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شکند. به همین دلیل نیاز به کلید کنیم و یا کلید در قفل میتوانیم پیش بینیی کنیم که در چه زمانی کلید را گم میمیما ن

و یک کلید سازی که بهصورت شبانه روزی فعالیت  چون زمان بزرگترین عامل برای شما است سازی سیار داریم،

 .باشدت متعهد و مسئولیت پذیر کند بایدمی

الخصوص کلید سازهایی که به صورت سیار و شبانه روزی فعالیت می باید دیوانه وار عاشق کارش باشد علیکلید ساز 

و...( به یک کلید ساز نیاز داریم و  ایمکلید راکرده ،کلید در قفل شکسته) ایمکنند. چون معموال وقتی ما به مشکل خورده

 .معموال در آن زمان اضطراب داریم

 .ک متخصص امنیت استیک کلیدساز خوب، ی
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 قیمت کلید سازی

ها به صورت حدودی از طرف اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید قیمت 98و  99نرخ نامه جدید در سال  به دلیل ارائه نشدن

 .درج شده است

 قیمت به تومان شرح خدمات

 30،000 فل درب خودرو یا ساختمانبازکردن هر ق

 15،000 ساخت کلید جدید

 15،000 تغییر کلید

 40،000 تغییر کلید درب رقی

 30،000 ساخت کلید کامپیوتری

 25،000 ساخت کلید خودرو)پراید و پژو(

 50،000 نصب فنر آرام بند

  یجدول قیمت کلید ساز

 موارد عمومی که در قیمت کلید سازی تاثیر گذار است

 رفت و آمد در زمان استفاده از خدمات کلید سازی سیار 
 پیچیدگی قفل، آلیاژ و نوع ساخت کلید و قفل 

 !کلید سازی شبانه روزی معتبر

کسب و کار خود را های پیچیده و سختگیرانه پیروی کند تا بتواند مجوز در بیشتر کشورها یک کلیدساز باید از قانون

 .دریافت کند. در کشور عزیزمان ایران هم روال دریافت مجوز برای کلیدسازی وجود دارد

وقت شما با ارزش است و باید روی کلید ساز سیار حساب باز کنید. به همین دلیل بزرگ باید از کلید سازی معتبر و 

 .دارای مجوز کمک بگیریم
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 رپنج ویژگی کلید سازی سیار معتب
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ا سریع پاسخ دهد و به کلید سازی شبانه روزی باید به شم .یک کلید ساز باید حضور به موقع را به شما تضمین دهد

 .باالترین سرعت به شما خدمت رسانی کند. چون زمان شما مهم است

باید ابزار مناسب برای برطرف کردن مشکل شما را داشته باشد و قدرت تشخیص مشکل و قیمت را در کمترین زمان 

 .ممکن داشته باشد

های ندارست برای کار و از روش را حفظ کند شان و منزلت مشتری کند بایدشخصی که شغل کلیدسازی را انتخاب می

 .خود استفاده نکند

های معتبر و دارای پروانه کسب استفاده بایست از کلیدسازیاشخاص می :به گفته اتحادیه تعمیرکاران قفل و کلید تهران

 .ستهای غیرمعتبر مسئولیت آن به عهده خود شخص انمایند، در صورت بروز هرگونه مشکلی با کلید سازی

در نظر داشته باشید؛ بیشترین دلیلی که ما به کلید سازی مراجعه می کنی )به گفته کلید سازها( تعویض مغزی قفل ویا 

از کلید سازی معتبر استفاده  خرید قفل جدید در زمان اسباب کشی به خانه جدید ویا مکان جدیدی است. پس به همین دلیل،

 .کنید

 کلید سازی در نکت

تر امنیت خواهیم سریعو یا کلید سازی شبانه روزی داریم، می کلید سازی سیار که ما نیاز به استفاده ازمعموال زمانی 

 .باشد ترین به شمانزدیک که محل مورد نظر خود را فراهم کنیم. از طرفی هم نیاز به یک کلید سازی معتبر داریم

آید، نداشتن ابزار مناسب است. از از آنجا که یکی از بزرگترین موارد که هنگام ارائه خدمات کلید سازی سیار پیش می

برای زمان  را داشته باشند و ابزار مناسب های سیار را به شما معرفی خواهد کرد کهاین رو، نکت معتبرترین کلیدسازی

 .و در کمترین زمان ممکن در کنار شما باشند ل باشندشما ارزش قائ

 .داند امنیت شما و خانواده شما چقدر اهمیت داردیک کلید ساز خوب، می

 .کنند، باید امین شما باشندشخص یا گروه کلیدسازی که به صورت سیار فعالیت می

 هایی دارد؟کلید ساز سیار چه مهارت
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های های عمومی که در پایین به آنها اشاره شده است، باید تخصصکلید سازی سیار ویا شبانه روزی به عالوه بر مهارت

 .زیر را داشته باشد

 های معمولیدرب تعمیر قفل 
 تعمیر و ساخت سوئیچ ماشین 
 ساخت کلید یکد در محل 
 تعمیر جک پارکینگ 
 بازکردن درب خودرو 
 بازکردن انواع قفل فرمان و پدال خودرو 
 تعمیر و ساخت انواع دزدگیر خودرو و موتورسیکلت 

 برای موارد زیر نیاز به آموزش تخصصی است

 بازکردن قفل گاوصندق و تعمیر قفل گاوصندق 
 اتیکهای هوشمند و اتومهای دربتعمیر و بازکردن قفل 
 ها(های وارداتی )به دلیل پیچیدگی آنبازکردن و تعمیر برخی از قفل ماشین 
 های دیجیتال و هوشمندنصب، تعمیر و بازکردن قفل 
 های ضد سرقتنصب، تعمیر و بازکردن درب 
 ساخت سوئیچ کددار و هوشمند 
 نصب و تعمیر انواع قفل برقی 
 های هوشمندتعمیر و ساخت انواع دزدگیر خانه 

 وقتی پشت در ماندیم، چه کاری انجام ندهیم

 

بازکردن قفل  ها به مشکل برنخورند یا کلید را گم نکنیم یا جا نذاریم، هیچ سروکاری با کلیدسازی وبآ تا زمانی که قفلتقری

 .نخواهیم داشت. پس موارد زیر را در نظر داشته باشید بدون کلید

 .کنندیکه به صورت شبانه روزی و سیار فعالیت م تجربه چندین ساله متخصصان کلید ساز است موارد زیر

 استفاده نکیند )حداقل فشار زیادی نیارید( بازکردن قفل از کلید دیگری برای 
 .زیاد است و در هزینه شما در زمان استفاده از کلید سازی سیار تاثیر زیادی دارد شکسته شدن کلید احتمال

 شود مغزی قفل صدمه ببینداستفاده از اشیای تیز برای بازکردن قفل باعث می. 
 اسایی همراه خود داشته باشیدمدارک شن 

 .و مالکیت خودرو در زمان استفاده از خدمات کلید سازی شبانه روزی الزامی است ارائه کارت شناسایی
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 کند؟ها را باز میکلید ساز چگونه قفل

کنند، لوازم الزم برای اول از همه بسیار مهم است که اشخاصی که در زمینه کلید سازی شبانه روزی و سیار فعالیت می

 .برطرف کردن مشکل شما را داشته باشند

و... همراه  چهارپر ،دوشیار ،ساده ،کامپیوتری بایست با استفاده از کلیدهای خاماگر نیاز به کلید جدید داشته باشید، می

 .داشته باشند و با استفاده از دستگاه ساخت کلید، کلید جدید را در محل برای شما بسازند

توانند در هایی مثل فرکانس یاب برای کپی انواع ریموت میاگر مشکلی برای ریموت داشته باشید با استفاده از دستگاه

 .محل اقدام به کپی ریموت کنند

 ه از کلیدویدیو آموزشی بازکردن قفل بدون استفاد

پردازیم که در زمان دستری نداشتن به ها برای بازکردن انواع قفل میدر اینجا به آموزش ویدیوی برخی از روش

 .پردازیم که شاید بتواند کمک شما بکندکلیدسازی می

 بازکردن قفل آویز بدون استفاده از کلید

 بازکردن درب ماشین بدون استفاده از کلید

 شویدبا انواع کلید آشنا 

نوع کلید در انواع مختلف وجود دارد، در اینجا سعی شده است که پرکاربردترین کلیدها که در زمان استفاده  30بیش از 

 .نیاز دارید معرفی شود خدمات کلید سازی از

 

 کلیدهای خانگی

 ترین کلیدها هستندکلیدهای که زیاد از آنها استفاده کردیم و از رایج

 

 کامپیوتری کلید
 شودکلیدهای بسیار پرکاربر در زندگی ما هستند و بسیار ساده. هرچقدر تعداد شیارها بیشتر باشد، امنیت بیشتر می
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 كلید دیمپل
 .کندهستند ولی در سادگی آنها، پیچدگی دارد که کپی آن را سخت میکلیدهای بسیار کم کاربرد

 

 ایای یا بشکهكلید لوله

 شودهایی مثل پدال، قفل دچرخه و... استفاده میبرای استفاده قفل

 

 کلید ایموبالیزر یا کلید ضد سرقت
 .کلیدهایی که هم از لحاظ ساختار فیزیکی، به صورت الکتورینک با ساختار قفل خودرو مچ شده اسند

 

 والت کلیدها

 والت کلیدها بیشتر در خودروهای خارجی استفاده می شود و فقط مخصوص روشن کردن ماشین است. )کلید زاپاس(
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 کلید کارتی
 هاها و سازمانکلیدهای کاربری برای خانه های هوشمند ویا شرکت

 

 کلیدهای هوشمند
 هی هوشمند هستند و به صورت سازمان یافته یا آنالین قابل کنترل هستنداین کلیدها فقط مخصوص خانه
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