
 

  PB2-Lراىنمای راه انداز چشم خطی مادون قرمس 
 

 معرفی:-1 

اس  یا ّز شئ خارجی چشن خطی پزال اس پالس ّای هادٍى قزهش کذ شذُ تزای تشخیص ٍرٍد غیز هجاس استفادُ هی ًوایذ.در صَرتی کِ هاًغ

رسیذى سیگٌال تِ ّز دٍ لٌش ّوشهاى جلَگیزی ًوایذ رلِ خزٍجی ایي چشن خطی ػول خَاّذ کزد.ّوچٌیي ایي چشن خطی دارای 

تزای جلَگیزی اس خزاتکاری ّای احتوالی هی تاشذ کِ ضزیة ایوٌی سیستن را تاحذ سیادی افشایش هی دّذ.ایي چشویْا   TAMPERسَییچ

 اًسی هختلف را دارا هی تاشذ تا اس تذاخل تا چشویْای دیگز جلَگیزی تِ ػول آٍرًذ.کاًال فزک 8قاتلیت تٌظین در 

 مشخصات فنی:-2

Model No. PB2-L30 PB2-L60 PB2-L80 مدل 

Detection distance  Indoor  90 m 180 m 240 m )محدوده تحت پوشش )فضای بسته 
Detection distance Outdoor 30 m 60 m 80 m پوشش)فضای باز( محدوده تحت  
Working Current 20 mA 55 mA 65 mA جریان کاری 
Adjust angle Horizontal :180° (±90°) Vertical :±10° تنظیمات زاویه 
Operating Voltage 13.8 DC ~ 24VDC, 15 W ولتاژ کاری 
Response time  50~700 ms  زمان پاسخ دهی  
Alarm output  Relay contact output (NO/NC) Contact capacity:30V/0.5AMax  رله خروجی 
Number of beam 2 تعداد چشمی 
Working Temp. -25℃~+55℃ /Humidity :5% ~ 95%(RH) دمای کاری 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی چشمی:-3

  ْای سین کشیتزهیٌال -2                        کاًکتَر کاتل-1

 TAMPERسَییچ  -4               سَراخ ّای ًصة -3

 تٌظین ػوَدی -6                       تٌظین افقی -5

 قاب رٍی چشوی-8        ًوایاب جْت تٌظین - 7 

 سیم بنذی:-4

ایجاد اختالل  TAMPERتزای ارتثاط تایذ اس کاتل شیلذ دار استفادُ ًوَد.سین ّا تایذ تِ درستی در جای خَد قزارگیزد تا در کار سَییچ

 ًٌوایذ.ٍسین تٌذی در ٍضیؼت قطغ هٌثغ تغذیِ تایذ اًجام پذیزد.



 

 دریافت کننذه: 

 ػذد کاًکتَر قاتل رٍیت خَاّذ تَد.در سیز تَضیح ّز یک تِ اختصار آهذُ است. 11پس اس تاس کزدى قاب رٍی در یافت کٌٌذُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ارسال کننذه 

 کاًکتَر جْت اتصال سین ٍجَد دارد.در جذٍل سیز ّز یک تِ اختصار تَضیح دادُ شذُ است. 6کٌٌذُ در جلَی چشوی ارسال 

 

 

 

 

 

 استفادُ ًوَد تِ ایي هٌظَر اس سین تٌذی سیز استفادُ ًواییذ . RS485BUSتَجِ: جْت ًصة ٍ ارتثاط دٍ چشوی تا یکذیگز تایذ اس ارتثاط 

 

  

 

 

 

 

Description(تَضیحات) Name N 

 POWER 1 هٌثغ تغذیِ)پالریتِ هْن ًوی تاشذ(

 POWER 2 هٌثغ تغذیِ)پالریتِ هْن ًوی تاشذ(

 RS485 IA 3ٍرٍدی 

 RS485 IB 4ٍرٍدی 

 RS485 OA 5خزٍجی

 RS485 OB 6خزٍجی

 NC/NO C/CN 7خزٍجی رلِ 

 COM 8 سز هشتزک خزٍجی آالرم

 TAMPERT TAMPER 9سَییچ

 TAMPERT TAMPER 10سَییچ

Description(تَضیحات) Name N 

 POWER 1 هٌثغ تغذیِ)پالریتِ هْن ًوی تاشذ(

 POWER 2 هٌثغ تغذیِ)پالریتِ هْن ًوی تاشذ(

 TAMPERT TAMPER 3سَییچ

 TAMPERT TAMPER 4سَییچ

 RS485 IA 5ٍرٍدی 

 RS485 IB 6ٍرٍدی 



 

 نصب:-5

 دریافت کننذه:-5-1

 ػذد سَییچ ارائِ شذُ است کِ تِ تزتیة در سیز تِ آًْا هیپزداسین. 5تز رٍی دریافت کٌٌذُ 

 تزای تٌظین فزکاًس ارسال ٍ دریافت هی تاشذ. 1ٍ2ٍ3کلیذّای 

اتصال کَتاُ هی  COMٍC/NCتاشذ در صَرت تزٍس آالرم ONتَدى خزٍجی رلِ آالرم است.اگز کلیذ تز رٍی حالت  NOیا NCتزای تٌظین  4کلیذ 

 تاشذ یؼٌی تاسر ٌّگام آالرم تِ صذا در هی آیذ. ONرٍی دریافت کٌٌذُ است اگز  BUZZERتزای صذای  5شَد.کلیذ 

Description(تَضیحات) Name N 

 1 تٌظین فزکاًس
FREQ1 1 

 2 تٌظین فزکاًس
FREQ2 2 

 FREQ3 3 3 تٌظین فزکاًس

 NO/NC 4 تٌظین ًَع خزٍجی رلِ آالرم

ON/OFF Buzzer 5 

 

  فرکانس:تنظیم 

 باید فرکانس ىای یکسان داشتو باشند و با زوج چشم  ىای دیگر متفاوت باشد. RX و TX ىر زوج 

 

 

 

 

 

  پاسخگویی:زمان 

 حساسیت چشوی تیشتز هی شَد. ،سهاى پاسخگَیی تا تَجِ تِ هتحزک هَرد ًظز جْت شٌاسایی تایذ تٌظین شَد.ّزچِ سزػت کشف تاالتز

 زهاى پاضخگىیی ضرعت وضعیت

 6ms 50ms پرش
 4ms 100ms دویذى ضریع

 1.2ms 150ms قذم زدى ضریع
 0.7ms 200ms قذم زدى

 0.4ms 240ms قذم زدى آرام
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Frequency 

DIS  WITCH 

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF FREQ1 

ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF FREQ2 

ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF FREQ3 



 

 

 ارسال کننذه:-5-2

 ها هی باشذ. LEDعذد جهت تٌظین فرکاًص ارضال و کلیذ چهارم جهت فعال و غیر فعال کردى  3عذد کلیذ وجىد دارد . 4در ارضال کٌٌذٍ 

 ها برای ًشاى دادى شرایط آالرم و هوچٌیي تراز کردى فرضتٌذٍ و گیرًذٍ اضتفادٍ هی شىًذ. LEDایي 

Description(تَضیحات) Name N 

 1 تٌظین فزکاًس
FREQ1 1 

 2 تٌظین فزکاًس
FREQ2 2 

 FREQ3 3 3 تٌظین فزکاًس

 LED 4 ّا LEDفؼال یا غیز فؼال کزدى 

 

 فزکاًس چشوی ارسال کٌٌذُ تایذد هطاتق چشوی دریافت کٌٌذُ تٌظین گزدد.

 

  تنظیم زاویه لنسها با توجه به نشانگرLED :ها 

 ّای تیشتزی رٍشي هی شَد. LEDٍ دریافت کٌٌذُ تْتز در هقاتل یکذیگز تٌظین شًَذ تَاى سیگٌال دریافتی تیشتز شذُّز چِ ارسال کٌٌذُ ٍ 

 

 

 

 

 

 

 

Notes Condition Colour LED 
- Power supplied green ON 

Alarm output active alarmed red ALARM 

Level 
  Signal Level 

1        2       3       4       5 

LEVEL0- no signal aligment(هن ترازی( red off-off-off-off-off 

LEVEL1 aligment(هن ترازی( red blink-off-off-off-off 
LEVEL2 aligment(هن ترازی( red on-off-off-off-off 
LEVEL3 aligment(هن ترازی( red blink-on-off-off-off 
LEVEL4 aligment(هن ترازی( red on-on-off-off-off 
LEVEL5 aligment(هن ترازی( red blink-on-on-off-off 
LEVEL6 aligment(هن ترازی( red on-on-on-off-off 
LEVEL7 aligment(هن ترازی( red blink-on-on-on-off 
LEVEL8 aligment(هن ترازی( red on-on-on-on-off 
LEVEL9 aligment(هن ترازی( red blink-on-on-on-on 

LEVEL10 aligment(هن ترازی( red on-on-on-on-on 

 addressing red جهت ًوایش آدرش چشوی
ADDRESS 

1-2-4-8-16 



 

 

 ( تز رٍی ارسال کٌٌذُ:SIGNAL LEVELسطح سیگٌال)LEDٍضؼیت 

 

 SIGNAL LEVEL وضعیت ضطح ضیگٌال
 ضبس خىب

 قرهس هتىضط

 ًارًجی ضعیف

 

 آدرس دهی:-6

سین تٌذی ّا اًجام شذ ٍ تغذیِ ٍصل شذ قثل اس تستي قاب رٍی چشوی تایذ آدرس چشوی تز رٍی دریافت کٌٌذُ تٌظین سهاًیکِ توام 

ثاًیِ تفشاریذ.در ایي  3تار در هذت  3را   TAMPERتزای ٍرٍد تِ حالت آدرس دّی تایذ کلیذ اًجام هی شَد .  Rxتٌظین آدرس رٍی ٍاحذ شَد.

ّا آدرس ٍاقؼی چشوی را ًشاى خَاٌّذ داد. تا LEDٍ  ثاًیِ چشوک هی سًذ  11تِ هذت  ALARM LEDٍ تار تِ صذا در خَاّذ آهذ 2حالت تاسر 

حالت کاری ػادی ثاًیِ صثز کٌیذ تا چشوی ٍارد  11ٍاحذ تِ آدرس اضافِ هی شَد.تؼذ اس تٌظین آدرس تِ هذت  TAMPER ,  1ّز تار فشار دادى 

 خَد شَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 

 تاشذ. 7پیشٌْاد هی شَد سطح سیگٌال حذاقل تیشتز اس  -1

 .ٍلت تیشتز تاشذ 1.85تِ هٌظَر تٌظین دقیقتز هی تَاى اس خزٍجی ٍلتاص تز رٍی دریافت کٌٌذُ استفادُ ًوَد ایي ٍلتاص تایذ اس  -2


