
 PWP-L150مادون قرمسراىنمای راه اندازی چشم 

 

 معرفی:-1

.ایي چطوی ّا چطوی هادٍى لشهض پشال تا استفادُ اص پشداصش دیجیتال ٍ الگَسیتن ّای اًتمال دیتا پیچیذُ  عولکشد هطلَب ٍپایذاسی سا ایجاد ًوَدُ است

ذل اص ًَع ـّوچٌیي ایي ه ذ.ـشل پٌل اطالع هی دّـَد ضذى سا تِ کٌتـتاطشی ٍ هفم ـام دادُ ٍ ضعفـسا اًج سٍی تـَسد خَداس ـَدکـات تست خـلیـعو

pet immunity   .تَدُ ٍ دس تشاتش حیَاًات خاًگی دچاس آالسم کارب ًوی گشدد 

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سوئیچ هاDIPمعرفی -3

DIP  ٍتِ کاس تشدُ هی ضًَذ  جْت تٌظین حساسیت چطوی  2ٍ 1سَئیچ ّای  DIP  جْت تعییي حالت کاسی چطوی. 3ٍ4سَئیچ ّای 

 

 :انواع حالت کاری

 Test  Mode : 

هی تَاى چطوی سا دس ایي حالت لشاسداد .دس ایي صَست تا ّش تاس تحشیک چطوی پٌل تِ صذا  ̨جْت اًجام تست لذم صدى دس هحذٍدُ تحت پَضص چطوی  

 دسخَاّذ آهذ. 

 Normal Mode:   

دس هصشف تاطشی تَدُ ٍ اختاللی دس  دلیمِ چطوی تحشیک جذیذی سا ًخَاّذ پزیشفت ایي لاتلیت جْت صشفِ جَیی2.5تعذ اص ّش تاس تحشیک چطوی 

  (Power-saver mode)عولکشدصحیح چطوی تِ ٍجَد ًخَاّذ آٍسد. 

 Enroll Mode : 

 جْت اسسال کذ ثثت دس کٌتشل پٌل اص ایي حالت کاسی استفادُ ًواییذ .  

 

 

Model No. PWP-L150 مدل 

Operating Voltage 3V (Batt)  ولتاژ عملکرد 
Operating Current 30μA(standby), 20mA(alarm) جریان عمکرد 

Detection distance 9m@25℃ فاصله آشکار سازی 
Detection angle 110° زاویه آشکار سازی 
Anti-white light >9000LUX آستانه مقاومت در برابر نور سفید 
Anti-EMI >30V/m (30MHz~1GHz) آستانه تاثیرات مغناطیسی از محیط 
Operating Frequency 433MHz فرکانس کار 
Transmission Range 120-150m (Open Area) برد فرستنده 
Built-in battery 3V * 1（CR123A） )باطری داخلی )لیتیومی 
Working Temp. -10℃~+50℃ دمای کاری 
Installation Height：1.8m~2.4m (surface mount) ارتفاع نصب 
Dimensions 95*62*49 mm(L*W*H) ابعاد 

Pet-immunity 25kg  وزن امن حیوانات خانگی 



 تنظیم مذ کاری:

 سَئیچ ّا جْت حالت ّای هختلف کاسی آهذُ است. DIPدس صیش جذٍل تٌظین 

 

 تنظیم حساسیت:

پالس داسای کوتشیي  3سیگٌال آالسم سا اسسال هی ًوایذ . حالت   ̨حالت تک پالس داسای تیطتشیي حساسیت هی تاضذ ٍ تا گشفتي اٍلیي پالس تحشیک

 حساسیت هی تاضذ ٍ هٌاسة هحیط ّای پش ًَیض هی تاضذ.

 

 

 :ثبت درکنترل پنل-4

لشاسدادُ ٍ سپس ٍاسد هٌَی ثثت دتکتَسّا دس کٌتشل پٌل هی ضَین)تِ ساٌّوای کٌتشل پٌل هشتَطِ هشاجعِ  enrollاتتذا حالت کاسی چطوی سا دس حالت 

 سا تفطاسیذ ٍ هٌتظش ضٌیذى پیغام ثثت تواًیذ. Tamperضَد.(ٍ سپس دکوِ

 

 

 

 

 مالحظات نصب:

 اص دس هعشض حشاست یا سشها لشاسدادى چطوی تپشّیضیذ.-1

  خَسضیذ لشاس ًذّیذ.چطوی سا دس هعشض ًَس ضذیذ -2

 چطوی سا دس ًضدیکی کاتل ّای تشق ًصة ًکٌیذ.-3

 چطوی سا دس ًضدیکی پشدّایی کِ اهکاى حشکت ٍ جاتجایی داسًذ ًصة ًکٌیذ.-4

 چطوی سا دس هحیط تیشٍى ًصة ًکٌیذ.-5

 اص دٍ چطوی تشای پَضص یک هحَطِ استفادُ ًکٌیذ.-6

 ًکٌیذ.چطوی سا دس هماتل جشیاى ضذیذ َّا ًصة -8

 

 :توجو

 ًواییذ. ٍ حساسیت سا تش اساس هحیط تعییي لشاس دّیذ TEST MODEجْت تست هحذٍدُ تحت پَضص حالت کاسی سا تش سٍی  -1

 تست سا دسّش دٍ جْت هحَطِ تحت پَضص هطاتك ضکل صیش اًجام ًواییذ. -2

 لشاسدّیذ. Normal Modeتعذ اص اًجام تست حالت کاسی سا تش سٍی  -3

 هتش کوتش هی گشدد. 9دسجِ فاصلِ آضکاس ساصی اص  25تا افضایص دها اص  -4


