
 XR-926Aهادوى قزهشراٌُوای راٍ اًذاسی چشن 

 

 معرفی:-1

 .چطوی هبدٍى لزهش پزال ثب استفبدُ اس پزداسش دیجیتبل ٍ الگَریتن ّبی اًتمبل دیتب پیچیدُ  عولکزد هطلَة ٍپبیداری را ایجبد ًوَدُ است

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

                                                                            

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 جامپرها:-3

 

 :LEDجبهپز 

  در صَرت ثزداضتي ایي جبهپزLED .غیز فعبل هی گزدد 

 (: P.COUNT) جبهپز تعییي حسبسیت

  حسبسیت کن خَاّد ضد. 2ٍ3حسبسیت سیبد ٍ در صَرت اتصبل کَتبُ پبیِ ّبی   1ٍ2در صَرت اتصبل کَتبُ پبیِ ّبی 

 :(RELAY)جبهپز خط فزهبى

  حبلت   1ٍ2جْت تعییي حبلت خط فزهبى آالرم در ضزایط عبدی کبری  هی ثبضد. در صَرت اتصبل کَتبُ پبیِ ّبیNO   ثزلزار هی ثبضد. در

 ثزلزار هی گزدد.NCحبلت   2ٍ3صَرت اتصبل کَتبُ پبیِ ّبی 

 

Model No. XR-926A هذل 

Operating Voltage 9~16VDC  ولتاژ عملکرد 
Operation Current ≤20mA(12V) جریان کاری 

Detection distance 12m آشکار سازی فاصله  
Detection angle 110° آشکار سازی زاویه  
Anti-white light Yes مقاوم در برابر نور سفید 
Anti-RFI Yes مقاوم در برابر امواج رادیویی 
Working Temp. -10°C~50°C دمای کاری 
Installation method Wall نحوه  نصب 
Installation Height About 2.2m ارتفاع نصب 

Dimension 96* 59* 46.5 mm ابعاد 



 :ترمینال هامعرفی -4

TAMPER : 

  کلیذ    در صورت بستَ بودى درب چشویTAMPER  بَ سوت پاییي فشزدٍ شذٍ وبستَ خواُذ شذ و درًتیجَ تزهیٌالTAMPER  بَ صورتNC  یا

 بستَ خواُذ بود.

ALARM: 

  ایي تزهیٌال در صورت رویت ُزگوًَ حزکت در هحیط تغییز وضعیت هی دُذ اس حالتNC  َبNO   ویا بزعکس.با استفادٍ اس جاهپز هخصوص خط

 حالت پیش فزض آى را تعییي ًوود.فزهاى آالرم هی تواى 

+12VDC : 

 .ایي تزهیٌال هخصوص تغذیَ چشوی هی باشذGND 12+سز هٌفی تغذیَ وVDC .سز هثبت تغذیَ هی باشذ 

 

 

 سیم بنذی پیشنهادی:-5

 قزاردُیذ.  NCرا در وضعیتوضعیت خط آالرم جاهپز هزبوط بَ 

 در ایي صورت در حالت عادی کاری کَ حزکت وجود ًذاشتَ باشذ ̨

 . ALARMبستَ بودٍ و ُن تزهیٌال  TAMPERُن تزهیٌال 

 در صورت باس شذى درب چشوی و یا هشاُذٍ حزکت در هحیط و یا 

 حتی قطع تغذیَ چشوی  لوپ اتصال باس شذٍ و کٌتزل پٌل تحزیک هی گزدد.

   28VDC, ≤100mAظزفیت ایي رلَ :

 مالحظات نصب:-6

 اس در هعزض حزارت یب سزهب لزاردادى چطوی ثپزّیشید.-1

 چطوی را در هعزض ًَر ضدید خَرضید لزار ًدّید.-2

 چطوی را در ًشدیکی کبثل ّبی ثزق ًصت ًکٌید.-3

 چطوی را در ًشدیکی پزدّبیی کِ اهکبى حزکت ٍ جبثجبیی دارًد ًصت ًکٌید.-4

 حیط ثیزٍى ًصت ًکٌید.چطوی را در ه-5

  اس دٍ چطوی ثزای پَضص یک هحَطِ استفبدُ ًکٌید.-6

 چطوی را در همبثل جزیبى ضدید َّا ًصت ًکٌید.-8

 

 

 )زاویو دید چشمی(                                                                                                                                          

 توجَ:

 ثبًیِ طَل هی کطد تب چطوی در ٍضعیت کبری ًزهبل لزار گیزد. 66حدٍد  ,ثعد اس ٍصل تغذیِ دتکتَر ٍ رٍضي ضدى آى -1

 در ٌّگبم ًصت چطوی تَجِ داضتِ ثبضید کِ سطح سٌسَر چطوی را لوس ًکٌید سیزا ثبعث کبّص حسبسیت آى هی گزدد.-2

ضکل سیز اًجبم دّید تب اسعولکزد صحیح  ثعد اس ًصت ٍ سین ثٌدی حتوبً تست صحت عولکزد چطوی را را درّز دٍ جْت هحَطِ تحت پَضص هطبثك-3

 چطوی ٍ ساٍیِ دید آى هطوئي گزدید .

 

 

 

 

این دو ترمینال توسط سیم کوچکی 

 می بایست اتصال کوتاه گردد.


