسـیر رزرو مي تـوان از یـک کابل ۱0 زوج نیز اسـتفاده کرد. دو رشـته سـیم نیز از پنل بـرای در باز 

کن )هم راسـتای لوالی در( سـیم کشـي مي شـود. سیم کشـي قفل برقي به تعداد سـیم بیشـتري نیاز دارد.
اگـر تمایـل داشـته باشـید توسـط ریمـوت در باز کـن بتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید ۴ رشـته سـیم تلفن 

از محـل نصـب جعبـه فرمـان جـک به داخـل جعبه تقسـیم ورودی سـیم آیفـون طبقات سیم کشـي کنید.

3ـ۱ـ2ـ2ـ دوربین آیفون
 وظیفـه دوربیـن تلویزیونـی آیفـون تصویـری انتقـال تصویـر 
از پشـت در بـه داخـل سـاختمان بـرای نمایـش در صفحـه 
نمایشـگر آیفـون اسـت. ایـن دوربین هـا معمـوالً در دو نـوع 
»سـیاه و سـفید« و »رنگـی« موجـود هسـتند )شـکل۷-۲(. 

شکل 6 -  چند نمونه كابل مخصوص آیفون تصویري 

شکل 7- دوربین آیفون
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زاویه و قدرت دید دوربین آیفون
دوربین هـای آیفـون تصویـری معمـوالً بـا لنـز یـا بـدون لنز ارائـه مي شـوند. از طرفـی بعضـی از ایـن دوربین ها 

از نـوع میکروفـن دار )بـا صـدا( یـا بـدون میکروفـن )بی صـدا( مورد 
آیفـون  در  اسـتفاده شـده  دوربین هـای  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده 
تصویـری دارای دو زاویـه دیـد »معمـول« و »باز« هسـتند. در نمونه 
زاویـه دیـد معمولـی محـدوده دید دوربینـی ۷۷ درجـه و در نوع باز 
ایـن زاویـه برابـر بـا 9۲ یـا ۱۳5 درجـه بـوده و محدوده بیشـتری از 
فضـای جلـوی ورودی سـاختمان را نشـان مي دهـد. ایـن دوربین ها 
بایـد مجهـز به نـور مادون قرمز برای دید در شـب و سیسـتم تنظیم 
خـودکار نـور۱ باشـند بـه طوری کـه در نور تمـام مواقع شـب و روز 
بـا حداقـل شـدت از ۱/ 0 لوکـس۲ یـک تصویر واضح و روشـن روی 

صفحـه نمایش دیده شـود )شـکل 8(.
                

                                                                                                                             
4ـ۱ـ2ـ2ـ دستگاه تغذیه كنترل مركزی و قفل بازكن

 این قسمت شامل منبع تغذیه، قفل بازکن و ارتباط با در ورودی است. 
مـدار  ایجـاد  بـراي  تصویـری  آیفـون  تغذیـه  منبـع 
مکالمـه و زنـگ اخبـار بـا اسـتفاده از ترانسـفورماتور 
 ۲۲0 ولتـاژ  الکترونیکـي،  مـدار  و  کاهنـده  )مبـدل( 
ولـت بـرق شـهر را بـه ۱۲ ولـت متنـاوب )در بازکن( 
و ۱۲ ولـت مسـتقیم )مکالمـه( تبدیـل مي کنـد. البته 
صفحـه نمایـش تغذیـه جداگانه داشـته و مسـتقیم به 

بـرق شـهر متصـل مي شـود )شـکل 9(.

قفل بازكن
 قفـل بازکن هـا معمـوالً زنجیـردار، بـدون زنجیـر و یـا از نـوع مغـزی قفـل هسـتند. این قفل هـا باید بـه گونه ای 

طراحـی و نصـب شـود کـه بـر اثر ضربـه به در باز نشـود )شـکل۱0(.

شکل ۱0-  قفل بازكن آیفون
 Autoiris ـ 1
2-Lux 

شکل 8- وضوح تصویر در صفحه 
نمایش

شکل 9- منبع تغذیه آیفون تصویري
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5ـ۱ـ2ـ2ـ گوشی و صفحه نمایش
 گوشـی و صفحـه نمایش در داخل واحد و 
ارتفـاع ۱۴5 سـانتی متر از کف تمام شـده، 
زنـگ  صـدای  حداقـل  مي شـوند  نصـب 
داخـل واحـد حـدود dB ۷0 دسـی بـل و 
قابـل تنظیـم اسـت. بـراي نصـب صفحـه 
نمایـش و گوشـي ابتـدا پایه مخصـوص را 
در ارتفـاع مناسـب نصـب کـرده و سـپس 
پایـه و صفحـه نمایـش را روي آن نصـب 
و گوشـي را در محـل خـود قـرار دهیـد 

)شـکل ۱۱(. 

معمـوالً گوشـی و صفحـه نمایـش در دو مـدل یکپارچـه شـامل 
میکروفـون، بلندگـو و صفحـه نمایـش و یـا بـه صـورت جداگانـه 

مي شـود.  ارائـه  و  سـاخته 
ابعـاد صفحه هـای نمایـش سـیاه ـ سـفید و رنگـی در اندازه هـای 
"۴/5 و "۴ و " ۳/5 )اینـچ ( تولیـد مي شـود )شـکل۱۲(. دوربین های 

آیفون تصویری باید با فشـار شسـتی زنگ روشـن شـوند و همچنین 
قابلیت روشـن شـدن از داخل واحد مسـکونی داشـته باشـند.

بـه نظـر شـما در شـکل ۱۳ نصـب ایـن آیفـون 
درسـت اسـت؟

شکل ۱۱- پایه و نحوه نصب آن صفحه نمایش آیفون

شکل ۱2 - دو نمونه صفحه نمایش

شکل ۱3-  نصب آیفون 

پرسش
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     2ـ2ـ2ـ ارتباط اجزاء آیفون تصویری 
همانطـور کـه در شـکل ۱۴ دیـده مي شـود پنـل جلـوی 
در ورودی، منبـع تغذیـه، سـیم های رابـط، قفـل بازکـن، 
صفحـه نمایـش و گوشـی آیفـون تصویـری بـا یکدیگـر 

ارتباط داشته و یک مدار بسته را تشکیل مي دهد.

                                                                       

                                                                                    
                                                                                        

تحقیـق کنیذامـروزه بـا پیشـرفت فنـاوري ارتباطـات دوربین هـاي قابـل 
اتصـال بـه شـبکه اینترنـت )دوربین IP( در سیسـتم هاي آیفـون تصویري 

بـه کار گرفته شـده اسـت )شـکل ۱5 (.
به طـوري کـه بـا فشـار شسـتي زنـگ تلفـن همـراه تصویـر فرد پشـت در 
را بـه صاحـب خانـه نشـان مي دهـد. در مـورد عملکـرد این نـوع آیفون ها 

کنید. تحقیـق 

     3ـ2ـ2 نصب و سیم كشی پنل های دربازكن های صوتي و تصویري
پـس از انتخـاب و خرید وسـیله مناسـب، نصب و سیم کشـی دربازکن های صوتـي یا تصویري آغاز مي شـود ابتد 
بایـد قوطی گـذاری، آن هـم بـرای پنـل )صفحه جلو در سـاختمان( انجام شـود. قوطی پنل در بیرون سـاختمان 

قـرار دارد و تـا قبـل از نمـا کاری، نمي توان نصب 
درسـتی بـرای آن انجـام داد. لـذا الزم اسـت در 
البتـه  ایـن خصـوص هماهنگـی صـورت گیـرد. 
در اینجـا فـرض بـر ایـن بـوده کـه لوله کشـی بـه 
همـراه کابـل آن قبـاًل صـورت گرفتـه و فقـط بـه 
یـادآوری آن اشـاره خواهیـم کـرد. در شـکل ۱6 
نمونه هایـی از پنل هـاي دربازکـن تصویري که در 
حـال حاضـر موجـود و در بـازار عرضـه مي شـوند 

دیـده مي شـود. 

برخـی از آنهـا بـه صـورت مـاژوالر )قطعه قطعـه( بـوده و داراي قابلیت اسـتفاده در طرح هاي مختلـف عمودي و 
افقـي هسـتند. و پنل هایـی قابلیـت مجهز شـدن به در بازکن مغناطیسـي به وسـیله کارت را نیـز دارند.

شکل ۱4-  ارتباط اجزاي آیفون تصویري

شکل ۱5-  آیفون مجهز به 
IP دوربین

شکل ۱6-  انواع پنل هاي آیفون تصویري

تحقیقکنید
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     4ـ2ـ2ـ انواع قوطي هاي توكار پنل 
بـراي نصـب پنل هـاي صوتـي و تصویـري از قوطي هـاي تـوکار اسـتفاده مي شـود کـه طـرح آن را در ۴ نـوع 

مختلـف مي تـوان در نظـر گرفـت:
۱ـ قوطي توکار تک ماژول صوتي

۲ـ قوطي توکار تک ماژول تصویري )۳0 میلي متر بلندتر از نوع صوتي( 
۳ـ قوطي توکار دو ماژول
۴ـ قوطي توکار سه ماژول

ایـن قوطي هـا را بـر حسـب نـوع کار، مطابـق شـکل در ترکیبهاي مختلفـي از ۱ الـي 9 ماژول مي توان اسـتفاده 
کرد. 

در زیر قوطی های مختلف با اندازه های آنها آمده است که در نصب آنها کمک خواهد کرد.
بـراي اتصـال دو یـا سـه قـاب تـوکار از رابط قوطي توکار اسـتفاده مي شـود کـه از سـوراخ میاني آن بـراي عبور 

کابل هـا مي تـوان اسـتفاده کرد )شـکل ۱۷(.

شکل ۱7ـ  انواع قوطي توكار پنل ورودي آیفون 

     5ـ2ـ2ـ طریقه نصب قوطي توكار
۱ـ قبل از کار گذاشتن قوطي توکار محل ورود سیم )از کف یا دیوارهاي جانبي( را از قوطي جدا کنید

۲ـ در نصـب پنل هـاي باالتـر از سـه مـاژول ابتدا رابط پالسـتیکي قاب توکار را مطابق شـکل نصـب کنید. توجه 
کنیـد کـه خـود رابـط پالسـتیکي در انتقـال سـیم از یک قوطي بـه قوطي دیگـر مي تواند مورد اسـتفاده شـود. 

سـپس کل مجموعـه را در داخل دیـوار نصب کنید.
۳ـ قوطـي تـوکار را مطابـق بـا شـکل در ارتفـاع ۱۴5 سـانتي متري از سـطح زمیـن و کامـاًل هـم تـراز بـا دیوار 
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نصـب نمائیـد. جهـت جلوگیـري از مشـکالت بعـدي، محـل و جهت نصب 
را بـا مسـئول سـاختمان هماهنـگ کنید )شـکل ۱8(.

در داخـل بسـته بندي پنل هـاي ۳ مـاژول، چهارگیره جهت 
کمـک بـه هم تـراز نصب کـردن قوطي تـوکار با دیـوار قرار 
داده شـده اسـت. گیره هـا را بـه قوطي تـو کار متصل کرده، 
بعـد از محکـم کـردن قوطي تـوکار با گچ، گیره هـا را خارج 
نمائیـد. اگـر قوطـي تـوکار هم تـراز با سـطح دیوار نباشـد، 
پنـل و بـاران گیـر بـه خوبي بـر روي دیـوار نصـب نخواهد 

شد )شـکل ۱9(.
                                                                                                               

     6ـ2ـ2ـ نصب پنل و باران گیر
۱ـ بـا اسـتفاده از آچـار آلـن پیـچ انتهـاي پنـل ماژول ها را بـاز کنید )الزم نیسـت پیچ تا انتها باز شـود( سـپس 
انتهـاي پنـل را بـه سـمت بـاالي بـاران گیر فشـار دهید تـا خار مربـوط به آن آزاد شـود، سـپس پنـل را بیرون 
آوریـد. اسـتفاده از ابـزار نامناسـب بجـاي آچـار آلـن باعـث هـرز شـدن و ایجاد مشـکالت بـراي خدمـات بعدي 

مي شـود. 
۲ـ صفحـه شسـتي و قـاب باران گیـر را بـر روي قوطـي تـوکار قـرار دهیـد. سـپس صفحه شسـتي را بـا دو عدد 

پیـچ خـودکار بـه قوطي تـوکار متصـل کنید. 

به نکته زیر در زمان نصب توجه کنید: 
بـراي اتصـال محکم تـر مي توانیـد دوتـا از پیچ هـاي خـودکار را بازکـرده )به صـورت ضربـدري( و به جـاي آنها 
بـا اسـتفاده از پیـچ و رول پـالك مجموعـه را بـه دیـوار محکم نمائیـد. در هنگام بسـتن دقت کنید تـا به علت 
سـفت کـردن بیـش از حـد صفحـه شسـتي خم برنـدارد. زیـرا در ایـن صـورت کلیدها به سـمت پائیـن رانده 

مي شـوند.
ابعاد قوطي توکار پنل هاي متداول در بازار 

ابعاد قوطي هاي متداول در بازار در جدول ۲ آمده است. 

  شکل ۱9- گیره نصب قوطي

شکل۱8- محل نصب قوطي
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جدول 2-ابعاد قوطي

ابعاد قوطیپنل ماژولیابعاد قوطیپنل واحدی

۱۲5mm*۱۲۱تک ماژول۱6۲mm*۱95 و ۲ واحدی

۲۲0mm*۱۲۱دو ماژول۲95mm*۳۱۱5 تا ۱6 واحدي

۳05mm*۱۲۱سه ماژول

مراحل لوله كشی و سیم كشی دربازكن صوتی یا تصویری 
۱ـ گوشـي آیفـون در محـل مناسـبی از هـر  واحـد مسـکونی نزدیـک ورودي  واحد یا آشـپزخانه قـرار می گیرد 
الزم اسـت از محـل نصـب گوشـي ورودی اصلـی سـاختمان یعنـی محلـی کـه بعـدا قوطـی پنـل آنجـا قـرار 

می گیـرد، لولـه ای مسـتقیم بـرده و نصـب شـود.
الـف( گوشـی درازکن هـای تصویـری کـه دوشـاخه برقـی دارنـد. در نزدیکـی محـل نصـب گوشـی، در واحـد 

مسـکونی بایـد تغذیـه برقـی در نظـر گرفـت.
ب( در صورتـی کـه گوشـی واحـد تـا آشـپزخانه فاصلـه زیادی پیـدا کرده اسـت در صـورِت پیش بینیِ  گوشـِی 
اضافـی، تحـِت عنـواِن اینتـرکام، لوله مربوط به آن گوشـی واحد تا آشـپزخانه )محل گوشـی اینتـرکام( را نصب 

نماییـد تـا بعـدا در صـورت نیاز به گوشـی اینتـرکام مجبور به سیم کشـی روکار نشـوید.
2ـ براي تغذیه پنل یک خط تغذیه از برق مشترك ساختمان در نظر بگیرید. 

3ـ لولـه ای نصـب کنیـد کـه قوطـی پنـل را بـه دسـتگیره درب و محـل قـرار گرفتن زنجیـر قفـل درب  بازکن 
کند. مرتبـط 

سیم كشی در بازكن صوتی یا تصویری

 بـا توجـه بـه بندهـای بـاال بـرای ایـن منظور بایـد از کابـل ۳ زوج برای لوله کشـی در بنـد ۱، برای بنـد ۲ کابل 
دو زوج و بـرای بنـد ۳ از سـیم یـا کابـل دو رشـته با مقطـع ۱/5 یا ۲/5 اسـتفاده کرد.

     7ـ2ـ2ـ سیم بندي پنل صوتي

مـدار مکالمـه و مـدار خبر: هر پنـل صوتی از یک مـدار مکالمه و یک مدار خبر تشـکیل شـده اسـت مطابق 
بـا شـکل زیـر امـا ایـن مدار سـاده به تنهایـی کارایـی الزم را نـدارد زیرا ۱ـ با برداشـتن گوشـی و دهنی از سـر 

جـای خود مـدار مکالمـه و خبر باید فعال شـود.
 در صـورت توسـعه مـدار و وجـود واحد هـای دیگـر بایـد با برداشـتن گوشـی امکان شـنود مکالمـات واحدهای 
دیگـر میسـر نباشـد. ایـن خواسـته در پنل هـای صوتـی قدیمي بـا کلیدهـا و به صـورت الکترومکانیکـی انجـام 
مي شـد امـا امروزه ایـن وسـایل کامـاًل الکترونیکـی شـده اند و هنـگام نصب و سیم کشـی فقـط بـا ترمینال هایی 

روبـرو هسـتیم کـه آنهـا را سیم کشـی مي کنیم )شـکل ۲0(. 
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AC مدار خبری با ولتاژ                  DC مدار مکالمه با ولتاژ                   
شکل 20 - ارتباطات سیستم صوتي و دربازكن

اتصاالت پنل
A : خروجي صدا از پنل به گوشي                 A : ورودي صدا از پنل به گوشي

B : ورودي صدا از گوشي به پنل                   B : خروجي صدا از گوشي به پنل
C : سیم مشترك                                     D :خروجي صداي زنگ

C : سیم مشترك                                     E و: F دوسر کلید در بازکن
D : ورودي صداي زنگ

+ وـ :ورودي تغذیه ۱۲ ولتي 

به نکات زیر در سیم كشي آیفون توجه كنید: 
 در تمام پنل هاي صوتي و تصویري، در صورت استفاده از بیش از دو ماژول، براي روشن کردن المپ هاي پشت 

پنل هاي بعدي از تغذیه کمکي باید استفاده کرد. 
 براي اتصال قفل دربازکن، از سیم هاي افشان ۱/5 یا ۲/5 استفاده کنید تا به مرور زمان شکسته و قطع نشود. 

هـر چنـد شـرکت های سـازنده دربازکـن 
صوتـی یـا تصویـری یـک مسـیر را بـرای 
سـیم کشـی در کاتالـوگ وسـایل خـود، 
ماننـد شـکل ۲۱ بـاال ارائـه  می دهنـد. اما 
هنـگام نصـب، بـراي  عیب یابی بهتـر برای 
هـر واحـد مسـکونی مسـیر سـیم کشـی 
نظـر  در  مجـزا  و  مسـتقل  لوله گـذاری  و 
گرفتـه شـده اسـت و بهتـر اسـت مطابـق 

شـکل زیـر اجرا شـود.

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

A
B
CA

B
C
1
2

+
-

+
-

3
4

 12~
 12~

D
E
F

گوشى
طبقه چهارم 

گوشى
طبقه سوم 

گوشى
طبقه دوم 

گوشى
صفحه جلو درب ساختمانطبقه اول 

واحد تغذيه

شکل 2۱-  سیم كشي آیفون تصویري
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8 ـ2ـ2ـ كار عملی ۱: سیم بندي پنل تصویري یك واحدی
ایـن پنـل عـالوه بـر ارتباط صوتی، امـکان ارتباط تصویـری را بصورت یک طرفه توسـط صاحب خانـه فراهم می 
کنـد یعنـی امـکان بـه نمایش گذاشـتن ورودی سـاختمان وجـود دارد. این امکان توسـط یک دوربیـن ویدئویی 
کـه در پنـل ورودی سـاختمان قـرار دارد و نمایشـگر گوشـی فراهم شـده اسـت آن را می تـوان بگونـه ای تنظیم 
نمـود کـه بـا فشـار دادن کلیـد زنـگ فعـال گـردد و یا پس از برداشـتن گوشـی آغـاز شـود انتقـال تصویر چند 
ثانیـه پـس از قطـع ارتبـاط صوتـی به وسـیله گذاشـتن گوشـی پایـان خواهد یافـت. ماننـد حالت صوتـی امکان 

دیـدن معمـوال حیـن یـک ارتباط 
ویدئویـی توسـط واحدهـای دیگر 
دیگـر  عبـارت  بـه  نـدارد.  وجـود 
تنهـا ارتبـاط بیـن پنـل ورودی و 
واحـد انتخـاب شـده وجـود دارد. 
نـوع  آیفـون  ایـن  در زیـر اجـزء 
را می بینیـد کـه نشـان دهنده آن 
اسـت کـه لوله کشـی و سیم کشـی 
آن بـا پنل صوتی تفاوتـی چندانی 

ندارد.
                                                           

۱ـ8 ـ2ـ2ـ اتصاالت پنل
 در پنل هـاي سـري قدیـم  از یـک کانکتـور ۷ پیـن اسـتفاده می شـد 
کـه اتصـاالت آن بـه ترتیـب زیر اسـت و ارتبـاط آن در شـکل ۲۴ دیده 

می شـود.
۱ـ سـبز: انتقـال صـدا، فرمان زنـگ به صفحه نمایش و فرمـان در بازکن 

پنل؛  به 
۲ـ بنفش: اتصال منفی؛ 

  شکل 23 -تعداد سیم ها

شکل 24- ترمینال اتصاالت  

  شکل 22 -مسیر سیم كشی 
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۳ـ قرمز: اتصال مثبت جهت تغذیه پنل؛ 
۴ـ قهوه ای: سیگنال تصویر؛ 

ـ و +: زرد و آبی ـ تغذیه ۱۲ ولتی مدار صوت و دوربین؛ 
Call: مشکی: سر مشترك شاسی های زنگ. 

L۲ و L۱: خروجی جهت باز کردن قفل 
در پنل هـاي سـري جدیـد طبـق شـکل ۲5 از یـک ترمینـال بـرای اتصـاالت 

فـوق SPK و بـا تنظیم پتانسـیومتر اسـتفاده شـده اسـت.
تنظیـم صـداي بلندگـو )SPK( و میکروفـن )MIC( پنـل نیـز امکان پذیـر و 

شـده است )شـکل ۲5(.

                            

اگـر المـپ پشـت پنـل از نوع نئـون بـود، تغذیـه آن را از قسـمت DC تأمین 
نکنیـد، در این صـورت بـا قطـع و وصل برق اصلـي، محافظ تغذیـه عمل کرده 
و تغذیـه روشـن نخواهـد شـد، امـا اگر پنـل از نـوع جدید با المپ پشـت پنل 
LED باشـد، جهـت پرهیـز از سوسـو زدن المـپ، بهتـر اسـت تغذیـه آن از 

قسـمت DC تامیـن گردد.

ـ 8 ـ2ـ2ـ اتصاالت صفحه نمایش 2
 بـرای اتصـال صفحـه نمایـش از کابـل مخصـوص نشـان داده در شـکل ۲6 

اسـتفاده می شـود رنـگ ایـن سـیم ها بـه ترتیـب زیـر اسـت. 
۱. قرمـزـ انتقـال صـدا، فرمـان زنـگ بـه صفحه نمایـش و فرمـان درب بازکن 

بـه پنل؛ 
۲. آبي اتصال منفي؛

۳. زرد ـ اتصال مثبت جهت تغذیه پنل؛
۴. سفید ـ سیگنال تصویر؛ 

5. قهوه اي ـ سیم زنگ )در صفحه نمایشهاي مجهز به سوئیچر داخلي(.
ترمینال شماره ۱ داراي سه سطح ولتاژ میباشد: 

مشـترك  )سـیم   Call بـه  را  آن  زنـگ  شسـتي  فشـردن   
اهـم(  ۴۷0( کوچکـي  مقاومـت  بـا  کـه  زنـگ(   شسـتی هاي 

بـه منفـي متصـل اسـت، وصـل مي کنـد. ایـن حالـت بـراي صفحـه نمایـش 
به معنـاي فرمـان بـه صـدا درآوردن صـداي زنـگ اسـت. )صفـر ولـت(

  شکل 25- محل تنظیم صدای 
بلندگو و میکروفون

شکل 26 - كابل اتصال 
صفحه نمایش
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 در حالت مکالمه، ولتاژ این ترمینال حدود 8 الي ۱0  ولت مي باشد.
 فرمـان بـاز کـردن قفـل بـه پنـل، بـا باالبـردن ولتـاژ ایـن ترمینال بـه بـاالي ۱۲ ولت توسـط صفحـه نمایش 

انجـام مي گیـرد.

به نکات زیر هنگام نصب صفحه نمایش توجه كنید:
۱ـ در سیسـتم آیفـون تصویـري تـک واحـدي دیـپ سـوئیچ ها یا جامپرهاي پشـت صفحـه نمایـش را در حالت 

ON  قـرار دهید؛
۲ـ جهـت اتصـال صفحـه نمایـش به سـیم بـرق، حتي االمـکان از ترمینال اسـتفاده کنیـد، تا جدا کـردن صفحه 
نمایـش، جهـت تعمیـرات احتمالـي، بـه سـادگي امـکان پذیـر باشـد. همچنیـن انـدازه سـیم ها را بیـش از حد 

کوتـاه نکنید؛ 
۳ـ پس از اتمام کار طرز استفاده از صفحه نمایش و حافظه را براي کاربر به طور کامل توضیح دهید؛

 در شـکل ۲۷ سـیم بندي یـک سیسـتم دربازکـن تصویـري یـک واحـدی مشـاهده مي شـود. در مواقـع ضروری 
مي توانیـد اتصـاالت + و – تغذیـه را قطـع کنیـد تا تغذیه مـورد نیاز پنل از صفحه نمایش تامین شـود. اسـتفاده 
از ایـن روش در فواصـل طوالنـي، بـه دلیـل افـت ولتـاژ، باعـث از بین رفتن شـفافیت تصویـر مي شـود. بنابراین 
بـراي داشـتن تصویـري صـاف و شـفاف، حتي در مسـافت هاي طوالنـي حتما از تغذیه مناسـب اسـتفاده کنید. 

به نکات زیر هنگام نصب سیستم دربازکن تصویری توجه کنید.

شکل 27 - سیم بندي كامل آیفون تصویري براي یك واحد

۱ـ محل نصب تغذیه را، سر پوشیده و دور از نفوذ باران و آب انتخاب نمایید؛
۲ـ در سیسـتم هاي دربازکـن تصویـري، جهـت ارتبـاط، همیشـه از سـیم هاي 0/6 فویـل دار اسـتفاده کنیـد 
و بـراي جلوگیـري از تأثیـر نویـز روي تصویـر، در فواصـل بـاالي 50 متـر بهتر اسـت از کابل کواکسـیال )آنتن( 
بهـره بگیریـد. در ایـن حالـت مغـزي کابل کواکسـیال را به پیـن ۴ )در پنل و صفحـه نمایش( و شـیلد آن را نیز 

بـه پیـن ۲  )در پنـل و صفحـه نمایش( متصـل کنید.
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3-8-2-2-سیم بندي پنل تصویري باالتر از یك واحد: طرح شماره  )۱(
در سیسـتم هاي چنـد واحـدي جهـت جـدا کـردن زنگ هـا و متصـل کـردن صـدا و تصویر پنـل، تنها بـه واحد 

مربوطـه، به شـرح زیر از سـوئیچر اسـتفاده مي شـود.
۱ـ سـیم بندي پنـل تصویـري طـرح )۱( باالتـر از یـک واحـد، با اسـتفاده از سـوئیچر داخلـي: با اسـتفاده از این 
روش مي تـوان از سیم کشـي سیسـتم صوتـي قبلـي بـدون هیچ تغییري اسـتفاده کـرد. براي سیم کشـي تنها به 
۴رشـته به عـالوه تعـداد واحدهـا، سـیم موردنیـاز مي باشـد. در ایـن حالت دیـپ سـوئیچ ها یا جامپرهاي پشـت 

صفحـه نمایـش را در حالـت OFF قرار دهید )شـکل ۲8(.

هرچنـد ایـن روش سـاده و اقتصـادي اسـت، امـا براي بیـش از ۴ واحد، بـه جهت نویـز و از بین رفتن شـفافیت 
تصویـر توصیه نمي شـود.

4

به سمت واحد هاى ديگر

3
2
1
-
+
B

ON
OFF

L1
L2

ON
OFF

        شکل28 -  اتصال دو آیفون تصویری

نکتـه: همانطـور کـه قبـاًل گفتـه شـد شـرکت ها 
بـرای سـهولت نصـب نقشـه کاتالوگـی می دهند 
کـه در آن مسـیرهای طبقـات مجزاسـت سـیم 
همـه گوشـی ها در پنـل به هـم وصل می شـوند و 
هـر کدام مسـیر جـدا به سـمت واحدهـای دیگر 
صفحـه  اتصـال  نحـوه   ۲9-۲ شـکل  در  دارنـد. 

نمایـش نشـان داده شـده اسـت.

                                 

 شکل 29 -  اتصال صفحه نمایش    
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4ـ8ـ2ـ2ـ سیم بندي پنل تصویري )طرح شماره ۱( باالتر از یك واحد، با سوئیچر مجتمع

 بـرای جلوگیـري از پخش شـدن سـیگنال 
تصویـر در واحدهـا و تأثیر نویـز روي تصویر 
حتي االمـکان سـعي کنیـد از سـوئیچرهاي 

مجتمـع اسـتفاده کنید )شـکل ۳0(.

سـوئیچرهاي مجتمـع بـراي تعـداد واحدهاي زوج از ۲ الي ۱0 واحد طراحي و سـاخته شـده اسـت. بـراي تعداد 
واحدهـاي باالتـر مي تـوان سـوئیچر 8 یـا ۱0 واحدي را بـا انواع دیگـر مانند شـکل ۳۱ اتصال داد.

اتصال به مانيتور هااتصال پنل

اتصال به مانيتور ها

اتصال به مانيتور ها

اتصال به مانيتور ها

switcher

cam(in)

switcher

  شکل 3۱ -  اتصال دو سوئیچر

هنگام نصب سوئیچر به نکات زیر توجه کنید:
۱ـ سـوئیچر را در محلـي سـر پوشـیده بـه دور از نفـوذ آب، بـه دیوار پیچ نماییـد. از نصب نامرتب، روي سـقف و 

آویـزان شـده، جدا خـود داري فرمایید. 
۲ـ هنـگام نصـب سـوئیچر بـراي عیب یابـي سـاده تر، شـماره هـر واحـد را بـا برچسـب روي سـوئیچر مشـخص 

. یید نما
۳ـ مي توانید سیم ۲ در تمام صفحه نمایش ها را به هم متصل کرده و از یک رشته سیم استفاده کنید!

 ۴ـ هنگام استفاده از سوئیچر مرکزي، دیپ سوئیچ ها یا جامپر پشت صفحه نمایش ها را در حالت ON قرار دهید. دراین
حالت سیم پنجم )قهوه اي( بالستفاده است )شکل ۳۲(.

شکل 30 - سوئیچر             



طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف 

4۱ 40

شکل 32 - سیم بندی آیفون تصویری باالتر از یك واحد با سوئیچر

تصویري  پنل  سیم بندي  5 ـ8ـ2ـ2ـ 
)2( طرح 

 پنل هاي تصویري طرح شـماره )۲(  در دو 
مـدل بـا سـوئیچر داخلـي و بدون سـوئیچر 
بـراي  بـاال  واحدهـاي  در  ارائـه مي شـوند. 
پشـت  در  سـیم ها  ازدحـام  از  جلوگیـري 
سـوئیچر  بـدون  مـدل  از  اسـتفاده  پنـل، 
سـیم بندي  مي شـود.  توصیـه  بیشـتر 
پنل هـاي بـدون سـوئیچر طرح شـماره )۲( 
مطابـق سـیم بندي پنل هـاي طرح شـماره 
)۱( مي باشـد. طـرح زیـر سـیم بندي مـدل 

نمایـش مي دهـد. را  سـوئیچردار 

شکل 33- سیم بندی آیفون با سوئیچر  



طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف 

43 42

ـ 2ـ2ـ سیم بندي پنل تصویري مدل های دیگر ـ 8   6 
پنل هـاي تصویـري طرح هـای دیگـر نیـز در دو مـدل با سـوئیچر داخلـي و بدون سـوئیچر داخلي از یـک تا ۱8 
واحـد در یـک پنـل، ارائـه مي شـوند. بـراي تعـداد واحدهاي باالتـر مي توانیـد از پنل هـاي توسـعه دهنده که در 

دو مـدل ۱6 و ۲۴ واحـدي موجود اسـت، اسـتفاده کنید )شـکل ۳۴(.

سـیم بندي ایـن پنل هـا مشـابه دیگـر پنل هـا سـت اسـت. اتصـال سـیم CALL بـراي اسـتفاده در درهـاي 
هوشـمند تعبیـه شـده اسـت و در حالـت عـادي کاربـردي نـدارد )شـکل ۳5(.

در هنگام استفاده از پنل هاي بیش از ۲ واحدي نوع دیگر براي سیستم هاي هوشمند، سیم CALL یونیت باال 
را به CALL یونیت پایین متصل کنید.

     9-2-2- نصب دربازكن كارتي 
تصویري،  یا  صوتي  پنل هاي  انواع  در  تردد  کنترل  براي 
این  کرد.  استفاده  خوان  کارت  ماژول هاي  از   میتوان 
 RFID ( ماجول ها برمبناي فناوري کارتهاي بدون تماس
( عمل مي کند، بطوري که با نزدیک کردن کارت مجاز به 
آن قفل برقي، فرمان گرفته و در باز مي شود )شکل ۳6(. 

شکل34- اتصال پنل تصویري یك و دو واحدي شکل 35- اتصال پنل 3 واحدی

شکل 36-  آیفون با دربازكن كارتی
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طـرح قدیـم ۴ سـیم و طـرح جدیـد ۷ سـیم مي باشـد. در هر دو مـدل سـیمهاي + و –   )قرمز و مشـکي( را به 
+ و – تغذیـه متصـل کنید. سـیمهاي COM و NO  )سـیم زرد و سـبز در مدل قدیم ( را نیـز مانند راهنماي 

زیـر در مسـیر قفل دراز کن سـري نمایید. 
 OPEN۱ بـراي بازکـردن قفـل در مواقـع اضطراري به طور دسـتي، مي توان یک کلید فشـاري را به سـیم هاي

و OPEN۲  وصل کنید. )شـکل ۳۷(.

  شکل 37 -  اتصاالت آیفون با دربازكن كارتی

    9-2-2-نحوه برنامه ریزي
۱- کارت مسـتر را جلـوي پنـل بگیرید.پـس از شـنیدن بـوق تـگ یـا کارتهـاي مـورد نظـر را یکي یکـي مقابل 

بگیرید، پنـل 
صداي بیپ به منزله ثبت آنها میباشد. اگر تگ قبال شناخته شده باشد، صداي بیپ ممتد خواهید شنید.

۲- براي خاتمه حالت تعریف، کارت مستر را دوباره نشان دهید یا ۱0 ثانیه صبر کنید تا LED . قرمز شود.
۳- بـراي پـاك کـردن کل حافظـه، کارت مسـتر را ۱0 ثانیـه نزدیـک بـه پنـل نگه دارید تـا ده بار صـداي بیپ 
ممتـد شـنیده شـود. در مـدل قدیـم کافـي اسـت ۴ بـار کارت را نزدیـک پنـل ببریـد. به تعـداد دفعـات صداي 
بیـپ شـنیده خواهـد شـد. بعـد از دفعـه چهـارم بـا قـراردادن تـگ یـا کارت معمولـي مقابـل پنل حافظـه پاك 

خواهد شـد.

2-9-2-2- نصب حافظه تصویري 
بـراي صفحـه نمایش هـاي »سـیاه و سـفید« و »رنگـي« مي تـوان از 
یـک حافظـه جانبـي بـه صـورت کشـوئي در کنـار صفحـه نمایـش 
اسـتفاده کـرد کـه بـا یـک کانکتـور ۷تائـي بـه آن متصـل مي شـود. 

)شـکل ۳8(.
   شکل 38- آیفون با حافظه تصویري
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 ایــن دســتگاه بــه ازاي هــر بــار زنــگ زدن و یــا به صــورت دســتي یــک تصویــر از جلــوی در را ثبــت نمــوده 
ــد.  ــن مي نمای ــده را جایگزی ــه ش ــر گرفت ــن تصوی ــذف و آخری ــر اول را ح ــه، تصوی ــدن حافظ ــد از پرش و بع
عکس بــرداري دســتي بــا شســتی RECORD و فعــال کــردن حالــت اتوماتیــک بــا شاســي AWAY انجــام 
مي پذیــرد. بــا اســتفاده از دکمــه TIME و بــه کمــک دکمــه REVIEW، تاریــخ و ســاعت دســتگاه، کــه روي 
تصاویــر ذخیــره شــده ثبــت مي شــود، تنظیــم مي گــردد. حافظــه مــدل ســیاه و ســفید ۳۲ عکــس بــوده و بــا 
قطــع بــرق نیــز پــاك مي شــود، امــا حافظــه رنگــي قابلیــت ذخیــره 5۱۲ عکــس رنگــي را داشــته و بــا قطــع 
بــرق نیــز عکس هــا پــاك نمي شــوند. حافظــه رنگــي قابلیــت نصــب بــرروي صفحــه نمایــش ســیاه و ســفید 

ــر نیســت.   ــا بالعکــس آن امکان پذی را دارد. ام

     ۱0ـ2ـ2ـ كار عملی 2:
 نصب گوشي صوتي اینترکام 

همچنیـن  و  داخلـي  ارتباطـي  داشـتن  بـراي 
از  درب  بازکـردن  و  پنـل  بـا  صوتـي  ارتبـاط 
 نقطـه اي دیگـر در واحدهـاي بـزرگ، مـي تـوان

یـا گوشـي های  دیگـر  نمایـش  یـک صفحـه  از 
صوتـي اسـتفاده و آن را به صفحـه نمایش اصلي 

مربوطـه متصـل نمـود. )شـکل ۳9( 

                                                                                                
 چنانچـه زنـگ پنـل زده شـود، مي تـوان بـا هر دو گوشـي با پنـل ارتباط برقـرار کـرد و درب را باز نمـود.  براي 
ارتبـاط از گوشـي صوتـي بـا صفحـه نمایـش، گوشـي را برداشـته و شسـتی باالئي را فشـار مي دهیـم و بالعکس 
بـراي ارتبـاط ازصفحـه نمایش با گوشـي صوتي، گوشـي را برداشـته و شسـتی میاني را فشـار مي دهیـم. هنگام 
مـوازي کـردن دو صفحـه نمایـش توجـه کنیـد کـه اگـر یکـي از صفحـه نمایش هـا را خامـوش کنیـد، صفحـه 

نمایـش دیگـر یکسـره زنـگ خواهد خورد )شـکل ۴0(

  شکل 40 - اتصال دو صفحه نمایش

شکل 39 -  اتصال اینتركام
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 ۱۱ـ2ـ2ـ كار عملی نیمه تجویزی

 سیسـتم دربازکـن تصویـري بـا پنل کدینـگ  هنگامي که تعـداد واحدها زیاد باشـد، 
بـه جهـت زیبایـي و سـادگي سـیم بندي، مي توانیـد از پنل هـاي کدینـگ اسـتفاده 

کنیـد کـه داراي ویژگي هـاي زیـر بوده و مشـابه شـکل ۴۱  می باشـند. 

شکل 4۱- پنل هاي كدینگ )قابلیت كددهي(

۱-۱۱-2-2- ویژگي هاي سیستم مجهز به كدینگ
۱ـ استفاده از صفحه نمایش هاي متداول »سیاه و سفید« و »رنگي« ۴ سیم. 

۲ـ قابلیت کد دهي به هر واحد بطور دلخواه. 
۳ـ قابلیت فراخواني واحدها با صفحه کلید از طریق پنل کدینگ و قابلیت نمایش کدها بر روي پنل. 

۴ـ قابلیت باز کردن درب از طریق پنل با استفاده از کد تعین شده توسط نصاب.
5ـ قابلیت استفاده از ۴ پنل کدینگ بصورت هوشمند.

یـک سیسـتم معمولـي شـامل پنل کدینـگ و دیکودر )بـه ازاء هر ۴ واحد یـک عدد( و صفحه نمایش مي باشـد. 
بـراي زنـگ زدن بـه واحدهـا، شـماره واحـد، سـپس کلیـد زنـگ     )*( را فشـار دهیـد. بـراي بـاز کـردن در 
 ورودي بـا اسـتفاده از رمـز، کلیـد زنـگ    را فشـار داده و رمـز شـش رقمـي را وارد کنید. درصـورت خطا، کلمه 

Err و در صورت باز شدن در، کلمه Pass نمایش داده مي شود
 .

A : قرمز - صدا                         A: سبز - صدا
G: آبی - اتصال منفی                 G: مشگی - اتصال منفی
P: آبی - اتصال منفی                  V: زرد - سیگنال تصویر

V: سفید - سیگنال تصویر            AA: آبی - خط اول اطالعات
                                             BB: قهوه ای- خط دوم اطالعات

بـا یـک اتصال دهنـده 5 سـیمه، اتصـاالت پنـل را بـه ورودي دیکـودر اول متصـل کـرده و از خروجـي آن نیز به 
دیکودرهـاي بعـد ببرید. خروجي هـاي A، G، P و V هر دیکودر 
 را بـه پایه هـاي ۱، ۲، ۳ و ۴ هـر صفحـه نمایـش متصـل کنیـد. 
دیکودرهـا  حتي المـکان  بهتـر،  کیفیـت  بـه  وصـول  جهـت 
به صـورت متمركـز و در یـك باكس قـرار دهیـد و مخصوصاً 
كابـل  توسـط  را  تصویـر  سـیگنال  طوالنـي،  مسـافت هاي  در 
كواكسـیال )مغـزي بـه V، شـیلد بـه G( بـه دیکودرهـا متصل 

   شکل 42-  تقسیم كننده تصویر  کنیـد )شـکل ۴۲(.
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بـراي مسـافت هاي بیـش از ۱00 متـر یـا بیش از ۲0 واحد، از تقسـیم کننده هـاي تصویر، جهـت بهبود کیفیت 
سـیگنال تصویر اسـتفاده می شود. 

2ـ۱۱ـ2ـ2ـ تعیین شماره واحدها در دیکودر 
جهـت برنامـه ریـزي و تعییـن شـماره هـر واحـد، روي دیکودرهـا میتوانیـد از 

پروگرمـر مخصـوص یـا از پنـل خـود دسـتگاه اسـتفاده کنیـد. )جـدول ۲(
۱( برنامه ریزي با استفاده از پروگرمر دیکودر را از سیم کشي ساختمان جدا کرده 
و J۱ را در حالت Program قرار دهید. سپس ترمینال هاي پروگرمر )تغذیه، دیتا 
و کدگذاري( را به آن متصل کرده و آن را روشـن کنید.  حاال شـماره واحد مورد 
 LED .)۱0۱+* نظر، از یک تا ۴ رقمي، را وارد کرده و کلید * را فشار دهید )مثاًل
 قرمز روشـن میشـود و LED سـبز 6 بار چشـمک مي زند. بعد از خاموش شـدن

LED قرمـز مي توانیـد شـروع به برنامه ریـزي پورت دیگر کنیـد. جهت اطمینان 
از صحـت کددهـي،  بـا شـماره گیري واحـد، LED J۱ را در حالـت نرمـال قـرار 

دهید. )شـکل ۴۳(                                  
  

جدول 3

J۱ در دیکودرLED سبزتوضیح

6 بارچشمکصحت برنامه ریزی

)Program( برنامه ریزی خاموشخطا

یک بار چشمک J۱ در حالت عادی است

6 بار چشمکJ۱ در حالت برنامه ریزی است
)Normal( عادی خاموشخطا

یک بار چشمکصحیح
  

هنگام کددهی به سیستم های دارای کدینگ به نکات زیر توجه کنید: 
پـس از ۴0 الـي 50 بـار کددهـي، پروگرمـر را بایـد با تغذیه مناسـب مثـاًل یا یک تغذیـه ۱۲ ولتي شـارژ نمایید. 

براي شـارژ از سـیم سـفید براي مثبت و از سـیم مشـکي براي منفي اسـتفاده کنید.
۲( برنامـه ریـزي با اسـتفاده از پنـل ورودي ترمینال دیکودر )Input( مربوطه را قطع و صفحه نمایشـهاي متصل 
بـه آن را نیـز خامـوش یـا قطـع کنید. بعد از گذاشـتن J1 را در حالـت Program، کابـل ورودي را مجددا وصل 
کنید. حاال صفحه نمایش اول را به CN۱ وصل کرده و شـماره واحد مورد نظر خود را از یک تا ۴ رقمي توسـط 
پنـل وارد و کلیـد زنـگ را فشـار دهیـد. مثـاًل ) +۱0۱( در صورت صحیحي بـودن عملکرد، صفحـه نمایش مورد 
 نظـر بـدون تصویـر 6 بـار زنـگ میخورد اگر شـماره تکراري باشـد صفحه نمایش تنهـا یکبار زنـگ خواهد خورد. 

شـکل 43- تعریـف كدهـاي 
كدینگ سیسـتم 
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صفحـه نمایـش اول را خامـوش یـا جـدا کنـدي و صفحـه نمایـش دوم را بـه ترمینـال دیکـودر ) CN2 ( وصل 
کنیـد و مرحلـه کـد دهـي را بـراي این  صفحـه نمایش نیـز تکرار کنیـد. به همین روش سـایر صفحه نمایشـها 
را نیـز مـي توانیـد کـد دهـي کنیـد. در پایان پـس از قطـع کابـل ورودي جامپـر J1 را در حالت کارکـرد عادي  

)Normal (   قـرار دهیـد.
و سپس کابل ورودي ترمینال دیکودر ) Input ( را وصل کنید. 

جامپر J2 در همه دیکودرها به جز آخرین دیکودر، برداشته مي شود. 

 بجـز دیکـودر کددهنـده کـه فقـط بایـد یـک صفحـه نمایـش جهـت کدگیـري بـه آن متصـل باشـد، بقیـه 
دیکودرهـا و صفحـه نمایش هـا، در زمـان کددهـي مي توانـد بـه سیسـتم. متصـل باشـد )شـکل ۴۴(.

شکل 44 - سیم بندی دربازكن تصویری با پنل كدینگ

نکته
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عیوب  رایج دربازكن هاي تصویري

علتعیب

ولتاژ DC منبع تغذیه راچک کنید و مطمئن شوید این ولتاژ پنل کال خاموش است
به پنل نیز مي رسد

ولتاژ AC منبع تغذیه را چک کنیدهیچ واحدي در را باز نمي کند

از سالم بودن قفل اطمینان حاصل کنید

اگر با اتصال L۱ بهL۲ قفل عمل مي کند، رله دربازکن برد 
پنل را بررسي کنید

مسیر سیم کشي از کنار سیم کشي برق رد شده استتصویر تمام واحدها موج دار است
خازن صافي منبع تغذیه نشتي پیدا کرده و باید تعویض شود

قطعي در سیم شماره یکصدا نداریم، زنگ نمي خورد و قفل هم عمل نمي کند

سیم شماره ۲ در پنل قطعي دارد

مسیر سیم کشي از کنار سیم کشي برق رد شده استصداي همه واحدها نویز دارد

میکروفن پنل خراب است

میکروفن از جاي خود خارج شده یا شل شده استپنل سوت مي کشد

میکروفن پنل خراب استصداي همه واحدها از پنل به داخل ضعیف یا قطع است

اشکال در برد پنل

اشکال در برد پنلصدا از داخل به پنل ضعیف یا قطع است

اشکال در بلندگوی پنل

اشکال در برد پنل )دیود زنر ۱0 ولتي سوخته است( تمام واحدها یکسره زنگ مي خورد

سیم شماره ۴ قطعي داردارتباط صوتي برقرار اما تصویر تمام واحدها قطع است

اشکال در دوربین پنل است

اشکال در دوربین پنل است روي تصویر تمام واحدها خطوط عمودي داریم

اشکال در دوربین پنل است تصویر تمام واحدها برفک و نویز شدید دارد

استفاده از سوئیچر تک دراال تر از ۴ واحدکیفیت تصویر همه واحدها نویز دارد  و تار است

استفاده از سیم کشي نازك قدیمي
 )سیم توصیه شده:0/6 فویل دار(

استفاده از خروجي DC بجاي AC براي قفل و المپ هاي با باز کردن در، تصویر براي لحظه اي جمع میشود
پنل

کلید on /off در حالت off  و خاموش استصفحه نمایش خاموش است

تغذیه صفحه نمایش سوخته است

میکروفون از جاي خود خارج شده یا لق شده استگوشي یک صفحه نمایش سوت مي کشد
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قطعي سیم یا سوختگي بلندگوي گوشي است .صداي زنگ یک صفحه نمایش قطع است

خرابي برد صوت صفحه نمایش است .
صفحه نمایش بعد از 90 ثانیه خاموش نمیشود و یکسره 

روشن است
اشکال در برد صوت صفحه نمایش است .

شاسي درازکن صفحه نمایش خراب است یا دکمه آن گیر صدا و زنگ داریم اما یک صفحه نمایش در را باز نمیکند
کرده است

سیم شماره ۴ قطعي دارد
جامپر دوتائي پشت صفحه نمایش متصل نشده است

اشکال در ماژول تصویر استصدا و زنگ داریم اما یک صفحه نمایش تصویر ندارد

اشکال در برد صوت صفحه نمایش است

پس از کد دهي دیکودرها، کد پنل تغییر داده شده است

کد پنل با کد پروگرمر  یکسان نیست
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عیوب  رایج دربازكن هاي صوتی
علتعیب

ولتاژ تغذیه را چک کنید و مطمئن شوید این ولتاژ به پنل نیز میرسدسیستم کال خاموش است

ولتاژ AC تغذیه را چک کنیدهیچ واحدي در را باز نمیکند

از سالم بودن قفل اطمینان حاصل کنید

اگر با اتصال سیمهاي E به F قفل عمل مي کند، کلید دربازکن 
گوشي ها را بررسي کنید

سیم A قطع استصدا از پنل به داخل قطع است

میکروفن پنل خراب است

میکروفن پنل خراب است

اشکال در یونیت صوت پنل

سیم B قطع استصدا ازداخل به پنل قطع است

بلندگوي پنل قطع یا سوخته است

اشکال در برد صوت گوشي

خروجي D را در تغذیه یا یونیت صوت، با یک بلندگو چک کنیدهیچک از واحدها زنگ نمیخورد

بلندگوي گوشي قطع شده یا سوخته استصدا از پنل به یک گوشي قطع است
اشکال در برد صوت گوشي

میکروفن گوشي قطع شده یا سوخته استصدا از یک گوشي به پنل قطع است
اشکال در برد صوت گوشي
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ارزشیابی شایستگی آیفون تصویری 

شرح كار:
 سیم کشی آیفون از روی کاتالوگ آن 

 سیم کشی اینترکام برای آیفون های صوتی و تصویری 

استاندارد عملکرد: 
سیم کشی انواع آیفون و اینترکام از روی کاتالوگ )فارسی و التین(

شاخص ها:
 کاتالوگ خوانی و شناخت اصطالحات و مشخصات فنی 

 سیم کشی مطابق نقشه کارخانه سازنده 
 پرداخت کاری پنل در ساختمان برای نصب آیفون 

 توانایی تنظیم زنجیر و نصب قفل الکتریکی درب 

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: ابزار مناسب - کاتاولگ های ناشناخته - مدت زمان متناسب با حجم کار 

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی سیم کشی و کابل سه زو - قطعات و تجهیزات آیفون صوتی و تصویری و میزکار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

۲کاتاولگ خوانی و مشخصات فنی و نصب و سیم کشی ۱

۱کار با ابزار و ایجاد اتصاالت ۲

۱رسم نقشه و نمودار برای آیفون تصویری ۳

۴۱

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

كسب اطالعات 
كارتیمي

مستند سازي 
ویژگي شخصیتي

۲

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