
 RLG-200مادون قرمس   چشمی راهنمای راه اندازی

 

 معرفی:-1

اضذ کِ ایي هذل جسء  دتکتَرّای تطخیص حرکت هادٍى قرهس َّضوٌذ ترد تلٌذ پرال  هی تاضذ. ایي هذل دارای تکٌَلَشی تْیٌِ سازی هصرف اًرشی هی ت

لٌس فرزًل ٍ ٍ تکٌَلَشی هَلتی  ٍ DMTهذل ّای هطاتِ  هی ضَد. ّوچٌیي تِ علت ترخَرداری از تکٌَلَشیتاعث افسایص طَل عور تاطری داخلی تا دٍتراتر 

 .ًوی گردد ًَیس ّای هَجَد در هحیط دچار آالرم کارب ضیلذیٌگ تا حذ تسیار زیادی در هقاتل اهَاج الکترٍهغٌاطیسی هصَى تَدُ ٍ تر اثر 

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

  نصب: -3

تنظیم  براکت نصب که به صورت چند زاویه ای می باشدمتر متغیر می باشد. همچنین زاویه چشمی  را می توان با توجه به  2.4متر تا 1.8ارتفاع نصب بین 
 کرد.

 در ٌّگام ًصة تِ هَارد زیر تَجِ ًواییذ:

 قراردادى چطوی تپرّیسیذ.از در هعرض حرارت یا سرها -1

 چطوی را در هعرض ًَر ضذیذ خَرضیذ قرار ًذّیذ.-2

 چطوی را در ًسدیکی کاتل ّای ترق ًصة ًکٌیذ.-3

 چطوی را در ًسدیکی پردّایی کِ اهکاى حرکت ٍ جاتجایی دارًذ ًصة ًکٌیذ.-4

 چطوی را در هحیط تیرٍى ًصة ًکٌیذ.-5

 استفادُ ًکٌیذ.از دٍ چطوی ترای پَضص یک هحَطِ -6

 جْت جلَگیری از آالرم کارب تَسط حیَاًات خاًگی از زاٍیِ ًصة زیر استفادُ ًواییذ.-7

 چطوی را در هقاتل جریاى ضذیذ َّا ًصة ًکٌیذ.-8

 .ًکٌیذ ًصة را چطوی  ̨در هحل ّایی کِ اهکاى دارد حیَاًات خاًگی از آى تاال رفتِ ٍ در هقاتل چطوی قرار تگیرًذ -9

 

 

 

 

 

 

 

Model No. RLG-200 مدل 

Operating Voltage 6 VDC ( *4 AAA Batt.)  ولتاژ عملکرد 
Quiescent Current 60µA جریان در حالت بیکاری 

Alarm Current 20mA جریان در حالت آالرم 

Detection distance 6,9,12m opitional (12@25℃)  آشکار سازیبرد  

Detection angle 110° آشکار سازی زاویه  

Anti-white light > 6500 LUX آستانه مقاومت در برابر نور سفید 
Wireless transmission  range 800m (in the open area) حداکثر برد بیسیم 
low voltage transmitting √ ارسال پیغام ضعف باتری 
Working Temp. -15℃~+50℃ دمای کاری 
Installation 1.8~<2.4m ارتفاع نصب 

Operating Frequency 433MHZ فرکانس کار 



 جامپرها:-4

 هی تاضذ.  LEDدٍ جاهپر تر رٍی ّن قرار دارد جاهپر تاالیی جْت تٌظین حساسیت تِ کار هی رٍد ٍ جاهپر پاییٌی ترای ٍضعیت 

 خاهَش تاقی هی هاًذ ٍ در غیر ایٌصَرت رٍضي خَاّذ ضذ.LEDقرار دادُ ضذُ تاضذ تِ ٌّگام ارسال سیگٌال آالرم  OFFاگر در حالت   LEDجاهپر -1

 کن خَاّذ ضذ. 1تٌظین ضَد حساسیت تِ ًصة حالت  2تاضذ حساسیت چطوی زیاد است ٍ اگر تر رٍی  1جاهپر حساسیت اگر در حالت -2

 هتر قاتل تٌظین هی تاضذ.12  ̨ 9 ̨ 6حالت  3جاهپر طَل ًاحیِ پَضص در  -3

 تَجِ:***

 هذ ٍارد چطوی  ̨هرتثِ سیگٌال آالرم تَسط چطوی  تِ کٌترل پٌل ارسال گردیذ 3اگر در هحیط فعالیت اًساًی هذاٍم ٍجَد داضتِ تاضذ تعذ از ایٌکِ 

standby  ثاًیِ هحیط را عاری از فعالیت اًساًی تطخیص ًذّذ دٍتارُ تِ هذ  55ضذُ تا از تِ ّذر رفتي تاطری چطوی جلَگیری ًوایذ ٍ تا زهاًیکِ تِ هذت

 کاری عادی خَد تاز ًخَاّذ گطت.

 ناحیه تحت پوشش:تست قذم زدن در  -5

 دقیقِ تعذ از ایٌکِ چطوی را رٍضي کردیذ تست را ضرٍع ًواییذ. 2حذاقل  -1

 آى رٍضي گردد. LEDدر ًاحیِ اًتْایی هحذٍدُ تحت پَضص چطوی ضرٍع تِ قذم زدى ًواییذ .چطوی تایذ تحریک ضذُ ٍ  -2

 در جْت هخالف حرکت قثلی ًیس ایي تست را اًجام دّیذ. -3

 ًسدیک تِ چطوی ًیس اًجام دّیذ.تست فَق را در ًاحیِ  -4

 تاضذ تا تواهی هحَطِ تِ خَتی تحت پَضص قرار گیرد. ًٍاّوَاری ًاحیِ تحت پَضص ًثایذ دارای سر تاالیی -5

 .گردد یه کوتر هقذار اًتخاب ضذُ از یساز آضکار فاصلِ درجِ 25 از دها صیافسا تا -6
 

 

 

 

 

 

 اخطار باطری:

1-LED  ثاًیِ چطوک خَاّذ زد. 5ّر  ضعف تاطریدر ضرایط 

 تاطری تِ کٌترل پٌل ارسال خَاّذ ضذ. ضعفسیگٌال -2

رم ٍ سیگٌال ضعف تاطری ّر یک ساعت تِ کٌترل پٌل ارسال خَاّذ ضذ هگر ایٌکِ در هحیط فعالیت اًساًی هطاّذُ ضذُ کِ در ایي ضرایط سیگٌال آال-3

 .ّذ ضذضعف تاطری تا ّن تِ صَرت ّوسهاى ترای پٌل ارسال خَا

 ثبت در کنترل پنل:

رل پٌل ٍارد حالت تا استفادُ از سَئیچ هَجَد در رٍی ترد چطوی هی تَاى سیگٌال ثثت در پٌل را ارسال ًوَد. الثتِ در اتتذا تایذ تا تَجِ تِ راٌّوای کٌت

 ثثت چطوی تر رٍی کٌترل پٌل ضذُ تاضیذ.

 اخطار:

 ندارد. چشمیدرست مسئولیتی در قبال نصب نا این شرکت هیچگونه


