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مقذمٍ:
دستْای خضاًِ جْت هحافظت اص اهَال ٍ داسایی ّای هجوذ دس خضاًِ ٍ اتالْای اهي طشاحی هی ؿًَذ .
هـخلات فٌی ایي دستْا تش اػاع هحل لشاسگیشی ٍ هیضاى اهٌیت هَسد ًیاص هتغیش اػت ٍ طثك دسخَاػت هـتشی
طشاحی ٍ ػاختِ هی ؿًَذ  .ایي دستْا داسای تىٌَلَطی تاال ٍ ػاخت تؼیاس دلیمی تَدُ ٍ تِ جشآت هی تَاى
گفت وِ ؿشوت گٌجیٌِ هْش پاسع تٌْا تَلیذ وٌٌذُ ایي هحلَل تا اػتاًذاسدّای جْاًی دس ایشاى اػت  .ضوٌا
تذلیل تحشیوْایی وِ ػلیِ جوَْسی اػالهی ایشاى دس جشیاى اػت  ،ایي واال تا لشاس گشفتي دس سدُ هحلَالتی
وِ اهىاى اػتفادُ دس تاػیؼات ًظاهی لشاس خَاّذ گشفت ؿاهل تحشین تَدُ ٍ اهىاى تاهیي آى اص خاسج وـَس
ػوال اهىاى پزیش ًثَدُ ٍ ٍاسدات آى تذلیل تاال تَدى لیوت توام ؿذُ ( حذٍد چْاس تشاتش لیوت تَلیذ ایي ؿشوت
تا ّواى ویفیت ) كشفِ التلادی ًذاسد .ضوٌا ایي ًَع دستْا تش خالف ًام خَد وِ هَسد اػتفادُ ی هحذٍدی سا
دس رّي هخاطة تذاػی هی وٌذ  ،تذلیل هـخلِ ّای صیش اص داهٌِ واستشد تؼیاس فشاٍاًی تشخَسداس اػت.
 -1دسب دسب خضاًِ داسای ػیؼتن هىاًیضم صتاًِ تٌذی ضذ ػشلت اػت( اػتفادُ اص صتاًِ ّای هتحشن وِ
دس ّوِ جای چْاسچَب دسب هْاس هی ؿًَذ ٍ ػاسق ًوی تَاًذ دسب سا تاص وٌذ) .
 -2دس ایي ًَع دسب ّواًٌذ اص تتَى ٍ یا ػایش ػایمْای هماٍم حشیك اػتفادُ ؿذُ ٍ تا دهای  1211دسجِ
ػاًتی گشاد تا یه ػاػت (طثك اػتاًذاسد) دس تشاتش حشیك هماٍهت هی وٌذ.
 -3دستْای خضاًِ دس تشاتش اًفجاس ػطح  A+هماٍم اًذ :ایي ػطح اًفجاس هؼادل اًفجاس  211ویلَپاػىال
اػت وِ حتی اص دستْای ضذ اًفجاس وِ تلَست تخللی تشای هماتلِ تا اًفجاس ػاختِ هی ؿًَذ ًیض
تؼیاس تیـتش اػت.
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 -4هؼوَال اص ػیؼتوْای وٌتشل تشدد (  ) Access Controlتشای احشاص َّیت دس آًْا اػتفادُ هی ؿَد.

مًارد استفادٌ:
 -1خضاًِ ّای ًگْذاسی پَل
 -2خضاًِ ّای ًگْذاسی كٌذٍلْای اهاًات
 -3اػلحِ خاًِ ّا ٍ هحل ًگْذاسی هْوات
 -4اػتفادُ دس هحلْایی وِ اهىاى تشٍص تْذیذ ٍجَد داسد
 -5ولیِ هثاحث هطشح ؿذُ دس هَسد پذافٌذ غیش ػاهل
 -6ؿیلتشّای خاف
 -7هشاوض آصهایـگاّی ػٌجؾ ؿذت اًفجاس
 -8پٌاّگاُ ّا
 -9اتالْای وٌتشل دس كٌایغ ًفت  ،گاص ٍ پتشٍؿیوی
 -11هشاوض ٍ ًماط اػتشاتظیه وِ جضء اّذاف احتوالی تْاجن ّؼتٌذ ( هثل ایؼتگاُ ّای سادیَیی ٍ
تلَصیًَی)
 -11ولیِ هىاًْایی وِ دس هثاحث پذاٍفٌذ غیش ػاهل هطشح هی ؿًَذ
 -12هشاوض پشتًَگاسی تیواسػتاًی
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مراحل مقايمت درب خزاوٍ در برابر اوفجار :
 -1اوتشار مًج اوفجار :پغ اص ٍلَع اًفجاس  ،هَج اًفجاس اص هحل ٍلَع تِ اطشاف دس توام جْات هٌتـش
هی ؿَد ٍ اكلی تشیي ضشتِ تِ دیَاسُ دس ّویي هشحلِ ٍاسد هی ؿَد
 -2برگشت مًج :تذلیل ٍجَد وـؾ ػطحی دس هیاى هَاد ٍ ػذم اهىاى ٍجَد خالء دس حالت ػادی ،
پغ اص اًتـاس هَج اًفجاس ٍ تؼاػذ آى تِ اطشاف  ،هَج دٍهی ًیض دس خالف جْت هَج اكلی تـىیل
ؿذُ ٍ تِ ػوت هحل اًفجاس تش هی گشدد وِ هیضاى فـاس آى هؼوَال  31دسكذ هَج اٍلیِ اػت ٍ دیَاسُ
تایذ دس ّش دٍ هشحلِ هماٍهت وشدُ ٍ هاًغ اًتـاس اهَاج دس هحیط اهي گشدد.
استاوذارد  : ASDLایي اػتاًذاسد یؼٌی اًفجاس  1تي  TNTدس فاكلِ  111فَتی وِ تَلیذ فـاسی
هؼادل  69ویلَ پاػىال دس  21هیلی ثاًیِ آغاصیي هی وٌذ ٍ هَج تشگـت آى وِ  31دسكذ اًفجاس اٍلیِ
اػت.

کالس َای درب خزاوٍ:
 -5دربُای سبک :ایي ًَع دستْا دس ٍصى ووتشی ًؼثت تِ ػایش دستْای خضاًِ تَلیذ هی ؿًَذ  .اص ػَاهل
واّؾ ٍصًْا هی تَاى تِ واّؾ لطش دسب  ،واّؾ لطش تتَى ٍ واّؾ لطش ٍسق هَسد اػتفادُ اؿاسُ
ًوَد  .هَاسد اػتفادُ اص ایي دستْا دس هىاًْایی اػت وِ ػاصُ هَسد ًظش اهىاى تحول ٍصى دسب ّای
ػٌگیي سا ًذاؿتِ ٍ یا اهىاى حول دستْای ػٌگیي تا هحل هَسد ًظش ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ.
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 -4دربُای فًق سىگیه :ایي ًَع دستْای خضاًِ ًؼثت تِ ػایش دستْا تیـتشیي ػطح هماٍهت سا داسد .
دستْای والع ػٌگیي دس خضاًِ ّایی اػتفادُ هی ؿًَذ وِ سػایت ًْایت ضشیة ایوٌی دسب ًیاص
اػت.
 -7دربُای ویمٍ سىگیه :ایي ًَع دستْا تلفیمی اص دستْای ػثه ٍ فَق ػٌگیي ّؼتٌذ وِ دس آًْا اص
هىاًیضم دستْای فَق ػٌگیي اػتفادُ ؿذُ ٍ ٍصى هحلَل تا اػتفادُ اص هَاد جایگضیي واّؾ یافتِ اػت
 .تشای هثال دس تشویثات تتَى ایي ًَع دستْا اص هَاد ػثه ػاص اػتفادُ هی ؿَد وِ ضوي حفظ هماٍهت
تتَى ٍ ،صى آًشا تِ هشاتة واّؾ هی دّذ .دس تؼیاسی اص هَاسد هـتشیاى ایي ًَع دسب سا تذلیل سػایت
ػطح ایوٌی هٌاػة ٍ حول ٍ ًلة آػاًتش تشای اػتفادُ خَد تش هی گضیٌٌذ.
 -5دربُای فرار :ایي والع دستْای خضاًِ داسای اتؼاد ٍ اًذاصُ وَچىتشی ًؼثت تِ دسب اكلی تَدُ ٍ
هؼوَال تلَست هشتغ طشاحی هی ؿًَذ  .هَسد اػتفادُ ایي ًَع دسب دس صهاًی اػت وِ تِ دالیلی هثل
صلضلِ ٍ یا تْذیذات دیگش  ،دسب اكلی دچاس ًمق فٌی ؿذُ اهىاى تاص وشدى آى همذٍس ًثَدُ ٍ تایذ
افشاد داخل خضاًِ سا اص آى خاسج وٌٌذ .ضشیة ایوٌی دستْای فشاس تا دستْای خضاًِ یىؼاى تَدُ ٍ اص
یه هىاًیضم دس آًْا اػتفادُ هی ؿَد ٍ تٌْا تفاٍت دس اتؼاد اػت.
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مشخصات فىی:
 -1اهىاى تَلیذ دس ّش اًذاصُ ٍ اتؼاد هَسد ًیاص هـتشی
 -2اػتفادُ اص جَؽ تا اػتاًذاسد ISO 3834
 -3اػتفادُ اص ٍسق فَالد  ST37تا لطش هَسد ًیاص ( تا  151هیلی هتش ) طثك اػتاًذاسد كٌذٍق ًؼَص
 -4تْشُ گیشی اص صتاًِ ّای چْاسجْتِ تا لطش تا  61هیلی هتش ٍ ػاخت آى تا فلضات خاف
 -5اهىاى اػتفادُ اص چٌذ الیِ ٍسق دس دسب
 -6سًگ آهیضی ػِ الیِ ؿاهل:
الف

الیِ صهیٌِ ضذ صًگ

ب:

الیِ هیاًی هماٍم ضشتِ

ج:

الیِ سٍیِ وِ لاتلیت الىتشٍاػتاتیه  ،اپىؼی  ،سٍغٌی ٍ  ...سا داسد

 -7اهىاى اػتفادُ اص سًگ ضذ حشیك تا هـخلات صیش طثك دسخَاػت هـتشی :
الف 511 :هیىشٍى (  31دلیمِ هماٍهت دس تشاتش حشیك )
ب:

 1111هیىشٍى (  61دلیمِ هماٍهت دس تشاتش حشیك)

ج:

 1511هیىشٍى (  91دلیمِ هماٍهت دس تشاتش حشیك)

 -8افضایؾ هماٍهت تا تضسیك تتَى دس داخل الیِ ّای دسب
 -9اهىاى اػتفادُ اص فلضات خاف دس الیِ ّای داخلی
 -11اػتفادُ اص ػیلیغ تشای افضایؾ هماٍهت دس تشاتش تشؽ ٍ دسیل
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 -11آسهاتَس تٌذی تا هیلگشد آجذاس تا لطش هَسد ًیاص ( هؼوَال  14یا  16هیلی هتش ) تا تشاون هَسد ًیاص (
هؼوَال فاكلِ هَاصی  15ػاًتی هتش ) وِ تلَست افمی ٍ ػوَدی اًجام هی ؿَد.
 -12اهىاى افضایؾ الیِ ّای آسهاتَس ٍ یا ٍسق داخلی ٍجَد داسد.
 -13هماٍهت دس تشاتش تشوؾ اًفجاس
 -14اػتفادُ اص لَال تا تلثشیٌگ وفگشد جْت ػَْلت دس تاص ٍ تؼتِ ؿذى دسب ( هؼوَال ایي والع دستْا
داسای ٍصى صیادی تَدُ ٍ لَالّای ػادی تشای آى هٌاػة ًوی تاؿذ )
 -15سًگ آهیضی دسب ٍ چْاسچَب تلَست الىتشٍاػتاتیه  ،اپَوؼی  ،هماٍم حشیك ٍ یا سٍغٌی طثك
ًیاص
 -16اػتفادُ اص هشغَب تشیي دػتگیشُ ٍ یشاق آالت طثك ًظش هـتشی
 -17اهىاى سٍوؾ وشدى ول دسب تا ٍسق اػتیل ضذ خؾ تا لطش هختلف ( دسكَست دسخَاػت )
 -18اهىاى اػتفادُ اص دػتگیشُ فلىِ ای تا هحَس جذاگاًِ اص هىاًیضم ( ایي ًَع طشاحی تاػث جلَگیشی اص
تاصگـایی دسب دسكَست تخشیة دػتگیشُ هی ؿَد )
 -19اهىاى اػتفادُ اص جه ّای ّیذسٍلیه دس دستْای فَق ػٌگیي جْت تاص ٍ تؼتِ وشدى
 -21اهىاى تجْیض دسب تِ اًَاع ػیؼتوْای وٌتشل تشدد الىتشًٍیىی  ٍ SECURAMغیشُ
 -21تْیِ چْاسچَب اص ًثـی ٍ فلضات ٍیظُ هتٌاػة تا ٍصى دسب
 -22اػتفادُ اص هىاًیضم صتاًِ ّای هتحشن دس ّش چْاس جْت وِ دس چْاسچَب هْاس هی ؿًَذ (طثك
اػتاًذاسد هلی ایشاى دس صهیٌِ كٌذٍق ًؼَص)
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شرکت گنجینه مهر پارس

(سهامی خاص)

تولیذ کننذه انواع صنذوق نسوز  ،درب خسانه  ،صنذولهای امانات  ،ساخت خسانه و فضاهای امن
تولیذ کننذه تخصصی انواع دربهای ضذ انفجار  ،شیلذینگ  ،ضذ حریك  ،هوابنذ  ،ضذ سرلت

 -23لشاس گیشی هىاًیضم ٍ صتاًِ تٌذی دس سٍوؾ ٍیظُ
 -24تؼثیِ هىاى لشاسگیشی صتاًِ ّای دسب دس چْاسچَب

سیستم َای ضذ سرقت:
 -1اػتفادُ اص هىاًیضم تؼوِ ضذ ػشلت وِ دسكَست تخشیة ّشوذام اص تخـْای دسب هاًغ تاصگـایی آى
 -2تْشُ گیشی اص صتاًِ اطویٌاى وِ دس صهاى ّجَم  ،تاػث جلَگیشی اص تاصگـایی هی ؿَد.
 -3ػیؼتن هحافظ لفل ولیذی وِ دس صهاى تخشیة لفل  ،تاػث هواًؼت اص چشخؾ دػتگیشُ هی گشدد.
 -4اػتفادُ اص ًمـِ داخلی خاف تشای دستْا ( ػذم اػتفادُ اص یه ًمـِ ثاتت تشای تَلیذ دستْا )

خذمات فىی:
 -1اًذاصُ گیشی دس هحل ٍ تشسػی طشیمِ اًتمال دسب تِ هحل
 -2تْیِ ًمـِ واهال ؿخلی ( ػذم اػتفادُ اص یه ًمـِ داخلی تشای ّوِ ) جْت تاال تشدى ضشیة ایوٌی
 -3اسائِ ولیِ فشایٌذّای وٌتشلی  ،ػاخت  ،سًگ ٍ ...
 -4كذٍس ؿٌاػٌاهِ اًحلاسی تشای هحلَل
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پشتیباوی:
 -1دٍ ػال گاساًتی
 -2پاًضدُ ػال خذهات پغ اص فشٍؽ
 -3حول ٍ ًلة دس هحل
 -4آهَصؿْای هَسد ًیاص تِ ًوایٌذُ خشیذاس دس هحل
 -5هـاٍسُ سایگاى

تفايت ایه شرکت با سایر تًلیذ کىىذگان:
ؿشوت گٌجیٌِ هْش پاسع یىی اص هؼذٍد ؿشوت هَجَد دس ایشاى اػت وِ الذام تِ تَلیذ ػوذُ هحلَالت تی
ویفیت ًىشدُ ٍ فؼالیت خَد سا تلَست تخللی تش سٍی تَلیذ دستْای خاف هتوشوض ًوَدُ اػت  .لزا
ایٌـشوت ضوي سػایت ّوِ ی اػتاًذاسدّای تَلیذ ٍ داؿتي تاالتشیي ػطح ویفی  ،هحلَالت خَد سا دس
همایؼِ تا تَلیذ وٌٌذگاى خاسجی تا حذٍد یه چْاسم لیوت ٍ دس همایؼِ تا تَلیذ وٌٌذگاى داخلی تا اختالف
لیوت لاتل تَجْی ػشضِ هی وٌذ .ضوٌا تذلیل آًىِ تَلیذ ایي هحلَل تا تىٌَلظی تَهی ٍ اػتفادُ اص
هتخللیي هجشب كَست هی پزیشد  ،اهىاى اسائِ خذهات پغ اص فشٍؽ ٍالؼی سا داسد.
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