
 PIS-L28آژیربیسیم  راهنمای راه اندازی

 

 معزفی:-1

ذ.ایي هی کٌ ٍلت داخلی تبهیي2.1ثبطزی پشتیجبى  ٍٍلت خبرجی  21داپتَر آاس ایي آصیز ثزای استفبدُ در فضبّبی ثستِ هٌبست هی ثبشذ ٍ ًیزٍی خَد را

ٍ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یک هیٌیون سیستن   َرّب ٍ ریوَت ّب را دارا هی ثبشذهگٌت ّبی هغٌبطیسی ٍ اًَاع سٌس  ،کٌتزل پٌل آصیز قبثلیت اتصبل ثیسین ثِ

 ّوچٌیي ثِ طَر هذاٍم ثِ صَرت خَدکبر ٍضؼیت خَد را ثِ پٌل گشارش هیذّذ.هزکشی ثب ادٍات جبًجی اس قجیل دتکتَرّب ٍ ریوَت ارتجبط ثزقزارکٌذ .

 مشخصات فنی:-2

Model No. PIS-L28 مدل 

External power supply 9~15VDC منبع تغذیه بیرونی 
Quiescent Current ≤8mA جریان حالت بیکاری 
Sound pressure ≤85dB (@1m） فشار صوتی 
Built-in battery 1.2 V(AA *6  Batt),1.0Ah شتیبان داخلیباطری پ    
Alarm Current ≤500mA جریان حالت آالرم 
Operating Frequency 433MHz فرکانس کار 
Working Temp. -10℃~+40℃ دمای کاری 
Receiving distance ≥100m(open area)        مبرد بیسی  

 

 

 نحوه معزفی ادوات بیسیم جانبی به آژیز )مزکز کنتزل مینیمم( -3

  را ثفشبریذ سپس ٍسیلِ ای را کِ قصذ داریذSave/tx (k1) اثتذا دکوِ 

 ،در آصیز ثجت کٌیذ تحزیک کٌیذ درصَرت هَفقیت آهیش ثَدى ثجت 

 ثی سین قبثل ًصت رٍی ایي آصیز هی ثبشذ. ٍسیلِ 16هبکشیون  آصیز صذای کَتبّی تَلیذ خَاّذ کزد. 

 

 حذف ثبت-4

خبهَش هی شًَذ ٍ رٍشي چٌذیي ثبر ّب LEDرا ثزای چٌذ ثبًیِ ًگِ داریذ. SaveٍClrجْت حذف ٍسیلِ ثجت شذُ تٌْب کبفی است ّوشهبى دکوِ ّبی 

 حبال ّز دٍ دکوِ را رّب هی ًوبییذ ٍ ػولیبت ثِ پبیبى هی رسذ ٍ توبم ٍسیلِ ّب حذف هی گزدًذ.رٍشي خَاٌّذ شذ سپس ٍ

  نصب: -5

     اثتذا قبة رٍی آصیز را در جْت خالف حزکت ػقزثِ ّبی سبػت

  داخل جؼجِ ٍ ثِ ٍسیلِ پیچ ّبیچزخبًذُ ٍ قبة رٍیی را ثزداریذ

 .ًصت ًوبییذٍ قبة را ثجٌذیذ (4.8m~2.4) ثذًِ اصلی را  در ارتفبع دلخَاُ

 

 آژیز در کنتزل پنل: (ثبتنحوه معزفی ) -6

 تحزیک ًوبییذ ٍ هٌتظز شٌیذى پیغبم هَفقیت آهیش ثَدى ثجت ثوبًیذ. SAVEٍارد هٌَی ثجت آصیز ّبی ثیسین شذُ ٍ آصیز را ثِ ٍسیلِ دکوِ 

 دقیقِ ثِ صذا در خَاّذ اهذ هگز ایٌکِ هتَقف شَد. 2در ٌّگبم آالرم آصیز ثؼذ اس دریبفت سیگٌبل اس پبًل ثِ هذت 

 

 



 توجه:

 آصیز ًجبیذ در هحلی ًصت گزدد کِ ثِ سبدگی در دستزس ّوگبى قزار گیزد.

 یِ ًذاشتِ ثبشذ.آصیز درهحلی ًصت شَد کِ ثِ راحتی ثب پٌل در ارتجبط ثبشذ ٍ هشکلی اس ًظز هٌجغ تغذ

 قجل اس ّزگًَِ تغییز در آصیز ثبیذ کٌتزل پٌل در هٌَّبی کبرثزی یب هٌَ ّبی ثزًبهِ ریشی ثبشذ در غیز ایي صَرت آصیز فؼبل خَاّذ شذ.

 اخطار:

 یز ًذارد.هسئَلیتی در قجبل ًصت ًب درست آص ایي شزکت ّیچگًَِ


