راىنمای راه اندازی چشم مادون قرمسPWP-L360
-1معرفی:
چطوی هادٍى لزهش پزال تا استفادُ اس پزداسش دیجیتال ٍ الگَریتن ّای اًتمال دیتا پیچیذُ عولکزد هطلَب ٍپایذاری را ایجاد ًوَدُ است.ایي چطوی ّا
عولیات تست خَدکار رٍی تَرد خَد را اًجام دادُ ٍ ضعف تاطزی ٍ هفمَد ضذى را تِ کٌتزل پٌل اطالع هی دّذ.
-2مشخصات فنی:

مدل

PWP-L360

Model No.

ولتاژ عملکرد
جریان عمکرد
قطر دایره فضای آشکار سازی
زاویه آشکار سازی
آستانه مقاومت در برابر نور سفید
آستانه تاثیرات مغناطیسی ازمحیط
فرکانس کاری
برد فرستنده
باطری داخلی )(Alkaline
دمای کاری
ارتفاع نصب
ابعاد

3VDC

Operating Voltage
Operating Current
Detection range
Detection angle
Anti-white light
Anti-EMI
Operating Frequency
Transmission Range
Built-in battery
Working Temp.
Installation
Dimension

)30μA(standby), 8mA(alarm
℃Diameter 6m@25
360°
>9000LUX
)>30V/m (30MHz~1GHz
433MHz
)120-150m (Open Area
)2* 1.5V(LR6
℃-10℃~+50
)Height：2.4m~4.8m(Ceiling mount
Ø110 * 40 mm

-3معرفی DIPسوئیچ ها:
 DIPسَئیچ ّای  2ٍ 1جْت تٌظین حساسیت چطوی تِ کار تزدُ هی ضًَذ ٍ DIPسَئیچ ّای  4ٍ3جْت تعییي حالت کاری چطوی.

انواع حالت کاری:


:Test Mode

جُت اوجام تست قدم زدن در محديدٌ تحت پًشش چشمی ̨ می تًان چشمی را در ایه حالت قرارداد .در ایه صًرت با َر بار تحریک چشمی پىل بٍ صدا درخًاَد آمد.


:Normal Mode

تعذ اس ّز تار تحزیک چطوی 2.5دلیمِ چطوی تحزیک جذیذی را ًخَاّذ پذیزفت ایي لاتلیت
جْت صزفِ جَیی در هصزف تاطزی تَدُ ٍ اختاللی در عولکزدصحیح چطوی تِ ٍجَد ًخَاّذ آٍرد.


:Code Mode

جْت ارسال کذ ثثت در کٌتزل پٌل اس ایي حالت کاری استفادُ ًواییذ .
در سیز جذٍل تٌظین  DIPسَئیچ ّا جْت حالت ّای هختلف کاری آهذُ است.

تنظیم حساسیت:
حالت تک پالس دارای تیطتزیي حساسیت هی تاضذ ٍ تا گزفتي اٍلیي پالس تحزیک̨ سیگٌال آالرم را ارسال هی ًوایذ  .حالت  3پالس دارای کوتزیي
حساسیت هی تاضذ ٍ هٌاسة هحیط ّای پز ًَیش هی تاضذ.
جاهپز هَجَد ردی تَرد چطوی اگز تِ صَرتاتصال کَتاُ درآیذ ٍیژگی Tamper Alarm
غیز فعال هی گزدد.

-4ثبت درکنترل پنل:
اتتذا حالت کاری چطوی را در حالت  Codeلزاردادُ ٍ سپس ٍارد هٌَی ثثت دتکتَرّا در کٌتزل پٌل هی ضَین(تِ راٌّوای کٌتزل پٌل هزتَطِ هزاجعِ
ضَد ٍ).سپس دکوِ Tamperرا تفطاریذ ٍ هٌتظز ضٌیذى پیغام ثثت تواًیذ.
مالحظات نصب:
-1اس در هعزض حزارت یا سزها لزاردادى چطوی تپزّیشیذ.
-2چطوی را در هعزض ًَر ضذیذ خَرضیذ لزار ًذّیذ.
-3چطوی را در ًشدیکی کاتل ّای تزق ًصة ًکٌیذ.
-4چطوی را در ًشدیکی پزدّایی کِ اهکاى حزکت ٍ جاتجایی دارًذ ًصة ًکٌیذ.
-5چطوی را در هحیط تیزٍى ًصة ًکٌیذ.
-6اس دٍ چطوی تزای پَضص یک هحَطِ استفادُ ًکٌیذ.
-8چطوی را در هماتل جزیاى ضذیذ َّا ًصة ًکٌیذ.

توجو:
جْت تست هحذٍدُ تحت پَضص حالت کاری را تز رٍی  TEST MODEلزار دّیذ ٍ حساسیت را تز اساس هحیط تعییي ًواییذ.
تست را درّز دٍ جْت هحَطِ تحت پَضص هطاتك ضکل سیز اًجام ًواییذ.
تعذ اس اًجام تست حالت کاری را تز رٍی  Normal Modeلزاردّیذ.
تا افشایص دها اس  25درجِ فاصلِ تحت پَضص کاّص هی یاتذ.

