
  سيستم هاي كنترل درب هاي هوشمند  - سيستم هاي كنترلي 
واقـع در فرانسـه بـا     atechكنترل ورودي و شيوه هاي امنيتي متداول در بانك ها عمدتا توسط شـركت  

  . انجام مي پذيرد  logoاستفاده از 
Atech   يك روش تخصصي است كه در توليد سيستم هاي هشدار دهنده و كنترل درب هاي ورودي

كنترل درب هاي ورودي در حال حاضر به آسـاني از طريـق سيسـتم هـاي هشـدار      . رتي جهاني دارد شه
عملكرد موازنه فعال در كنترل ورود و خروج اطالعات ايده الـي  . امكان پذير شده است ) آژير ( دهنده 

بـه  . را در هر زمان بويژه در خصوص نحوه ورود اشخاص در يك حوزه نظارت شده فراهم مـي سـازد   
اشـخاص زيـادي در   . عنوان مثال در صـورتيكه وضـعيت كشـور نشـان دهنـده زمـان بسـته شـدن باشـد          

  . ساختمان باقي مي مانند و اين بيانگر فعال شدن آژير است 
  

  سيگنال باز شدن درب 
 (atechشـركت  (  logoحتي در ساختمان هـاي داراي روش هـاي امنيتـي نيـز كنتـرل درب از طريـق       

روش هاي امنيتي ساده به طور مكرر در شعب كوچك بانك هـا بـه كـار گرفتـه     . ردد امكان پذير مي گ
. اين بانك ها دست كم داراي دو درب است كه بخش جلويي بانك را محصـور نمـوده انـد   . مي شوند 

به محض اينكه مانع درب غير فعال گرديد ، ساير درب هابسته شده و بـاز شـدن درب هـا تنهـا بـه طـور       
وشن شدن المپ امكان پذير مي گردد در سـاختمان هـاي بـزرگ تـر كليـه سيسـتم هـاي        همزمان و با ر

logo        بواسطه سطح تالقي كه نمايش وضعيت مركـز امنيتـي و كنتـرل روش هـاي متفـاوت را از طريـق
بـر اسـاس ايـن الگوهـاي     . مورد اجرا قرار مي دهنـد ، فعـال مـي شـوند      opvيك صفحه كنترل اپراتور 

سيستم هاي مذكور به منظـور بـاز شـدن درب ورودي در    . الي سه درب مي پردازند منطقي به كنترل دو
  . زمان ثابت تجويز شده به برقراري ارتباط با يكديگر مبادرت مي ورزند 

  
  نصب و تغيير آسان 

در صـورت  . تحقق مي يابـد   logoتقاضا براي انعطاف پذيري بيشتر در چنين كاربردهايي تنها از طريق 
ها و فعال سازهاي شيوه هاي متفاوت درب هاي ورودي با اسـتفاده از روش مجزايـي بـه    وجود حس گر

  . در نصب هشدارها از ابزارهاي پر كيفيتي استفاده مي شود . مركز هشدار متصل مي گردد 
اين حس گرها ، عوامل محرك با استفاده از برنامه و صفحه كليدهاي مشخص تحـت كنتـرل قـرار مـي     

بدون نياز به مسيرهاي كابـل  . ( بر آنها با استفاده از متدهاي هوشمندانه انجام مي گيرد و نظارت . گيرند 
  ) بندي و كنترل پيوسته آنها 

  

  


