راهنمای راه اندازی آژیر فالشر بی سیم POS-L47
-1معزفی:
ایي هذل اس آصیز تیسین تِ علت دارا تَدى صذای قَی ٍ اهکاى ارتثاط تا پٌل ّای اهٌیتی پزال،دتکتَرّا،ریوَت کٌتزل ّا دارای هحثَتیت تاالیی هی تاشذ .
ایي آصیز هی تَاًذ اس پاًل پزال سزی الیت فزهاى دریافت کزدُ ٍ عول ًوایذ ٍ ّن تِ طَر هستقل تِ عٌَاى یک هیٌیون سیستن هزکشی عول کزدُ ٍ تا ادٍات
جاًثی اس قثیل دتکتَرّا ٍ ریوَت ارتثاط تزقزار کٌذ .ایي آصیزجْت تغذیِ اس آداپتَر ٍ ّن اس تاطزی داخلی هی تَاًذ استفادُ ًوایذ.در ٌّگام آالرم ّن سهاى
فالشز ٍ آصیز عول خَاّذ کزد.در ٌّگام هسلح( ٍ )ARMغیز هسلح شذى ( )DISARMتَسط ریوَت آصیز تِ هذت  2ثاًیِ عول خَاّذ کزد.ایي آصیز دارای
کلیذ  TAMPERتزای جلَگیزی اس تاس شذى اس هحل ًصة هی تاشذ.
-2مشخصات فنی:

مدل
منبع تغذیه بیرونی
باطری قابل شارژ داخلی
جریان کاری
بلندی صدا
توان فرستنده
فرکانس کار
دمای کاری
ابعا د
فاصله دریافت سیگنال

POS-L47

Model No.

15-18VDC
12VDC,1.3AH

Operating Voltage
Built-in rechargeable battery
Operating Current
Alarm loudness
Emitting power
Operating Frequency
Working Temp.
Dimension
Receiving distance

standby<220μA;alarm<1.2A
<100dB @1m
14±1dB
433MHz
℃-10℃~+50
229*164*54mm
)200m(open area

-3نحوه معزفی ادوات بیسیم جانبی به آژیز (مزکز کنتزل مینیمم):
ٌّگام ثثت ریوَت ،هگٌت،پٌل ٍ ...در آصیز ،آصیز تِ هذت  2ثاًیِ تِ صذا در خَاّذ آهذٍ اعالم هَفقیت آهیش تَدى ثثت را هی کٌذ.
هاکشیون ٍ 66سیلِ تی سین قاتل ًصة رٍی ایي آصیز هی تاشذ.

-4نصب:
-6اتتذا جای سَراخ ّای قاب پشت آصیز را تزرٍی دیَار عالهت سدُ ٍ تِ ٍسیلِ دریل سَراخ کاری را اًجام دّیذ.
 -2سپس تا  4پیچ هَجَد در جعثِ قاب را تِ هحکوی در جای خَد ًصة کٌیذ تِ طَری کِ کلیذ TAMPERهَجَد در پشت آصیز تحت فشار تستِ شَد.

 -5ثبت کذینگ:
-6اتتذا قاب رٍی آصیز را تزداشتِ ٍ کاًکتَر تاطزی را ٍصل کٌیذ  LEDسثش
رٍشي هی شَد.
-2تا فشار دادى کلیذ ً ٍ Rrcگِ داشتي آى صذای  dee deeرا خَاّیذ
شٌیذ ایي صذا ًشاًِ ٍارد شذى تِ هذ  Codingهی تاشذ.
سپس در حالی کِ دکوِ  Rrcراّوچٌاى ًگِ داشتِ این ٍسیلِ جاًثی هَرد ًظز را تحزیک کزدُ ٍ هٌتظز شٌیذى صذای آصیز
تِ هذت  2ثاًیِ هی شَین.

 -6حذف کذینگ:
تزای حذف کذیٌگ اتتذا ّز دٍ دکوِ ّ Clr2ٍClr1ن سهاى فشار دادُ ًٍگِ هی دارین سپس صذای هوتذ  deeتزای چٌذ ثاًیِ پخش خَاّذ شذ ٍ قطع
هیشَد ٍ دٍتارُ پخش خَاّذ شذ حاال دکوِ ّا را رّا هی ًوایین در ایي هزحلِ توام ٍسایل ثثت شذُ پاک خَاّذ شذ.

-7ثبت آژیز در کنتزل پنل:
اتتذا تا ٍارد کزدى کذٍ *9876#5#ارد حالت ثثت ٍسایل هی شَین سپس دکوِ  Recآصیز را فشار دادُ ٍ ًگِ هیذارین ٍ ّوشهاى کذ 7 #را در کٌتزل پٌل
ٍارد کزدُ ٍ هٌتظز شٌیذى پیغام هَفقیت آهیش تَدى ثثت هی هاًین.

