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 RGM-130 یظتای سریع پانل حفامراهن

ظیوات پیص فشض سا اًتخاب هی کٌٌذ حالت پیص فشض کاسخاًِ ًیاص توام کاستشاى سا تِ طَس عوَهی تش آٍسدُ هی ساصد. عوَم کاستشاى ًیض تٌ

ٌظیوات پیطشفتِ تش تِ ساٌّوای اصلی ٍسدُ ضذُ است ٍ تشای اًجام تّای الصم تشای ساُ اًذاصی اٍلیِ آالصم تِ رکش است دس ایي ساٌّوا فقط هٌَ.

سیوَت سا  DISARMسا ٍاسد ًواییذ یا دکوِ  (654321)سا فطشدُ ٍ سپس سهض کاستش DISARMکشدى اتتذا دکوِ  DISARMجْت  هشاجعِ ًواییذ.

 تفطاسیذ.

 راهنمای سوکتها :

  سَکتLine  :جْت اتصال خط تلفي 

  سَکتPhone  : خشٍجیLINE جْت اتصال تلفي 

 َس کاًکتv65  :جْت اتصال آداپتَس پٌل 

  کلیذon/off . تشای خاهَش/سٍضي کشدى پٌل استفادُ هی ضَد : 

 GND  :ِسش هٌفی تغزی 

 Lamp : ایي کاًکتَس تِ ّوشاُ کاًکتَسV65+   سا تحشیک ًوایذ.ٍلت  12تِ ٌّگام تحشیک پٌل هیتَاًذ یک سلِ خشٍجی 

 Vout  ٍلتاط :VDC65صل تِ دستگاُ تأهیي هی کٌذ .+ سا تشای دتکتَس ّای سیوی هت 

 SIR  خشٍجی :VDC65 سیوی هتصل تِ کٌتشل پٌل+ است تشای آطیش 

 (ARM/DISARM ایي کاًکتَس جْت هسلح ٍ غیش هسلح کشدى پٌل تعثیِ ضذُ است کِ دس حالت اتصال کَتاُ تا: )GND  پٌل هسللح ٍ دس

 پٌل غیش هسلح هی تاضذ. GND تا  حالت اتصال تاص

 :ونعملکرد زمشخصات 
 

ARM HOME DISARM 
وضعیت                                       

 نوع زون                        

 آتش-1زون  فعال فعال فعال

 اضطراری-2زون فعال فعال فعال

 ورودی/خروجی3-زون غیر فعال فعال فعال

 محوطه خارجی-6-5-4زون غیر فعال فعال فعال

 محوطه داخلی-7زون غیر فعال غیر فعال فعال

 نگهبان-8زون فعال فعال فعال

تِ   تٌظیوات فَق تِ صَست پیص فشض تَسط کاسخاًِ اًجام ضذُ است .تذیْی است هی تَاى تٌظیوات فَق سا تا تَجِ تِ ضشایط ٍ اًتظاسات اص سیستن

 صَست دلخَاُ تش سٍی ّش صٍى فعال یا غیش فعال ًوَد.

هاتقی  تست. GNDٍ پایِ L6الی L1 تیي کاًکتَس  NCسا تِ صَست ّا تَاى دتکتَس دى دتکتَسّای سیوی هیعال کشجْت ف  نحوه ثبت دتکتورهای سیمی:

 .عولیات ّواًٌذ ًصة دتکتَس تیسین هی تاضذ

دستَسات ّا  جْت فعال ساصی ّش کذام اص صٍىًوایاى گشدد سپس   LCDتش ٍی  Uثاًیِ ًگِ داسیذ تا عثاست  5دکوِ * سا تِ هذت :تنظیمات سیم کارت

  ٍاسد کشدُ ٍ تِ ضواسُ سین کاست پٌل اسسال ًواییذ.  smsدس هتي  سا صیش

           ZONE ONE ACTIVE 12345601   صٍى یک فعال ضذُ است                                              

                                                                                                                      .......... 

                                                        ZONE EIGHT ACTIVE 12345608                                             فعال ضذُ است        8صٍى 
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