
ها و برندهای مختلف گیت فروشگاهی، به آموزش ویژه  توجه داشته باشید که انجام نصب در مورد هر یک از مدل

باشد اما یک سری اصول کلی وجود دارد که تقریباً برای اکثر موارد صادق است )در مورد اطالعات  هرکدام نیاز می

توانید با کارشناسان  راهنمایی بیشتر و خدمات میهای فروشگاهی مختلف و اخذ  کاملتر مربوط به آموزش نصب گیت

 . (تماس بگیرید  ”شرکت نیرو توسعه ثامن“  و متخصصین

 چند اصل مهم و کلی در مورد نصب گیت فروشگاهی

 برطرف کردن منابع امواج مزاحم )نویز( و یا کم کردن اثرات آن   -۱ 

بر پایه ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیس  گیت دزدگیر فروشگاهی یک سیستم ارتباطی است که عملکرد آن

بر کارکرد  می باشد و نویز )امواج مزاحم الکترومغناطیس( که در محدوده فرکانسی دستگاه ، در محیط وجود دارد ، 

سیم های  الکتریکی و الکترونیکی مثل المپ نئون ، کولر ، گیرنده ها ،  کند. دستگاههای  دستگاه اختالل ایجاد می

ایجاد نویز می کنند . اگر بخواهید یک نصب بدون   منابعی هستند که … ل عبور جریان برق در نزدیکی گیت ها وحام

بر روی  تاثیر آنها  امواج مزاحم و یا کم کردن   اشکال گیت فروشگاهی انجام دهید باید در تشخیص منابع نویز و رفع آن 

به شرح زیر به شما معرفی میشوددستگاه دقت کنید . بسیاری از منابع ایجاد نویز   : 

 الف( سیم های حامل عبور جریان های برق

ترین منابع ایجاد نویز هستند . دقت کنید که فاصله نزدیک سیم حامل جریان  سیم های حامل جریان برق یکی از مهم

بر روی دستگاه بیشتر شدت جریان و موازی بودن سیم با آنتن )گیت( ، اثر نویز را  برق با آنتن گیرنده و همچنین 

کند. به همین نسبت تغییر دادن این شرایط ، اثرات نویز را کم میکند . به عنوان مثال در صورتی که منبع تغذیه  می

توانید محل  شود که فاصله کمی با آنتن گیرنده دارد، شما می یک وسیله برقی نسبتاً پرمصرف از سیمی تأمین می

اینکه قرار دادن سیم های حامل جریان برق که در نزدیک دستگاه هستند  ر دهید و یا تأمین برق وسیله مذکور را تغیی

تواند مفید باشد در غالف فلزی می . 

انواع لوازم برقی ب(   

ترانس های برق ج(   

نویز های موجود در برق شهری د(   

… 

 کارگذاشتن دستگاه گینپت در فاصله مناسب  -۲ 

نوع تگ  میکند . میزان نویز محیط اطراف ،  را کم  میزان جواب دهی سیستم  نتن( ، فاصله میان دو گیت )آ زیاد بودن 

عوامل تعیین کننده فاصله مناسب بین دو گیت  مورد استفاده ، میزان خطای قابل قبول برای صاحب فروشگاه از 

هایی که استفاده می باشند. به عنوان مثال اگر محیط فروشگاه شما یک محیط پرنویز می باشد و تگ  )آنتن( می



دهد و قیمت اقالم فروشگاه نیز بسیار گران قیمت است ، باید فاصله  کنید را لیبل یا برچسب ضد سرقت تشکیل می

دستگاه گفته شده است . به همین نسبت،   بین دو آنتن بسیار کمتر از فاصله تعیین شده ای باشد که در کاتالوگ

ا کیفیت و بزرگ و محیط کم نویز باشد و دله دزدان در فروشگاه تردد تگ سخت ب اگر تگ استفاده شده از نوع 

تواند کمی بیشتر از فاصله تعیین شده در کاتالوگ دستگاه  چندانی نداشته باشند، فاصله بین دو آنتن از یکدیگر می

ا بیشتر و محل عبور ه دارندکه فاصله بین آنتن همانطور که میدانید اغلب صاحبان و مدیران فروشگاه ها رغبت  . باشد

امتیازاتی هستند که توسط فاصله زیادتر  تر باشد . این موارد  تر ، تعداد آنتن ها کمتر و همچنین دکوراسیون زیبا بزرگ

ها به بهای  که این امتیاز شود، ولی باید توجه داشت  بودن بین دو آنتن برای صاحب و یا مدیر فروشگاه ها حاصل می

ضرر صاحب و یا مدیر فروشگاه  نتیجه ای که به دست می آید به  ه دست آید و در نهایت کاهش امنیت فروشگاه ب

بر عهده مجریان و کارشناسان نصب دستگاه  این موارد به صاحبان فروشگاه ها  می باشد . اطالع رسانی و توضیح 

 . های دزدگیر فروشگاه ها خواهد بود

هری سیستم های دزدگیر فروشگاهیارتباط دکوراسیون فروشگاه ها با شکل ظا  -۳   

شود و کامالً در دید مشتری ها  فروشگاه نصب می جلوی درب خروج از  در  یک دلیل این است که گیت فروشگاه 

ر است پس بهت فروشگاهی با هم متفاوت است  ابعاد و اندازهای گیت های  قرار می گیرد و دلیل دیگر اینکه 

سیستمی را به مدیران و صاحبان فروشگاه به عنوان پیشنهاد ارائه دهید که با دکوراسیون فروشگاه تناسب بیشتری 

و خرید توسط  دارد . همچنین سعی کنید سیستمی که به مشتری هایتان پیشنهاد می کنید قبل از سفارش 

های آن را از نزدیک ببیند خریدار ، بتواند نمونه  . 

ها وجود دارد و برای صاحب فروشگاه و  ها ابعادی دارند و به شکلی هستند که امکان تبلیغ بر روی آن از آنتن بسیاری 

کند . در اینصورت میتواند این موضوع را به مدیر  های حفاظتی، تابلویی مجانی ایجاد می یا شرکت مجری سیستم

ده کند و نیز شرکت مجری هم میتواند برچسب شرکت فروشگاه یادآوری کنید تا از این مکان برای تبلیغ خود استفا

خود را در جایی از دستگاه بچسباند تا در صورتی که نیاز به تعمیر و پشتیبانی بود مدیر فروشگاه بتواند از روی آن به 

 . آدرس و تلفن شرکت مجری ارتباط برقرار کند

دستگاههای همسایه عدم تداخل دستگاه نصب شده با   -۴   

کند . فرکانس  ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیس کار می بر اساس  که میدانید گیتهای فروشگاهی همانطور 

های همفرکانس ممکن است با هم تداخل  های مذکور ، در محدوده های مشخصی می باشد . گیت کاری دستگاه

ه یک بردهایی ک داشته باشند و کارکرد همدیگر را دچار اختالل کنند . به طور مثال گیت  RF  در مجاورت  دارند

برد  2هایی که  گیت  RF  افتند و دو گیت هم فرکانس در نزدیکی هم باعث ایجاد خطا یا بوق کاذب  از کار می دارند

هایی با فرکانس های مختلف استفاده کنید .  این مشکالت میتوانید از گیت برای یکدیگر میشوند . برای برطرف کردن 

ان سنکرون سازی ، چندین دستگاه هم فرکانس در مجاورت یکدیگر وجود دارد. برای نصب گیت ها امک در برخی گیت

های بزرگ ، الزم است اطالعات کاملتری از شرکت اجرا  های شلوغ همانند بازار ها و پاساژ فروشگاهی در محیط 

 . کننده کسب شود



و شرعی حق ندارند با نصب یک دستگاه جدید ، اخالقی   مجریان نصب دستگاه به این موضوع توجه کنند که از نظر

ها را دچار اختالل کنند و به حقوق و حریم آنان تجاوز کنند . این قانون نانوشته را  های قبلی همسایه کارکرد دستگاه

کنند. چرا که برای خودشان نیز ممکن است  هایی که رقابت سختی باهم دارند، به دقت رعایت می حتی شرکت

آید شکالتی پیش زمانی همین م  . 

ها را رعایت کنید ها از آنتن در موقع نصب سیستم ، فاصله مناسب تگ -۵   

شود . با توجه به این اصل مدیران  ها نزدیک می هایی را دارند که به آنتن گیت های فروشگاهی وظیفه تشخیص تگ

ر و یا محصولی که به آن تگ وصل شده فروشگاه ها باید توجه داشته باشند که در نزدیکی آنتن ها هیچ تگی قرار نگی

الزم به ذکر است که کمترین فاصله بین آنتن و  است را در نزدیکی آنتن قرار ندهند تا دستگاه دچار اختالل نشود . 

 0های  سانتیمتر متغیر میباشد . برای سیستم 071سانتیمتر الی  011ها از  به نوع دستگاه و تعداد آنتن تگ، با توجه 

سانتیمتر باشد 051آنتن تک برد ، فاصله تگ ها و آنتن نباید کمتر از  2آنتن یا   . 

مشکلی که در باال گفته شد یعنی مشکل نزدیک بودن تگ ها به آنتن و عملکرد بوق خطا توسط دستگاه ، اغلب در 

میکنند فروشگاههای کوچک اتفاق می افتد چون در فروشگاههای کوچک به علت کمبود جا صاحبان فروشگاه سعی 

از فضاهای نزدیک دستگاه هم استفاده کنند که نتیجه این کار ، ایجاد خطا در دستگاه میشود . مجریان نصب و 

 کارشناسان در این مورد به صاحبان فروشگاه اطالع رسانی کافی را انجام دهند تا از بروز این خطاها جلوگیری نمایند
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