
 PMD-5063هادوى قزهشراٌُوای راٍ اًذاسی چشن 

 

 معرفی:-1

تا حد بسیاز شیادی مًفق بٍ حرف آالزم َای کاذب گشتٍ ي عملکسد پایداز ي  PIRبا استفادٌ اش میکسکىتسلس ي سىسًز ديگاوٍ  چشمی مادين قسمص پسال 

 مطلًبی زا ایجاد ومًدٌ است.

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                          

 جامپرها:-3

 

 :LEDجامپس 

  دز صًزت بسداشته ایه جامپسLED .غیس فعال می گسدد 

 : (P.COUNT)جامپس تعییه حساسیت 

  حساسیت متًسط يدز صًزت بسداشته جامپس  3ي2حساسیت شیاد ي دز صًزت اتصال کًتاٌ پایٍ َای   2ي1دز صًزت اتصال کًتاٌ پایٍ َای

 حساسیت بٍ حداقل مقداز ممکه خًاَد زسید. 

 :(RELAY)جامپس خط فسمان

  حالت   2ي1جُت تعییه حالت خط فسمان آالزم دز شسایط عادی کازی  می باشد. دز صًزت اتصال کًتاٌ پایٍ َایNO   می باشد. دز بسقساز

 بسقساز می گسدد.NCحالت   3ي2صًزت اتصال کًتاٌ پایٍ َای 

 

        

Model No. PMD-5063 هذل 

Operating Voltage 9~16VDC  ولتاژ عملکرد 
Operating Current ≤18mA(12V) جریان کاری 

Detection angle 110° زاویه آشکار سازی 
Detection distance 12m فاصله آشکار سازی 
Anti-white light √ مقاوم در برابر نور سفید 
Anti-EMI √ مقاوم در برابر امواج الکترومغناطیسی 
Working Temp. -10°C~50°C دمای کاری 
Installation Wall نحوه  نصب 
Working humidit ≤95%  RH رطوبت کاری 
Installation Height 1.7~2.5m ارتفاع نصب 

Dimension 89* 52.5* 38.5 mm ابعاد 



 :ترمینال هامعرفی -4

TAMPER : 

  کلیذ    در صورت بستَ بودى درب چشویTAMPER  بَ سوت پاییي فشزدٍ شذٍ وبستَ خواُذ شذ و درًتیجَ تزهیٌالTAMPER  بَ صورتNC  یا

 بستَ خواُذ بود.

ALARM: 

  ایي تزهیٌال در صورت رویت ُزگوًَ حزکت در هحیط تغییز وضعیت هی دُذ اس حالتNC  َبNO   ویا بزعکس.با استفادٍ اس جاهپز هخصوص خط

 فزهاى آالرم هی تواى حالت پیش فزض آى را تعییي ًوود.

+12VDC : 

 .ایي تزهیٌال هخصوص تغذیَ چشوی هی باشذGND 12+سز هٌفی تغذیَ وVDC هی باشذ.سز هثبت تغذی َ 

 

 

 

 

 

 سیم بنذی پیشنهادی:-5

 قزاردُیذ.  NCرا در وضعیتوضعیت خط آالرم جاهپز هزبوط بَ 

 در ایي صورت در حالت عادی کاری کَ حزکت وجود ًذاشتَ باشذ ̨

 . ALARMبستَ بودٍ و ُن تزهیٌال  TAMPERُن تزهیٌال 

 در صورت باس شذى درب چشوی و یا هشاُذٍ حزکت در هحیط و یا 

 حتی قطع تغذیَ چشوی  لوپ اتصال باس شذٍ و کٌتزل پٌل تحزیک هی گزدد.

   28VDC, ≤100mAظزفیت ایي رلَ :

 مالحظات نصب:-6

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

 خورشید قرار ندهید.چشمی را در معرض نور شدید -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

 د.چشمی را در مقابل جریان شدید هوا نصب نکنی-8

 

 

 )زاویو دید چشمی(                                                                                                                 

 توجَ:
 ثانیه طول می کشد تا چشمی در وضعیت کاری نرمال قرار گیرد. 66حدود  ,بعد از وصل تغذیه دتکتور و روشن شدن آن -1

 هنگام نصب چشمی توجه داشته باشید که سطح سنسور چشمی را لمس نکنید زیرا باعث کاهش حساسیت آن می گردد.در -2

می بعد از نصب و سیم بندی حتماً تست صحت عملکرد چشمی را را درهر دو جهت محوطه تحت پوشش مطابق شکل زیر انجام دهید تا ازعملکرد صحیح چش-3

 و زاویه دید آن مطمئن گردید .

 

 

  

 

 این دو ترمینال توسط سیم کوچکی

 می بایست اتصال کوتاه گردد.


