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 معرفی:-1   

قابلیت تبذیل ضذى بِ یک سیستن هشکضی     ̨آطیش بیسین پشال سشی ساتل داسای استفادُ دٍگاًِ بَدُ ٍ عالٍُ بش ایٌکِ یک آطیش فالضش بیسین هی باضذ 

ایي آطیش  سا ًیض داسا هی باضذ. کٌتشل ضذى با سیوَت کٌتشلٍ  (NCدتکتَس سیوی)بِ صَست  تعذاد ًاهحذٍدٍپطتیباًی اص ( Minimum System )دصدگیش

 ٍلت ًیض هی باضذ کِ دس هَاقع قطع بشق هی تَاًذ بِ خَبی اص آطیش پطتیباًی کشدُ ٍ بشق هصشفی هَسد ًیاص آى سا تاهیي ًوایذ.9داسای باطشی پطتیباى 

 مشخصات فنی:-2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه انداز ی به عنوان آشیر فالشر:-3

 ثاًیِ آطیش سا سٍضي ًواییذ. 2قشاس دادُ ٍ بعذ اص هذت sirenسا بش سٍی حالت  panel/sirenابتذا آطیش سا خاهَش ًوَدُ ٍ سپس کلیذ دٍ حالتی  -1

 قشاس دّیذ. 23سا بش سٍی حالت  23/26کلیذ دٍ حالتی  -2

سیافت فشکاًس سا بش سٍی کٌتشل پٌل بفطاسیذ)بش حال دکوِ د ̨بِ صَست چطوک صى دسآیٌذ LED2دس پطت آطیش سا بفطاسیذ تا  sensorدکوِ  -3

دس صَست دسیافت کذ بِ ٍسیلِ کٌتشل پٌل حالت چطوک صى آطیش خاهَش خَاّذ  (RF OUTیا ّواى  9سٍی صحفِ کلیذ کٌتشل پٌل دکوِ ضواسُ

 سا باس دیگش بفطاسیذ.  SENSORضذ.دس ًْایت کلیذ 

 

 

 

 

 

 

 

Model No. RSN-60 مدل 

External power supply 12 VDC/500mA منبع تغذیه خارجی 
Backup Battery 9VDC (*1 Batt.6F22X) باتری پشتیبان 

Quiescent Current <220μA جریان در حالت بیکاری 

Alarm Current  <100mA جریان در حالت آالرم 
Sound pressure 90dB@1m شدت صدا 
Receiving distance ≤50m  بیسیمبرد  
Operating Frequency 433MHz فرکانس کار 
Working Temp. - 10℃ ~ 50℃ دمای کاری 
Working humidity 10% ~ 90% رطوبت کاری 
Dimension 115*112*47mm ابعاد 
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  :پنل( )کنترلراه اندازی به عنوان سیستم مرکسی-4

 ثاًیِ آطیش سا سٍضي ًواییذ. 2قشاس دادُ ٍ بعذ اص هذت panel  سا بش سٍی حالت panel/sirenابتذا آطیش سا خاهَش ًوَدُ ٍ سپس کلیذ دٍ حالتی  -1

کلیذی سا بشسٍی سیوَت  .صى دس خَاّذ آهذبِ صَست چطوک  LED1سا بفطاسیذ سپس REMOTEابتذا دکوِ  آطیشجْت ثبت سیوَت کٌتشل دس  -2

 سا بفطاسیذ تا تٌظیوات رخیشُ ضَد. remoteپخص خَاّذ ضذ. دس اًتْا دکوِ  آطیشاص  beepصذای   ̨دس صَست دسیافت کذ تَسط پٌل  بفطاسیذ

سپس دتکتَس هَسد ًظش سا   بِ صَست چطوک صى دس خَاّذ آهذ LED2̨ سا بفطاسیذ sensorابتذا دکوِ  بیسین دس آطیشجْت ثبت دتکتَس  -3

سا جْت رخیشُ ساصی اطالعات  sensorپخص خَاّذ ضذ.دس اًتْا دکوِ  آطیشاص  beepصذای  ̨آطیشتحشیک ًواییذ دس صَست دسیافت کذ تَسط 

 بفطاسیذ.

 ش ًصب ًوَد .هی تَاى بِ صَست سشی بش سٍی کاًکتَس هطخص ضذُ دس پطت آطی NCّوچٌیي تعذاد ًاهحذٍدی دتکتَس سیوی سا بِ صَست  -4

سپس کاًکتَس سیوی سا دس پطت بِ صَست چطوک صى دس خَاّذ آهذ   LED2 ̨سا بفطاسیذ SENORجْت فعال ساصی دتکتَس سیوی ابتذا دکوِ -5

 سا بفطاسیذ. SENSORدکوِ  حال ̨سٍضي باقی خَاّذ هاًذ  LED2 آطیش هتصل کشدُ ٍ یکباس آًشا باص ٍ بستِ ًواییذ

ّا دٍباس چطوک خَاٌّذ صد حال دس صَست تحشیک دتکتَسّا آطیش بِ LEDجْت فعال کشدى آطیش دکوِ هسلح ضذى سا بش سٍی سیوَت بفطاسیذ  -6

 ثاًیِ فعال خَاّذ ضذ. 72هذت

 توجه:***

  عذد دتکتَس بیسین سا داسا هی باضذ. 8عذد سیوَت ٍ  4ایي آطیش قابلیت ثبت 

 تعذاد دفعات چطوک صدى  ̨بِ ٌّگام اتصال تغزیِ آطیشLED1 ًطاى دٌّذُ تعذاد سیوَت ّای ثبت ضذُ بش سٍی آطیش ٍ تعذاد دفعات چطوک

 ًطاى دٌّذُ تعذاد دتکتَسّای بیسین ثبت ضذُ بش سٍی آطیش هی باضذ. LED2صدى 

 بازگشت به تنظیمات کارخانه:-5

ثاًیِ دکوِ سا سّا ًکٌیذ  3سا فطشدُ ٍ ًگِ داسیذ سپس آطیش سا سٍضي ًواییذ ٍ تا   REMOTE  یا SENSOR یکی اص دٍ دکوِ حال کٌیذآطیش سا خاهَش ابتذا 

 حال آطیش سیست ضذُ است.


