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این دسته از دزدگیرها معمولی ترین کارهایی
را انجام می دهند که از یک سیستم دزدگیر
می توانید انتظار داشته باشید .باز کردن درها،
صندوق پران ،بیصدا کردن دزدگیر یا در حالت
باالتر ،امکان خاموش کردن خــودرو از جمله
این کارهاست .از برندهای چینی در این حوزه
می توان به پی ال سی ،هوتای ،استیل میت و از
برندهای کره ای می توان به ماجیکار ،ایزی کار
و سلورین اشاره کرد .اگر چه محصوالت کم
یا بی نام و نشان در این حوزه وجود دارند که
قیمتی زیر  90هزار تومان دارند ،اما می توان
یک دزدگیر نسبت ًا قابل قبول در این بخش
را از حدود قیمت  100تا  140هزار تومان
خریداری کرد .برندهای چینی که ذکر شد،
جزو این دسته هستند .با کیفیت ترین ها
به عنوان مثال ماجیکار تا حدود  280هزار
تومان برای شما هزینه خواهد داشت .نکته
دیگر این که ریموت در این رده از دزدگیرها،
تنها باتری خور است .برد ریموت نیز دارای
تنوع زیادی بوده و بسته به برندها و مدل های
مختلف ،بین  50تا  200متر است .البته نکته
قابل توجه در این زمینه ،شاخص «برد ساحلی»
است که بیانگر برد ریموت بدون هیچ مانعی
بر سر راه آن اســت .از این منظر ،برد ریموت
دزدگیرهای ســاده تا 1000
متر نیز میرسد.

هزار تومان
دزدگیر ساده با کیفیت
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اگر چه ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی و وارداتی ،احتمال سوء قصد به خودروها را کمتر کرده است با این حال ،هنوز نمیتوان گفت که نیاز
به دزدگیر خودرو ،مرتفع شده است .به خصوص این که دزدگیرها ،قادر به جلوگیری از خطراتی هستند که عمده ایموبالیزرها این کارایی را
ندارند .دخل و خرج امروز سری به بازار این دسته از خدمات جانبی اتومبیل زده است.

قیمت و ویژگیسیستمهایمقابله بادزدی خودرو

دزدگیر ساده
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ردیاب یا دزدگیر با برد نامحدود خودرو
دزدگیرهای ســاده و تصویری ،به دلیل ارتباط
مستقیم خودرو و ریموت ،برد محدودی دارند .با
اینوجود،بخشزیادیازمحدودیتایندزدگیرها
با سیستمهای ردیاب ،امروزه برطرف شده است.
این دزدگیرها که بعض ًا به نام سیم کارت خور نیز
معروف هستند ،دو نوع متمایز آفالین و آنالین
دارند .در آفالینها که قیمتشان پایینتر است،
میتوانید با ارسال پیامک به شماره تعریف شده
در ردیاب ،مکان کلی خودرو را به صورت پیامک
دریافتکنید.امادرسیستمهایآنالین،اینکاراز
طریقمکانیابوبهخصوصمکانیابماهوارهای
صـــورت می گیرد و می توانید در هــر لحظه،
مکان دقیق خودروی خود را به کمک نرم افزار و
اپلیکیشن مربوط رصد کنید .به ویژه در برخی
ردیابهای ماهوارهای ،امکان ثبت مکان خودرو
در بیش از چندین هزار نقطه وجود دارد .بدین
ترتیب،وقتیخودرویشمادرجاییقرارمیگیرد
کهامکاناتصالبهخطوطاینترنتمخابراتفراهم
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تجهیز خودروها به سیستم های ایمنی ،اگر چه احتمال دزدیدن خودروها را کمتر کرده است ،با
این حال ،پیشگیری از وقوع خطر سرقت ،ردیابی خودرو ،پیدا کردن خودرو در پارکینگهای شلوغ،
آگاه سازی صاحب خودرو از سوء قصد به خودرو و...مواردی هستند که در سیستم های ایموبالیزر
معمولی وجود ندارند .دخل و خرج امروز سری به بازار انواع دزدگیرها زده و این بخش از محصوالت و
خدمات جانبی خودرویی را بررسی کرده است .جست وجوی ما نشان می دهد که هم اینک دزدگیرها به دو نوع کلی ساده
و تصویری تقسیم بندی می شوند .البته می توان ردیاب ها را هم به این دو دسته اضافه کرد .عمده اجناس موجود در بازار
(مشهد) ،هم اینک چینی و کره ای هستند که کره ای ها کیفیت و قیمت نسبت ًا باالتری نسبت به چینی ها دارد .بدین ترتیب
بسته به کیفیت و برند ،می توانید خودروی خود را به یک دزدگیر ساده از قیمت حدود  70تا  260هزار تومان ،تصویری از
حدود  200تا یک میلیون و  200هزار تومان یا ردیاب از  20تا  450هزار تومان مجهز کنید.

دزدگیر تصویری

باخریدایندستهازدزدگیرهامیتوانیدهمیشهوضعیتخودرویخودراتحتکنترلداشته
باشید.یعنیمث ً
الدرصورتضربهبههرقسمت،ازاینضربهرویمانیتورکوچکرویریموت
دزدگیر مطلع می شوید .امکان خاموش کردن خودرو و همچنین روشن کردن آن ،امکان
روشن و خاموش کردن سیستم بخاری و کولر خودرو از راهدور و بازکردن سانروف و در باک
از جمله امکانات این دسته از دزدگیرها هستند .همچنین در برخی از انواع این دزدگیرها،
برچسب حساس به ضربهای پشت شیشه خودرو نصب میشود که در صورت گم شدن یا در
دسترس نبودن ریموت ،میتوانید با ضربه زدن روی شمارههای برچسب توسط ناخن یا ...از
پشت شیشه و وارد کردن یک کد چهار رقمی ،در خودرو را باز کنید .امکانات ریموت این نوع

دزدگیرها نیز متنوع است .به طوری که برخی از آنها در مدلها و برندهای باالتر ،امکان ضد
آب و ضد ضربه بودن را نیز دارند .در ضمن ،در این دسته از دزدگیرها ،میتوان ریموتهای
شارژیراهمدید.بردریموتهادرایننوعدزدگیرهابیشترازانواعسادهبودهو(بااحتساب
بردساحلی)بینیکتا 10کیلومترمتفاوتاست.در هر حال ،عمده دزدگیرهای موجود در
بازار نیز مانند دزدگیرهای ساده ،چینی و کرهای هستند که برندهای ذکر شده در دزدگیر
ساده را نیز می توان در این قسمت نام برد.هم اینک دزدگیرهای تصویری چینی قیمتی
حدود 200تا 300هزار تومان دارند .دزدگیرهای تصویری کرهای هم به مانند دزدگیرهای
سادهدارایکیفیتبهتریهستندومیتوانآنهارابهقیمت 350هزارتایکمیلیونو200
هزار تومان در بازار خریداری کرد .نکته قابل توجهی که دخل و خرج در مشاهدات بازار به

نیست،سیستمماهوارهایمکانیابآن،اطالعات
مکانی و زمانی خودرو را ذخیره کرده و در اولین
نقطه دارای دسترسی به اینترنت موبایل ،آن را به
اپلیکیشنرویموبایلشماارسالمیکند.ازدیگر
امکاناتاینسیستمهامیتوانبهامکانخاموش
کردن خــودرو ،ارســال پیام بازشدن در خودرو،
اطالعرسانی وتغییر زاویه خودرو و امکان شنود
صدایداخلخودروازراهدوراشارهکرد.همچنین
اگر احیان ًا سارق خودرو اقدام به قطع برق خودرو
کرد،دربرخیمدلهابین5تا 100ساعت،امکان
فعالماندنسیستمردیاب(بهدلیلذخیرهبرقدر
آنها)وجوددارد.
نکتهقابلتوجهدرردیابها،قابلیتهایپشتیبانی
آن هــاســت .چــرا که ایــن سیستم ها ،وابسته به
برقراریخطوطاینترنت،جوابگوبودنوراحتی
استفاده از اپلیکیشن هستند .بر این اساس،
وقتی می خواهید یک ردیــاب آنالین خریداری
کنید،احتما ً
البایدازسالدوماستفاده،هزینهای

را به عنوان آبونمان
بپردازید .جست وجوی ما
در بازار نشان می دهد که این هزینه دسترسی و
اتصالبهشبکهدربرندهایایرانیمعمو ً
الپایینتر
بوده و در برندهای خارجی بیشتر است و مثالً
ممکن است ساالنه به بیش از  50هزار تومان نیز
برسد.ضمناینکهدرهنگامفیلترینگ،احتمال
قطع دسترسی به شبکه سیستم های خارجی
نیز وجود دارد از این رو سیستمهای داخلی قابل
اتکاترند.
از جمله برندهای مطرح ردیـــاب مــی تــوان به
آذرردیــاب ،سیم کارتل ،اچ وای کو ،تل کارنت و
جی پی تل اشاره کرد که طبق اطالعات اکتسابی
ما ،سه مدل اول ایرانی و دو مورد بعدی ،خارجی
هستند .ردیاب ها طیف گسترده قیمتی از 20
هزارتومانتا 450هزارتوماندارند.البتهطبیعی
است که مدلهای کف قیمتی ،امکانات ،کارایی و
پشتیبانیهایبسیارمحدودیدارند.

دربرخیمدلهایردیاببین5تا 100ساعت،امکانفعال
ماندنسیستمردیاببدوناتصالبرقخودرووجوددارد
ردیاب خودرو
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450
هزارتومان

میلیون تومان

آن برخورد کرد ،این بود که در برخی
برندهای کــره ای امکان بیمه سرقت
خــودرو تا سقف  100میلیون تومان
وجود دارد .بدین ترتیب در صورت سرقت
و پیدا نشدن خــودرو تا شش مــاه ،می توانید با
مستنداتیکهبهتاییدپلیسرسیدهاست،برایجبرانخسارتبهشرکتبیمهمربوطمراجعه
کنید.ازسویدیگر،برندهایچینی،برخالفکرهایها،عمدت ًاگارانتیندارندکهنکتهمهمی
است.چراکهدرصورتهنگ(قفل)کردنسیستم،بازنشدنخودروو،...دیگردستشمابه
هیچجاییبندنیستوبهاحتمالزیادبایدبهفکرسیستمدزدگیردیگریباشید.

دزدگیر تصویری با کیفیت

چند نکته پایانی
فعاالن بــازار ،تاکید زیــادی
برخرید سیستمهای دزدگیر
و ردیاب از فروشگاههای معتبر
دارنــــد .حتی بــرخــی ازآن هـــا
فــروش ایــن سیستم ها در محل
نمایندگی های فــروش خــودرو را هم
دارای کیفیت قابل قبول نمی دانند و
معتقدند باید در خرید این سیستم ها
با هوشیاری و بررسی الزم اقدام کرد.
همچنین هزینه های نصب نیز تقریب ًا
توافقی است اما می توان گفت نصابها
بــرای نصب دزدگــیــر در خــودروهــای
معمولی مانند پراید و پژو هزینه ای از
صفر تا  60هزار تومان و در خودروهای
خاص تر تا  100هزار تومان از مشتریان
دریافت میکنند.
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