
 PWM-L55T   مگنت بیسیمراهنمای راه اندازی 
 

 معرفی:-1

(را Detector lostاعالم گن شذى هگٌت ) سَئیچ Tamperٍقاتلیت اعالم ضعف تاطری داخلی ٍ ّوچٌیي قاتل ًصة تر رٍی درب ٍ پٌجرُ تَدُ ٍایي سری از هگٌت ّا 

 دارا هی تاشذ .

  مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ه انذازینصب و را -3

 را تاز ًواییذ ٍ سپس تذًِ سٌسَر را تر رٍی سطح هَرد ًظر تا پیچ هحکن ًواییذ.  اتتذا تا فشار دادى دکوِ هَجَد در تاالی سٌسَر قاب آى

 را فعال ًوَدُ ٍ قاب رٍیی را تثٌذیذ. ىآحال تا قرار دادى تاطری ّا در داخل سٌسَر 

 ساًتی هتری از تذًِ سٌسَر ًصة ًواییذ.  1تَجِ داشتِ تاشیذ کِ هگٌت را در فاصلِ حذاکثر 

 تنظیم جامپرها: -4

تٌظین ًواییذ ٍسپس L یا  Rهی تَاى ایي جاهپر را تر رٍی حالت  راست ٍ یا چپ سَئیچ reed: ایي سری از هگٌت ّا تِ صَرت دٍ طرفِ هی تاشٌذ جْت تعییي 1جاهپر

 هگٌت را در ّواى سوت ًصة ًواییذ.

را اتصال کَتاُ ًواییذ.حال هی تَاًیذ یک زٍج سین  2جاهپر   ̨سین استفادُ ًواییذ: در صَرتی کِ از ایي سٌسَر تخَاّیذ تِ عٌَاى تثذیل کٌٌذُ سیگٌال سیوی تِ تی2جاهپر 

 تعییي ًواییذ. 3آًرا تا استفادُ از جاهپر  NC/NOرا تِ کاًکتَر سیوی هتصل کردُ ٍ حالت 

کٌترل پٌل ارسال خَاّذ شذ ٍ در صَرت تستِ تَدى ایي  : در صَرت تاز تَدى ایي جاهپر  اگر کاًکتَر سیوی تِ صَرت اتصال کَتاُ درآیذ سیگٌالی جْت تحریک3جاهپر 

 جاهپر اگر کاًکتَر سیوی اتصال تاز گردد سیگٌال آالرم ارسال خَاّذ گردیذ.

 ثبت در کنترل پنل:-5

هَجَد تر رٍی تذًِ سٌسَر تِ صَرت  ٍ یا ٍارد کردى کذاتتذا پٌل اصلی را ٍارد حالت ثثت دتکتَر ًواییذ حال تا دٍر ٍ ًسدیک کردى هگٌت ًسثت تِ تذًِ اصلی سٌسَر 

 .ثثت کٌیذپٌل  رادر کذ ثثت دستی در کٌترل پٌل هی تَاًیذ

 :مالحظات نصب-6

 از ًصة هگٌت تیسین در ًسدیکی خطَط ترق ٍ هیذاًْای هغٌاطیسی خَدداری فرهاییذ.

 از ًصة هگٌت تر رٍی سطَح لرزاى ٍ تی ثثات خَدداری فرهاییذ.

 ای داخلی هی تاشذ از ًصة آى در هحَطِ ّای تاز خَدداری فرهاییذ.ایي هحصَل جْت استفادُ ّ

Model No. PWM-L55T مدل 

Operating Voltage 3VDC  جریان مصرفی 

Current consumption standby ≤5μA ; Alarm≤7-12mA جریان مصرفی 

Magnetic Range 2.5cm فاصله عملکرد مگنت 

Wireless Coverage Built-in antenna：150m(open area)  برد بیسیم 

Built-in battery 1* 3V（CR123A） لیتیومی(باطری داخلی(  

Operating Frequency 433MHz فرکانس کاری 

Working Temp. -10℃~+50℃ دمای کاری 

Dimension 
Emitter：81×*32*25mm； 

Magnetic stripe：74.5*13.5*18.8mm 
 ابعاد


