
 PWM-3Vمادون قرمس   چشمی  راهنمای راه اندازی

 

 معرفی: -1

 اًبارّا ٍ.... هی باشذ.  ̨هجتوغ ّای اداری ٍ تجاری ̨ایي هذل چشوی اس ًَع هادٍى قزهش پسیَ ٍ هٌاسب جْت استفادُ در هٌاسل  

 مشخصات فنی: -2

 

 

  نصب: -3

هتز هتغیز هی باشذ. ّوچٌیي ساٍیِ چشوی  را هی تَاى با تَجِ بِ بزاکت ًصب کِ بِ صَرت چٌذ ساٍیِ ای هی باشذ تٌظین  2.4هتز تا 1.8ارتفاع ًصب بیي 

 کزد.

 در ٌّگام ًصب بِ هَارد سیز تَجِ ًواییذ:

 اس در هعزض حزارت یا سزها قزاردادى چشوی بپزّیشیذ.-1

 چشوی را در هعزض ًَر شذیذ خَرشیذ قزار ًذّیذ.-2

 چشوی را در ًشدیکی کابل ّای بزق ًصب ًکٌیذ.-3

 چشوی را در ًشدیکی پزدّایی کِ اهکاى حزکت ٍ جابجایی دارًذ ًصب ًکٌیذ.-4

 را در هحیط بیزٍى ًصب ًکٌیذ.چشوی -5

 زای پَشش یک هحَطِ استفادُ ًکٌیذاس دٍ چشوی ب-6

 چشوی را در هقابل جزیاى شذیذ َّا ًصب ًکٌیذ.-8

 در هحل ّایی کِ اهکاى دارد حیَاًات خاًگی اس آى باال رفتِ ٍ در هقابل چشوی قزار -9

 ًکٌیذ. ًصب را چشوی  ̨بگیزًذ 

 

 

 

 

 

Model No. PWM-3V مدل 

Operating Voltage 3V DC (2*AA Batt. )  ولتاژ عملکرد 
Quiescent Current ≤15µA جریان در حالت بیکاری 

Alarm Current ≤10mA جریان در حالت آالرم 

Detection distance 4~18m optional (18@25℃) آشکار سازی برد  

Detection angle 110° آشکار سازی زاویه 

Anti-white light Yes مقاوم در برابر نور سفید 
Anti-EMI Yes مقاوم در برابر امواج الکترو مغناطیسی 
Operating Frequency 433 MHz  فرکانس کار 
Working Temp. -10°c~50°c دمای کاری 
Transmitting distance 200m (open area) حداکثر برد بیسیم 
Dimension 107*59*39.5 mm ابعاد 
Installation 1.7~<2.5m ارتفاع نصب 
Alarm Indication Red LED نمایش آالرم 
Under Voltage Indication Yellow LED نمایش ضعف باتری  



 جامپرها:-4

  :LEDجامپر 

 فعال هی گزدد ٍ بِ ٌّگام ارسال سیگٌال آالرم رٍشي خَاّذ شذ.LEDدر صَرت اتصال کَتاُ کزدى ایي جاهپز 

 جامپر تاخیر:

ثاًیِ یکبار چشوی تحزیک جذیذ را هی پذیزد .ایي حالت جْت تست  5شذُ ٍّز  TEST MODEٍارد حالت کاری دٍ پایِ باالیی در صَرت اتصال کَتاُ 

 .آى هٌاسب هی باشذچشوی ٍ راُ اًذاسی 

 دقیقِ یکبار تحزیک جذیذ را هی پذیزد. 5شذُ ٍ ّز   WORK MODEٍارد حالت کاری دٍ پایِ پاییٌی در صَرت اتصال کَتاُ 

 جامپر تعیین برد: 

 هتز تٌظین هی گزدد. 9~18بزد چشوی بز رٍی   ̨دٍ پایِ پاییٌیدرصَرت اتصال کَتاُ کزدى 

 هتز تٌظین هی گزدد. 6~12بزد چشوی بز رٍی   ̨دٍ پایِ ٍسط  درصَرت اتصال کَتاُ کزدى

 هتز تٌظین هی گزدد. 4~8بزد چشوی بز رٍی   ̨دٍ پایِ باالیی درصَرت اتصال کَتاُ کزدى 

 جامپر آدرس دهی:

هی تَاى آدرس ّای هختلفی را تَلیذ کزد . جْت ثبت ّز چشوی در کٌتزل پٌل بایذ آدرس هٌحصز بِ فزدی بزای آى تَلیذ  A0~D3با اتصال کَتاُ کزدى 

 ًوایین.

 ایي بخش بِ صَرت بذٍى جاهپز رّا شَد. جامپر فرکانس کاری:

 تست قذم زدن در ناحیه تحت پوشش: -5

 شزٍع ًواییذ. دقیقِ بعذ اس ایٌکِ چشوی را رٍشي کزدیذ تست را 2حذاقل  -1

 آى رٍشي گزدد. LEDدر ًاحیِ اًتْایی هحذٍدُ تحت پَشش چشوی شزٍع بِ قذم سدى ًواییذ .چشوی بایذ تحزیک شذُ ٍ  -2

 در جْت هخالف حزکت قبلی ًیش ایي تست را اًجام دّیذ. -3

 تست فَق را در ًاحیِ ًشدیک بِ چشوی ًیش اًجام دّیذ. -4

باشذ تا تواهی  اّوَاریًٍ ًاحیِ تحت پَشش ًبایذ دارای سز باالیی -5

 هحَطِ بِ خَبی تحت پَشش قزار گیزد.

 

 اخطار باطری:

LED  آهذخَاّذ سى در چشوک  بِ صَرت ضعف باطزیدر شزایط. 

 ثبت در کنترل پنل:

هَجَد در رٍی بزد چشوی هی تَاى سیگٌال ثبت در پٌل را ارسال ًوَد. البتِ در ابتذا بایذ با تَجِ بِ راٌّوای کٌتزل پٌل ٍارد  کلیذ تستبا استفادُ اس 

 حالت ثبت چشوی بز رٍی کٌتزل پٌل شذُ باشیذ.

 اخطار:

 ندارد. چشمیدرست مسئولیتی در قبال نصب نا این شرکت هیچگونه


