
 قفل برقی کشیسیم طریق 

 

 

که  یقفل برق یکش می. سمی باشد یکاربرد اریبستخصص های از  یکی یقفل برق یکش میبا س ییآشنا

 ،یقفل برق یگذاشتن برا دیمجزا، کل دیبا کل ینصب قفل برق ،یمانند نصب قفل برق یمراحل دربردگیرنده

 .کندیم میسر دیکل کیدرب را با فشردن  گونه های انواع گشودنو... است،  یقفل برق یروغن کار

 

 ست؟یچ یکیضربه الکتر کیمتحرک"  بخش های"

، مشابه  محصور میکندشده اند که قفل درب را  لیتشک یکه از ضربات سو نیاز ا یکیالکتر ضربات

 مرسوم ترین نوع  یادیز اندازهدر نصب شده و تا  رهیمنظم است. در سطح دستگ یضربتاز نوع  یقفلها

آن با درب اعتصاب  مهم و اساسی. تفاوت پیدا می شود یچوب ای یفلزدرهای است که در در یقفل برق

با تکانه  قادر استو  شدمی بابرق دارای ، گونه که از اسم آن مشخص است است که ، همان نیا یسنت

 قفل شود.  یکیالکتر یها

Fail-Safe یبیترک 



در  قادر استآن  اتمیتنظ طریقه است که بسته به نیا یبرق یجالب قفل ضربه ا خصوصیاتاز  یکی

که قفل ضد  یشود در حال یقفل مبه صورت  با قطع شدن برق  ی. قفل ضد خرابمقاوم باشد یبرابر خراب

، با توجه به  یکیحمله الکتر کیشود. در  یقفل م هیشود و هنگام تغذ یهنگام خاموش شدن قفل م یخراب

تا قفل  دیکن یکش میآن را س قادر هستید،  می باشندمتحرک نسبتاً ساده و چند منظوره  بخش های نکهیا

 شود. رفعالیغ اینبودن قفل فعال  ایبراساس فعال بودن 

 

 شود؟ یچگونه نصب م

. رندیگ یقفل ضربه موجود را م یفقط جا چون اغلباست ، راحت نسبتاً  یبرقاز نوع   ینصب قفلها

 . دیرا برش داده و آن را سوراخ کن واریقالب موجود در د دی، با به این صورت نشوداگر 

 

 م؟یتست کن به چه صورت قادر هستیم درب برقی

،  یریردگنصب و گ شناسایی، قبل از وصل می کنیدخود  یکه در فضا یکیالکترون لیوسا مانند سایر

از اتصال  شتریب یزی، چ یسادگ نیقفل به ا کی. با دیکن یم شیکه آنها را آزما اطمینان حاصل کنید دیبا

 . ستیآنها و دادن ولتاژ مناسب به ضربه ن هیها ، تغذ میس

باز کردن در هنگام محکم کردن در ،  از جمله" ، دی"شد زمان هایاز  یممکن است در برخ نیهمچن

. اگرچه ممکن دیتعداد انگشت قفل را امتحان کن شیباز کردن آن بدون باز کردن قفل ، آزما یتالش برا

اتصال که  یموارد را در زمان نیا، بهتر است  دیداشته باش دیخود ترد دیاست در شکستن قفل براق و ترد

 . بیابیدهنوز در دسترس است  دهنده

 م؟یباش یگرید زیبه دنبال چه چ دیهنگام نصب با



از موارد مربوط به انطباق که ممکن است در رابطه با قفل  یاز برخ دی، با حیاز نصب صح بیشتر

که  ملزم میکند قیدر برابر حر یمنی. اصوالً ، مقررات ادیشود ، آگاه باش جادیشما ا دیضربه برق جد

مربوط به کنترل  پس این موضوع اغلب،  یمبیرون برواز ساختمان  دیبتوان یدر مواقع اضطرار شهیهم

. کدها براساس شهر و نوع ساختمان متفاوت دیفکر کن یاما هنوز ارزش دارد کم ، ستین یدسترس

 هستند. 

 

 یقفل برق گونه های مختلف انواع یمعرف

و...  وتابی یقفل برق یکش میس ،یقفل کله گاو زا،یس ی، قفل برقtsa ینصب قفل برق کلماتی از جمله 

 . نمونه هایی از قفل برقی می باشد

 

 

 یریزنج یقفل برقنوع . 1

در  متصل می گردد.پشت درب  در  هستند که از نوع قفل های برقی یریزنجبرقی  درب بازکن  قفل

به چارچوب درب  گریدسوی به زبانه قفل درب، و  ریزنج لهیبه وس سو کی ،یریزنج ینصب قفل برق

زود به  یریزنج یمدل، قفل برق نیا یماهرانه برا یقفل برق یکش میبا وجود س ی. حتمتصل می گردد

 یگاه موضوع، نیا نهایت. در شودیخارج م ات درستمیاز تنظ ریزنج یو خراب یدگزود در اثر افتا

 فونیقفل آ  اطیدرب ح یقفل برق یکش میدر سهم . اگر شما کندیقفل درست عمل نکرده و درب را باز نم

 مس کرده اید.لمشکالت را  نیحتما ا ،به کار برده اید یریزنج

 



که با باز و بسته کردن درب،  گونه میباشد نیبه ا یریعملکرد قفل زنج ،یقفل برق یکش میس بعد از انجام

درب بازکن، ضامن  یشست دادن. با فشارماندیضامن م کیو پشت  دهیکه داخل قفل قرار دارد کش یفنر

را  دربو  دهی، زبانه قفل درب را به عقب کشآزاد می گردد. با این کارو فنر  میشود شده دهیبه عقب کش

 اتمیدارند. ممکن است درب با درست تنظ یکم بسیار تیامن یریزنج یها. متاسفانه قفلکندیباز م

ه نصب و ک یهنگام مسئله نیباز شود. اآزاد شده و خود خودبه رون،یضربه محکم از ب کینشدن قفل و 

 .گردد یم شتریتوسط برقکار ماهر انجام نشده باشد، ب یقفل برق یکش میس

 

 یکله گاواز نوع  . قفل 2

است. انتخاب قفل کله مورد توجه  اریخاص آن بس خصیصه های  لیبه دل یکله گاو یقفل برق یکش میس

 چون .برتری می باشد اریانتخاب بس فونیآ یریآن، نسبت به قفل زنج یبرا یقفل برق یکش میو س یگاو

 مراتببه  زیآن ن یظاهر ییبایدارد، و ز باالتریطول عمر ندارد،را  یریقفل زنج بیمعا یقفل کله گاو

 .باالتر می باشد

 

، و سپس قفل در شود درب باز یکیقفل مکان دیابتدا با ،یکله گاو فونیآ یقفل برق یکش مینصب و س یبرا

 زین دیکل یتعداد یکله گاو یجعبه قفل برق در درون .وصل می گردددرب  یکیقفل مکان یریمحل قرارگ

بر  عالوهقفل را  نیا قادر است ،یگله گاو یقفل برق یکش می. در ساست یباز کردن درب ورود یبرا

 ای یوصل کرد. با استفاده از شست زین موتیر کی ایزنگ و  یشست کیبه  ،یو صوت یریتصو فونیآ

 یو بدون شست دارینوع شست یدارا یکله گاو یقفل برق ،با این کاردرب را باز کرد.  قادریم موت،یر

 می باشد:

 

 :داریشستاز نوع   یقفل کله گاو21

است. بازکردن درب در  یبازکردن درب به صورت دست یقفل برا یرو یفاقد شست ،یمدل قفل برق نیا

 یبرا یبدون شست یقفل برق یکش میاست. س مقدورو...  موتیر ،یشست فون،یصورت فقط با آ نیا

 ارندرا د پنهان دیاز کل کاربردکه افراد قصد  ییها جک، و مکان یدارا نگیدرب پارک یرو اتصال

 است. و درخور مناسب اریبس

 

 :یبدون شست از نوع  یکله گاو ی. قفل برق22

 از نوع یکله گاو یاست. قفل برق یشست یدارا یقفل برق نیاست، ا تعیین شدهکه از نام آن  گونه همان

را با استفاده  یدرب ورود قادریم دار یشست ینفرروست. با قفل کله گاو یمناسب درب ورود داریشست

 ببه مرات یتیامن ،یبدون شست یکله گاو یقفل برق یکش میو س اتصالقفل باز کرد.  یرو یاز شست

 دارد. شستی دار یاز قفل برق یباالتر



 

 یمغزاز گونه . قفل 3

 . کندهاجرا می گرددزبانه قفل  یچارچوب درب و روبرو یرو یمغز یقفل برق یکش میو س نصب

خود  یدر جا یانجام شود تا قفل مغز دیدر چارچوب با یقفل برق یکش میو ساتصال  یبرا یکم یکار

 ندهولتاژ، ضامن نگهدار افتیقفل هنگام در نی. امی باشد یسیبه صورت مغناط ی. عملکرد قفل مغزباشد

 یفیظر یقفل هنگام عملکرد از خود صدا نی. اکندیو درب را باز م دهیب کشزبانه قفل درب را به عق

 .کندیجلب توجه نم ادیکرده و ز دیتول

 

(، مطب پزشکان نیتریپشت وسمت  )درب ورود  یطالفروش مغازه هایدر شتریب یقفل مغز از

 فونیرا هم به آ یقفل مغز قادریم ،یقفل برق یکش می. هنگام سشود ی... استفاده موصرافی ها و

 .دوصل نمو موتیر کیو هم به  ،یصوت ،یریتصو

 

 یبرق یچفت یقفل ها .4

 

 . ادغام می گردد یکنترل دسترس یها ستمیکه با س مرسوم می باشد یقفل برقگونه ای ن یچفت یها قفل

 نی. همچنمتصل می گردد یچوب ای یفلز یدرب ها یفرض رو شیمعموال به صورت پ یبرق یهاقفل 

 .است نهیگز و ارزان ترین نیدرب معموالً مقرون به صرفه تر یمنیاز نظر سخت افزار و ا

 یقفل کلون .5

در ابتدا در  ینوع قفل برق نی. ااست یزبانه آن برنجبخش بوده و  هزیوانقفل از جنس گال گونه نیا بدنه

 به کار برده شدکمتر  یمشکالت واردات لیبه دل ید استقبال قرار گرفت اما بعد از مدتمور رانیا

عنوان ) تحت زور و فشار( باز  چیدرب به ه ک،یدرب اتومات ینوع قفل بر رو نیاز نصب ا بعد

 .و خوب از آن است قیدق ینکته ملزم به نگه دار نیالبته ا شودینم



 

 

 یقفل برق یکش میس نحوه

 :ینصب قفل کله گاو طریقهقسمت  نیا در

 

، آن را از شده استدرب نصب  یبر رو یاگر از قبل قفل اط،یدرب ح یقفل برق یکش میس قبل از اجرای

 دیخواه ازین یبرش کار یشده باشد، به سنگ فرز برا ی. اگر قفل و زبانه جوشکاردیدرب باز کن یرو

 داشت.

می درب  یقفل بر رو ریز هینوبت به نصب پا ،یقفل برق یکش میاز آماده کردن محل نصب و س پس

 .دیکن یدرب جوشکار یرا رو هیپا نیا نکهیا ایو  ،اجرا کنید لیکار را با کمک در نیا قادرید. شما رسد

 یدر مکان مناسب، قفل به طور موقت قفل را رو یقفل برق یکش میاز نصب و س نانیاطم نکهیا یبرا

. دیکن یگذارعالمت دیکن یکار لیدرب در یرا رو هیپا دیکه با هاییپیچ . سپس، مکان بگذاریدآن  هیپا

 .دیرا انجام ده یجوشکار ای یکار لیو در دیقفل را باز کندر نهایت 

 که داخل کارتن قفل قرار دارد. اجرا می گردد پیچ هایقفل به کمک  هیپا یقفل رو نصب

ولت متناوب  12قفل  هیاز آنجا که تغذ دی. توجه داشته باشدیرا به محل خود نصب کن هیتغذ میسدر نهایت 

 وجود ندارد. نیبوب یهانیبه هر کدام از پ ها میدر نصب س یاست، تفاوت

 بعد به وسیله و چ،یدرب پ یرا رو یقفل کله گاو رهیگ هیپا در شروعثابت،  رهیقفل و گ رهینصب گ یبرا

 .اتصال دهید هیپا یقفل رو رهیرا با توجه به جهت گ رهیخود گ یآلن پیچ های

بخش شاسی فشاری قفل  اخراز  دارد. قاب را یمهره آلن 2قفل است که  یبستن قاب رو و نهایتا

 .فرمایید یگذاریجا

 



 یفل برقاستفاده از ق یایمزا

به هنگام درب  نیو در ا کنندیساختمان  خودشان را قفل م یشب درب ورود زماندر اغلب اشخاص

دکمه درب باز کن  ار دادنبا فش ؛به کار ببریمرا نوع قفل  نیا . اما اگرشودیباز نم زین فونیآوسیله 

 .گرددیقفله( م 3و دوباره درب به صورت کامل )  شودیدرب باز م فون،یآ

 .نام برد نگیپارک یهاانواع درب یبه نصب شدن کامل آن بر رو توانیم یبرق لقف یایمزا گرید از

شکل  لهیوس نیا بیکه عمده ع یک سری بدی و معایب هم داراست ادیز یاینوع قفل  عالوه بر مزا نیا

 زشت و ابعاد بزرگ آن است یظاهر

 یقفل برق کارکرد

 یکار خاص چیبه انجام ه ازین ینگیپارک کیدرب اتومات یبر رو یبعد از نصب قفل برق یطور کل به

و بالفاصله بعد از بسته  کندیو درب شروع به حرکت م شودیدرب باز م وتمیو قفل با زدن ر ستین

 .شودیشدن درب قفل دوباره بسته م

 

 استفاده کرد. یخاص از قفل برق یبدون داشتن اطالعات فن توانیم پس

 

 

 


