
 

  PRH-9Vدتکتور حرارتی مستقل نصبراهنمای 
 

  معرفی:-1

 دسیثل سٍضي خَاّذ ضذ.100دس صَست تشٍص خطش فعال گشدیذُ ٍ تاصس داخلی آى تا قذست  ̨ایي هحصَل تا تْشُ گیشی اص پشداصًذُ داخلی 

 مشخصات فنی:-2

Model No. PRH-9V مدل 

Power Supply DC9V (*1 Battery)  منبع تغذیه 
Alarm indicator Red light and Sounder نشانگر آالرم 
Alarm Sound Pressure Level           >85dB (@ 3m) فشار صوتی آژیر 
Sensitivity 57℃ (135°F) حساسیت 
LED Monitoring Signal Flashing / 20 Sec LEDدر حالت عادی 
Working Temp. -10° C ~ 50 °C دمای کاری 
Working humidity 10%~90% RH  رطوبت کاری 
Dimension Ø107 * 35 mm ابعا د 
Standard ROHS/CE/ 

EMC(EN61000-4,EN50130)  استاندارددارای  
 

   :استانذاردها

                             

 نصب: -3

 .تَس تفطاسیذ تا تاصس آى سٍضي ضَدتست سا جْت اطویٌاى اص صحت عولکشد دتک اتتذا تاطشی سا دس پطت دتکتَس جایگزاسی ًواییذ سپس دکوِ

سپس ّذ سا تش سٍی تشکت قشاس دادُ ٍ تا یک چشخص ساعت گشد  آى سا  سا تش سٍی سقف ًصة ًوَدُ ٍ تتذا تشاکت هَجَد دس پطت دتکتَس ل ااح

 هحکن ًواییذ.

 توجه: 

  عٌَاى تستِ ًوی گشدد.ّذ تش سٍی تشاکت تِ ّیچ  ̨تذٍى ٍجَد تاطشی 

 مکان نصب:

پیطٌْاد هیگشدد دس هٌاطق هطخص ضذُ دس ضکل دتکتَس ًصة ًگشدد تِ 

ّش حال دس ًصة دتکتَس تایذ تِ استاًذاسدّا ٍ ضشایط هحیطی ساختواى 

 تَجِ ًوَد.

 

 

 
 

 

 



 

 ضعف باطری:

دقیقِ فعال خَاّذ ضذ .دس صَست ضٌیذى اخطاس ضعف تاطشی سشیعاً  1تاصس دتکتَس تِ صَست هتٌاٍب ّش   ̨دس صَست کاّص سطح ٍلتاط  تاطشی

 تاطشی سا تعَیض ًواییذ.

 

 مالحظات:

 

 اص ًصة دتکتَس دس هسیش جشیاى َّای ضذیذ تپشّیضیذ. -1

  چطوک خَاّذ صد.ثاًیِ یکثاس  30دتکتَس ّش  LEDدس ضشایط ًشهال کاسی  -2

جْت غیش فعال ًوَدى آى اص جذاکشدى تاطشی استفادُ ًٌواییذ. سعی دس حزف هٌثع ایجاد آالسم داضتِ  ̨دس صَست فعال ضذى دتکتَس  -3

 تاضیذ تشای هثال اتتذا دسب ٍ پٌجشُ ّا سا تاص ًواییذ ٍ هٌثع گشها سا خاهَش ًواییذ.

طَتت تاال هاًٌذ حوام ٍ هکاى ّایی کِ تا س یهتشی هکاى ّای 3ص ش ام کارب اص ًصة دتکتَس دس فاصلِ کوتستِ هٌظَس جلَگیشی اص آال -4

 اهکاى ایجاد َّای گشم سا داسًذ خَدداسی ًواییذ.

پیطٌْاد هی گشدد دتکتَس تِ صَست ّفتگی هَسد تست قشاس گیشد . ًحَُ تست تایذ تذیي صَست تاضذ کِ تٌْا تا استفادُ اص دکوِ   -5

َست پزیشد.دکوِ تست سا تشای چٌذ ثاًیِ ای ًگِ داسیذ تا تاصس داخلی دتکتَس فعال گشدد. تست هَجَد تش سٍی دتکتَس ایي عولیات ص

 تست تِ پایاى سسیذُ است ٍ دس غیش ایٌصَست تا ًوایٌذگی فشٍش هحصَل تواس حاصل فشهاییذ.  ̨دس صَست فعال ضذى تاصس

 


