
 RMS-110مادون 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. ًَیسّای هَجَد در هحیط دچارآالرم کاربضیلذیٌگ تا حذ تسیار زیادی در هقاتل اهَاج الکترٍهغٌاطیسی هصَى تَدُ ٍ تر اثر 

 مشخصات فنی:-2

 

 

  نصب: -3

هتر هتغیر هی تاضذ. ّوچٌیي زاٍیِ چطوی  را هی تَاى تا تَجِ تِ تراکت ًصة کِ تِ صَرت چٌذ زاٍیِ ای هی تاضذ تٌظین  2.4هتر تا 1.8ارتفاع ًصة تیي 

 هتر هی تاضذ. 2.2ارتفاع ًصة پیطٌْادی  کرد.

 نمایید:در هنگام نصب به موارد زیر توجه 

 از در معرض حرارت یا سرما قراردادن چشمی بپرهیزید.-1

 چشمی را در معرض نور شدید خورشید قرار ندهید. -2

 چشمی را در نزدیکی کابل های برق نصب نکنید. -3

 چشمی را در نزدیکی پردهایی که امکان حرکت و جابجایی دارند نصب نکنید. -4

 چشمی را در محیط بیرون نصب نکنید. -5

 از دو چشمی برای پوشش یک محوطه استفاده نکنید. -6

 جهت جلوگیری از آالرم کاذب توسط حیوانات خانگی از زاویه نصب زیر استفاده نمایید. -7

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Model No. RMS-110 مدل 

Operating Voltage 9 VDC *1 (Batt.) (6F22X)  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 30m to 50m (in the open air) 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 

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

تٌظین ضَد  2تاضذ حساسیت چطوی زیاد است ٍ اگر تر رٍی  1جاهپر حساسیت اگر در حالت -2

 کن خَاّذ ضذ. 2حساسیت تِ ًصة حالت 

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

 جامپرحساسیت توجه:*** 

هرتثِ سیگٌال آالرم تَسط  3اگر در هحیط فعالیت اًساًی هذاٍم ٍجَد داضتِ تاضذ تعذ از ایٌکِ -1

  ̨چطوی  تِ کٌترل پٌل ارسال گردیذ

ضذُ تا از تِ ّذر رفتي تاطری چطوی جلَگیری ًوایذ ٍ تا زهاًیکِ  Power-savingچطوی ٍارد هذ  

 ثاًیِ هحیط را 05تِ هذت 

 الیت اًساًی تطخیص ًذّذ دٍتارُ تِ هذ کاری عادی خَد تاز ًخَاّذ گطت.عاری از فع 

 .گردد یه کوتر یساز آضکار فاصلِ درجِ 20 از دها صیافسا تاّوچٌیي تَجِ داضتِ تاضیذ کِ -2

 تست قذم زدن در ناحیه تحت پوشش: -5

 دقیقه بعد از اینکه چشمی را روشن کردید تست را شروع نمایید. 2حداقل  -1

 آن روشن گردد. LEDدر ناحیه انتهایی محدوده تحت پوشش چشمی شروع به قدم زدن نمایید .چشمی باید تحریک شده و  -2

 در جهت مخالف حرکت قبلی نیز این تست را انجام دهید. -3

 تست فوق را در ناحیه نزدیک به چشمی نیز انجام دهید. -4

 ا تمامی محوطه به خوبی تحت پوشش قرار گیرد.باشد ت وناهمواری ناحیه تحت پوشش نباید دارای سر باالیی -5

 

 

 

 

 اخطار باطری:

1-LED  ثانیه چشمک خواهد زد. 5هر  ضعف باطریدر شرایط 

 باطری به کنترل پنل ارسال خواهد شد. ضعفسیگنال -2

شده که در این شرایط سیگنال آالرم و ضعف سیگنال ضعف باطری هر یک ساعت به کنترل پنل ارسال خواهد شد مگر اینکه در محیط فعالیت انسانی مشاهده -3
 باطری با هم به صورت همزمان برای پنل ارسال خواهد شد.

 ثبت در کنترل پنل:

موجود در روی برد چشمی می توان سیگنال ثبت در پنل را ارسال نمود. البته در ابتدا باید با توجه به راهنمای کنترل پنل وارد  ON/OFFکلیدبا استفاده از 
 ثبت چشمی بر روی کنترل پنل شده باشید.حالت 

 اخطار:

 ندارد. چشمیدرست مسئولیتی در قبال نصب نا این شرکت هیچگونه


