
 XR-938-Fمادون قرمس   چشمی راهنمای راه اندازی

 

 معرفی:-1

 اًبارّا ٍ.... هی باشذ.  ̨هجتوغ ّای اداری ٍ تجاری ̨ایي هذل چشوی از ًَع هادٍى قرهس پسیَ ٍ هٌاسب جْت استفادُ در هٌازل  

 مشخصات فنی:-2

 

Model No. XR-938-F مدل 

Operating Voltage 9 VDC *1 (Batt.) (6F22X) ولتاژ عملکرد 

Quiescent Current 8µA جریان در حالت بیکاری 

Alarm Current 15mA جریان در حالت آالرم 

Detection distance 12m@25℃  آشکار سازیبرد  
Detection angle 110° زاویه آشکار سازی 
Installation 1.8~2.5m ارتفاع نصب 

Anti-white light >9000LUX آستانه مقاومت در برابر نور سفید 
Operating Frequency 433MHZ  فرکانس کار 
Working Temp. -10°C~50°C دمای کاری 
Wireless transmission  range 100m حداکثر برد بیسیم 
Dimension 114* 60.5*41mm ابعاد 

 

 

 )هحل قرارگیری پیچ جْت ًصب(                                                                                                                                                     نصب: -3

                                                                                                                                                                                          

                                                                                 در ٌّگام ًصب بِ هَارد زیر تَجِ ًواییذ:

تٌظین  بِ براکت ًصب کِ بِ صَرت چٌذ زاٍیِ ای هی باشذهتر هتغیر هی باشذ. ّوچٌیي زاٍیِ چشوی  را هی تَاى با تَجِ  2.5هتر تا 1.8ارتفاع ًصب بیي 

 هی باشذ. m 2.2ارتفاع ًصب پیشٌْادی  کرد.

 

 قراردادى چشوی بپرّیسیذ.از در هعرض حرارت یا سرها -1

 چشوی را در هعرض ًَر شذیذ خَرشیذ قرار ًذّیذ.-2

 چشوی را در ًسدیکی کابل ّای برق ًصب ًکٌیذ.-3

 چشوی را در ًسدیکی پردّایی کِ اهکاى حرکت ٍ جابجایی دارًذ ًصب ًکٌیذ.-4

 چشوی را در هحیط بیرٍى ًصب ًکٌیذ.-5

 ًصب بر رٍی دیَار                        ًصب در گَشِ دیَار                                                        .استفادُ ًکٌیذاز دٍ چشوی برای پَشش یک هحَطِ -6

 چشوی را در هقابل جریاى شذیذ َّا ًصب ًکٌیذ-7

 در هحل ّایی کِ اهکاى دارد حیَاًات خاًگی از آى باال رفتِ ٍ در هقابل چشوی قرار -8

 .ًکٌیذ ًصب را چشوی  ̨بگیرًذ 

                                                                                    

 

                                  

 



 جامپرها:-4

  جامپرLED : 

 هشخص هی باشذ. LEDبر رٍی برد جْت تعییي فعال ٍ غیر فعال کردى ON ٍOFFٍضعیت 

 حالت کاری چشمیتعیین جامپر: 

ثاًیِ سیگٌال آالرم تَسط چشوی  بر ای کٌترل پٌل ارسال هی گردد.ایي حالت جْت تست ٍ راُ اًذاز ی چشوی  5ّر  SEC 5در صَرت تٌظین بر رٍی 

 هَرد استفادُ قرار هی گیرد.

 باتری بْیٌِ استفادُ از برای سیگٌال آالرم تَسط چشوی  بر ای کٌترل پٌل ارسال هی گردد.ایي حالت دقیقِ  5ّر  MIN 5تٌظین بر رٍی حالتکاری 

  چشوی هَرد استفادُ قرار هی گیرد.

 :جامپر آدرس دهی 

هی تَاى آدرس ّای هختلفی را تَلیذ کرد . جْت ثبت ّر چشوی در کٌترل پٌل بایذ آدرس هٌحصر بِ فردی برای آى تَلیذ  A0~D3با اتصال کَتاُ کردى 

 ًوایین.

 تست قذم زدن در ناحیه تحت پوشش: -5

 دقیقه بعد از اینکه چشمی را روشن کردید تست را شروع نمایید. 2حداقل  -1

 آن روشن گردد. LEDدر ناحیه انتهایی محدوده تحت پوشش چشمی شروع به قدم زدن نمایید .چشمی باید تحریک شده و  -2

 در جهت مخالف حرکت قبلی نیز این تست را انجام دهید. -3

 تست فوق را در ناحیه نزدیک به چشمی نیز انجام دهید. -4

 ا تمامی محوطه به خوبی تحت پوشش قرار گیرد.باشد ت وناهمواری ناحیه تحت پوشش نباید دارای سر باالیی -5

 

 

 

 

 

 اخطار باطری:

1-LED  آهذخَاّذ زى در چشوک  بِ صَرت ضعف باطریدر شرایط. 

 ثبت در کنترل پنل:

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

 حالت ثبت چشوی بر رٍی کٌترل پٌل شذُ باشیذ.

 اخطار:

 ندارد. چشمیدرست مسئولیتی در قبال نصب نا این شرکت هیچگونه


