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 معرفی:-1

اس رسیسى سیگٌال  یا ّز ضئ ذارجی تزای تطریص ٍرٍز غیز هجاس استفازُ هی ًوایس.زر صَرتی کِ هاًعکس ضسُ چطن ذطی پزال اس پالس ّای هازٍى قزهش 

تزای جلَگیزی اس   TAMPERتِ ّز زٍ لٌش ّوشهاى جلَگیزی ًوایس رلِ ذزٍجی ایي چطن ذطی عول ذَاّس کزز.ّوچٌیي ایي چطن ذطی زارای سَییچ

 .ذزاتکاری ّای احتوالی هی تاضس کِ ضزیة ایوٌی سیستن را تاحس سیازی افشایص هی زّس

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی چشمی:-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model No. PDB-L30 PDB-L60 PDB-L80 PDB-L100 هذل 

Detection distance  Indoor  90 m 180 m 240 m 300 )محدوده تحت پوشش )فضای بسته 
Detection distance Outdoor 30 m 60 m 80 m 100 )محدوده تحت پوشش)فضای باز 
Operating Current  40 mA                   55mA                    65mA                  65mA جریان کاری 
Adjust angle Horizontal:180°(±90)；   Vertical:20(±10°) تنظیمات زاویه 
Operating Voltage 12VDC ~ 24VDC；P≥15W 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 

Housing locking screw: 

 پیچ ٍصل کٌٌسُ قاب تِ تسًِ
Collimation: 

 هَاسی ساسی
Base: 

 پایِ

tal fine-tune knob:  ِزکو

 تٌظین افقی لٌش

View finder: 

 ًوایاب

Transmitter: 

 ارسال کٌٌسُ

Vertical fine-tune knob:       

 زکوِ تٌظین عوَزی لٌش    
Bracket: 

 هحَر
Lens(built in): 

 لٌشّای زاذلی

 
Housing: 

 قاب رٍیی

Anti-tamper: 

 سَییچ ضس سزقت
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 ارسال کننذه:

Power indicatorًطاى زٌّسُ قسرت سیگٌال:  

Transmitter indicatorًطاًگز ارسال سیگٌال: 

 دریافت کننذه:

Signal LEDًطاًگز سطح سیگٌال: 

Voltage test point هحل تست ٍلتاص: 

Beam response time adjustmentُتٌظین سهاى پاسد زّی تِ قطع ارتثاط تیي ارسال کٌٌسُ ٍ زریافت کٌٌس: 

 

 سطح سیگنال:

LED  هی تاضس زر جسٍل سیز سطَح هرتلف سیگٌال جْت  فزستٌسًُطاى زٌّسُ هیشاى قسرت سیگٌال زریافتی اسطزف  چطن گیزًسُّای هَجَز تز رٍی

قسرت سیگٌال زریافتی تَسط زریافت کٌٌسُ حساقل  سطح  ،ارتثاط تیي ارسال کٌٌسُ ٍ زریافت کٌٌسُ آهسُ است .تَصیِ هی ضَز حتواً جْت صحت کارکزز

 تاضس. 8

 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 سطح سیگٌال

 رٍضي 01
 رٍضي رٍضي رٍضي رٍضي

 چطوکشى 9
 رٍضي رٍضي رٍضي رٍضي

 رٍضي 8
 رٍضي رٍضي رٍضي

 ذاهَش

 چطوکشى 7
 رٍضي رٍضي رٍضي

 ذاهَش

 رٍضي 6
 ذاهَش ذاهَش رٍضي رٍضي

 چطوکشى 5
 ذاهَش ذاهَش رٍضي رٍضي

 ذاهَش رٍضي رٍضي 4
 ذاهَش ذاهَش

 رٍضي چطوکشى 3
 ذاهَش ذاهَش ذاهَش

 ذاهَش رٍضي 2
 ذاهَش ذاهَش ذاهَش

 چطوک سى 0
 ذاهَش ذاهَش ذاهَش ذاهَش

 ذاهَش ذاهَش ذاهَش ذاهَش ذاهَش 0
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 نصب:مالحظات  -4

 اس ًصة تز رٍی هحل ّای فاقس استحکام السم ذَززاری فزهاییس.

 اس زر هعزض ًَر هستقین ذَرضیس قزار گزفتي چطوی ّا ذَززاری ًواییس. 

 عول آیس. زر صَر ت استفازُ اس چٌس چطوی تزای تحت پَضص قزارزازى هحسٍزُ  هَرز ًظز اس الگَی سیز استفازُ ًواییس تا اس تزٍس اذتالل جلَگیزی تِ

 

 

 

 

 زّیس. تٌظیوات ساٍیِ لٌش را ّواًٌس ضکل سیز هی تَاًیس اًجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه نصب: -5

 اتتسا کاغذ عالهت گذاری ضسُ هکاى پیچ ّا را تز رٍی هحل ًصة قزارزازُ ٍ سَراذکاری را اًجام زّیس.-0

 طَل اتصال پایِ ّا ٍ ًحَُ ًصة را هطرص ًواییسٍ سین را اس زاذل پایِ ّا عثَر زّیس.-2

 ٌیس.ر هکاى ذَز هحکن کتسًِ اصلی چطوی را ز -3

Beam spread 
diameter 

Guarding 
distance 

Style 

0.70m 30 PDB-L30 

0.90m 60 PDB-L60 

1.05m 80 PDB-L80 

1.20m 100 PDB-L100 
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 قاب رٍی چطوی را تززاضتِ ٍ تٌظیوات هزتَط لٌشّای چطوی را اًجام زّیس. -4

 جسٍل سیز اًتراب هی ضَز :سایش سین تا تَجِ تِ ٍلتاص ٍ فاصلِ فزستٌسُ ٍ گیزًسُ اس رٍی  -5

 

 

 

 

 

  

 معرفی کانکتورها:-6

 

 

 

 

 

 

 دریافت کننذه(RECEIVER): 

 هی تاضس. TAMPERهزتَط تِ سَییچ  6ٍ7هی تاضٌس. .پایِ  Relayپایِ ّای  3ٍ4ٍ5پایِ ّای هزتَط تِ تغذیِ هی تاضس. 0ٍ2پایِ ضوارُ 

 ارسال کننذه(TRANSMITTER): 

 هی تاضس. TAMPERهزتَط تِ سَییچ  6ٍ7هی تاضس.پایِ  تال استفازُ 3ٍ4ٍ5تغذیِ هی تاضس.پایِ ّای  0ٍ2پایِ 

 

 تنظیمات زاویه لنس:-7

 اتتسا قاب رٍی چطوی را تاس کززُ ٍ تغذیِ را ٍصل ًواییس.-0

 سپس تا استفازُ اس پیچ ّای تٌظین عوَزی ٍ افقی تٌظیوات لٌش را اًجام زّیس.-2

 .تاضس 7تیطتز اس سطح  ّای سطح سیگٌالLED تٌظیوات تِ گًَِ ای تایس اًجام ضَز کِ 
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 تاضس( )ًیاسی تِ اًجام ایي هزحلِ ًوی                  توجه:

ّای سطح سیگٌال تز رٍی زریافت کٌٌسُ LEDتزای تست صحت ارتثاط عالٍُ تز رٍیت 

را زر عقزتِ ای هی تَاى اس تست ٍلتاص ذزٍجی استفازُ کزز.اتتسا پزٍب ّای هَلتی هتز 

تِ تٌظین لٌشّا  تَجِ ًواییس سپس – ٍ +ٍ تِ پالریتِ سَراخ ّای تست ٍلتاص قزارزازُ 

َاتی هتز زر هاکشیون را تٌظین ًواییس تِ گًَِ ای کِ عقزتِ ه Horizantalاتتسا  تپززاسیس

رسال کٌٌسُ سپس قاب ا را تِ ّویي طزیق تٌظین ًواییس . Verticalحالت تاضس ٍ سپس 

ٍلت زست پیسا  0.3ضوا تایس تتَاًیس تِ ٍلتاص حساقل را قزار زّیس ٍ ٍلتاص را اًساسُ تگیزیس 

 کٌیس.

 تنظیم زمان پاسخ گویی:-8

 هاًع اًتراب ضَز تا زر صَرت عثَر هاًع یا ّز ضئ  هرتل کٌٌسُ سیگٌال زستگاُ قازر تِ تطریص آى تاضس.هعوَالً ایي سهاى تایس کوتز اس سهاى گذر 

 5قسم سزى آرام:         4قسم سزى هعوَلی:       3قسم سزى سزیع:      2زٍیسیي هعوَلی:     0زٍیسى سزیع:

 

 

 عیب یابی:-9

 راٍ حل پیشٌِادی علت ًقص

LED تاس ای کْتاٍ ّجْداتصال عذم اسلحاظ یتٌذ نیس تست تزّس ایزاد در تغذیَ ارسال کٌٌذٍ رّشي ًوی شْد 

LED.تاس ای کْتاٍ ّجْداتصال عذم اسلحاظ یتٌذ نیس تست َیتغذ در زادیتزّسا دریافت کٌٌذٍ رّشي ًوی شْد 

LED  ٍرّشي در سهاى ایجاد هاًعدریافت کٌٌذ 

 شْدیًو

تاسخْرد سیگٌال یا ارسال سیگٌال احتوال ّجْد -1

 اس هٌثع دیگز

 ُز دّ لٌش تَ طْر ُوشهاى تالک ًشذٍ اًذ-2

 سهاى پاسخ دُی تٌظین شذٍ تسیار کْتاٍ است.-3

جِت چشوی ُا را عْض کٌیذ  یا تاسخْرد -1

 سیگٌال را اس تیي تثزیذ.

 ُز دّ چشوی را ُوشهاى تلْک کٌیذ.-2

 سهاى پاسخگْیی را افشایش دُیذ.-3

ًشاًگز آالرم دریافت کٌٌذٍ فعال هیشْد اها خزّجی 

 سیگٌال آالرم عول ًوی کٌذ.

قطعی یا اتصال کْتاٍ در هذار ّجْد  -1

 دارد.
 اتصال تَ خْتی تزقزار ًیست. -2

 اتصاالت را تزرسی کٌیذ.-1

 هتصل کٌیذ.ی تِذرستکاتل ُا را -2

ًشاًگز آالرم دریافت کٌٌذٍ تَ طْر هذاّم رّشي 

 است.

 تَ درستی تٌظین ًشذٍ اًذ.ُا  چشوی-1

هاًعی تیي دریافت کٌٌذٍ ّ ارسال کٌٌذٍ ّجْد -2

 دارد.

 قاب چشوی ُا راتویش ًیست.-3

 تٌظیوات را دّتارٍ اًجام دُیذ.-1

 هاًع را تزطزف ًواییذ.-2

 قاب رّی چشوی را تویش ًواییذ.-3

 خزّجی سیگٌال آالرم تَ صْرت هتٌاّب

 سین تٌذی ًاهٌاسة-1

 ّلت است. 13کوتز اس هٌثع تغذیَ -2

وی خارجی تَ سثة تاد یا تاراى تَ طْر شچ-3

 هتٌاّب هاًع در تزاتز چشوی ایجاد هیکٌذ.

 هکاى ًصة استحکام السم را ًذارد.-4

دقت اًطثاق چشوی ُا تَ طْر هٌاسة تٌظین -5

 ًشذٍ است.

چشوی ُا تَ ّسیلَ یک جسن در حال حزکت -6

 تلْک شذٍ اًذ.

 کْتاٍ است. سهاى پاسخگْیی تسیار-7

رّشي ًثْدٍ است در  5سطح قذرت سیگٌال-8

 سهاى گذاشتي قاب چشوی

 

 سین تٌذی را چک ًواییذ.-1

 هٌثع تغذیَ چک شْد.-2

 هْاًع احتوالی را اس تیي تثزیذ.-3

 هکاًی هٌاسة جِت ًصة پیذاکٌیذ.-4

 هحْر چشوی ُا را دّتارٍ تٌظین ًواییذ.-5

 سهاى پاسخگْیی را تٌظین ًواییذ.-6

 قذرت سیگٌال دریافتی را افشایش دُیذ.-7

 


