
 XR-980Aهادوى قزهشراٌُوای راٍ اًذاسی چشن 

 

 معرفی:-1

تب حد ثسیبز شیبدی هَفق ثِ حرف آالزم ّبی کبذة گشتِ ٍ عولکسد پبیداز ٍ  PIRثب استفبدُ اش هیکسکٌتسلس ٍ سٌسَز دٍگبًِ  چشوی هبدٍى قسهص پسال 

 هطلَثی زا ایجبد ًوَدُ است.

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                  

 جامپرها:-3

 

 :LEDجبهپس 

  دز صَزت ثسداشتي ایي جبهپسLED .غیس فعبل هی گسدد 

 

 (: JP1جبهپس تعییي حسبسیت )

  حسبسیت آى کن خَاّد شد. ̨ حسبسیت چشوی شیبد ٍ دز صَزت ثسداشتي جبهپس ̨ جبهپس دز هحل دز صَزت گراشتي 

 

 :(JP2)جبهپس خط فسهبى

  خسٍجی خط فسهبى دز حبلت عبدی کبزی اتصبل کَتبُ ̨دز صَزت گراشتي جبهپس دز هحلNC  ٍدز غیس ایي صَزت اتصبل ثبشNO .خَاّد ثَد 

 (:DISجبهپس هحدٍدُ تحت پَشش)

  هتس زا پَشش هی دّد. 21زت هحدٍدُ هتس زا پَشش خَاّد داد ٍ دز غیس ایٌصَ 21چشوی هحدٍدُ ̨ دز صَزت گراشتي جبهپس دز هحل 

 

Model No. XR-980A هذل 

Operating Voltage 9~16VDC  ولتاژ عملکرد 

Operation Current ≤18mA(12V) جریان کاری 

Detection angle 110°  آشکار سازیزاویه  

Detection distance 12m/18m (wide-angle lens)  آشکار سازیفاصله  

Anti-white light Yes مقاوم در برابر نور سفید 

Anti-EMI Yes مقاوم در برابر امواج الکترو مغناطیسی 

Working Temp. -10°c~50°c دمای کاری 

Installation Wall نحوه  نصب 

Working Humidity ≤95%  RH رطوبت کاری 

Installation height 2~2.8 m ارتفاع نصب 

Dimension 90* 62* 45 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 .سز هثبت تغذیَ هی باشذ 

 

 

 

  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

 چشمی بپرهیزید.از در معرض حرارت یا سرما قراردادن -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

 چشمی را در مقابل جریان شدید هوا نصب نکنید.-8

 

 

 

 )زاویو دید چشمی(                                                                                                                         

 

 توجَ:
 ثبًیِ طَل هی کشد تب چشوی دز ٍضعیت کبزی ًسهبل قساز گیسد. 06حدٍد  ,ثعد اش ٍصل تغریِ دتکتَز ٍ زٍشي شدى آى -2

 دز ٌّگبم ًصت چشوی تَجِ داشتِ ثبشید کِ سطح سٌسَز چشوی زا لوس ًکٌید شیسا ثبعث کبّش حسبسیت آى هی گسدد.-1

 ثعد اش ًصت ٍ سین ثٌدی حتوبً تست صحت عولکسد چشوی زا زا دزّس دٍ جْت هحَطِ تحت پَشش هطبثق-3

 شکل شیس اًجبم دّید تب اشعولکسد صحیح چشوی ٍ شاٍیِ دید آى هطوئي گسدید .

 

 

 

 

 این دو ترمینال توسط سیم کوچکی

 می بایست اتصال کوتاه گردد


