
 درجه : 120سنسور مادون قرمز حرکتی 

 ساختار :

تواند به  یباال م  تیآشکارساز حسا لهیباشد به وس یم یکیالکتر یدر مصرف انرژ ییجهت صرفه جو چییمحصول نوع از سو نیا

چپ به راست با  - نییدامنه پوشش از باال به پا یسنسور دارا دینما ییصرفه جو یدر مصرف انرژ نانیصورت خودکار و با اطم

گردد.  یبه هنگام وارد شدن آن شخص به محدوده آشکارساز کنترل بار شروع م گنالیاستفاده از شعاع مادون قرمز به عنوان منبع س

به طور خودکار روز و شب  نیباشد همچن یم یمحصوالت مشابه موجود در بازار دارا بودن مد کار گریآن با د زیاز جمله وجه تما

 د.باش یآسان م اریداده و نصب آن بس صیرا تشخ

 مشخصات:

 

 میدان دید:

فاصله و جهت حرکت ارتباط  رییتوجه داشت که تغ دیباشد با یچپ و راست م نییشامل باال پا دید دانیم لیذ یمیبا توجه به شکل ترس

 .دارد تیحساس زانیبا م یادیز

 

که تا  یدر روز کار را به هنگام دیبا سمت نور خورش LUXومتریتواند بنا به درخواست شما با چرخاندن پتانس یمPIR یطینور مح

به روش تست مراجعه  ماتیاجرا تنظ یبرا نیبنابرا دیاز عمل نما ۳LUXکمتر یطیشود فقط در نور مح دهیمتر به سمت ماه چرخ ۳0

 .دیینما

 طریقه نصب:

 نقشه سیم بندی

 



 .دییحاصل نما نانیاطم یبرق ورودقطع بودن 

برق را  یمهایس دییسنسور را باز نما نالیترم هیپا یها چیباز نموده سپس پ یگوشت چیابتدا قطعه را به کمک سنسور را به کمک پ -1

 .دیینگهدارنده را محکم نما یها چیبر قرار داده و پ یورود ینالهایدر ترم یبند میس یمطابق با نقشه ها

 .دیخود قرار ده یقرار داده و سپس از او را به سر جا واریسنسور داخل جعبه اتصال در دبدنه  -2

 .دییسپس محصول را تست نما دیرا وصل کن یبرق ورود 

 

 :روش تست

خود به دست کم تر در  انهیرا در حالت م MICمترپتانسیورا در حالت حداکثر SENSومتریپتانس دیقرار ده ON را در حالت  چیسوئ 

 .روشن شود دیرا در حالت حداقل قرارداد با وصل شدن برق المپ با LUXومتریحالت حداکثر پتانس

 

 .باشند STOP در حالت  دیسنسور با یعملکردها یخاموش شود تمام دیحالت هم با نیدر ا دیقرار ده OFFدر حالت چ یسوئ

که سنسور  یروشن شود در صورت هیثان ۳0بعد از  دینام با گنالیس نیاول افتیحالت بر در نیدر ا دیقرار ده pirرا در حالت  چیسوئ

 .خاموش شود  دیالمپ با ثانیه 10نکرد بعد از  افتیدر یگنالیس

نام چنانچه  ودنساعت در حالت حداقل قرار داده و در صورت روشن ب یرا در خالف جهت حرکت عقربه ها  LUXپتانسیومتر

در   LUX ومتریپتانس داده،قرار PIR+MICدر حالت  چیسوئ.خاموش شود  دیالمپ با ثانیه 7-1۳بعد از  نکند افتیدر گنالیسنسور س

روشن گردد چنانچه سنسور چنانچه  دیالمپ با تیوضع نیدر ا دیسنسور قرار ده زیرا در مقابل ن یحالت حداکثر قرار داده سپس مانع

 دیکند المپ با افتیرا در یصدا یگنالیس گردد حال اگرسنسور یسال المپ خاموش م 1۳ - 7نکند بعد از افتیدر گنالیسنسور س

 روشن شود

 . ردیبرق و با اشخاص با تجربه انجام گ نیتوسط تکنس دیالزامات نصب با

 در محل و مکان نامنظم نصب  نگردد. -
 آن گردد. تیدر حساس ریدر مقابل پنجره لنز محصول قرار داشته باشد که باعث تاث یمتحرک ءیش ایکه مانع و  ییدر جا -
نصب  یمرکز یشیو گرما یشیسرما یها ستمیو با س   AIR CONDITIONهوا مانند ضیتعو یها هیناح یکیدر نزد  -

 .نگردد
 دیهنگام اختالل در عملکرد دستگاه لطفاً کاور را برندار شتریب تیامن یبرا  -
 .دییاختالل در ساختار و عملکرد دستگاه لطفاً با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمادر صورت  -

 



 برخی مشکالت و راه حل ها:

 محصول کار نمیکند:

 

 . دیکن یبرق و بار را بررس میالف(اتصاالت س
 (بار مناسب انتخاب نشده باشد.ب

 برابر باشد. طیشده است ودستگاه  با نور مح میج(نور تنظ 

 

 کم است: تیحساس
 دچار مشکل نگردد. گنالیس افتیدر یسنسور نباشد تا برا یتا مانع جلو دیکن ی( بررسالف
 باران باشد . طیمح یدما دیکن ی( بررسب
 نشده باشد. ییدر مورد القا دیینما ی(بررسج
 نموده تا متوسط با ارتفاع مذکور در دستورالعمل باشد. ی( ارتفاع نظر بررسد
 .دیینما میسنسور را تنظ دید هی( زاوه

 

 شود: یسنسور به طور خودکار خاموش نم
 سنسور قرار گرفته باشد. دید هیدر زاو وستهیحرکت پ دیشا دیکن ی( بررسالف
 مقدار خود قرار داشته باشد . رحداکثری( ممکن است زمان تاخب
 باشد. ستمیس یاز حداکثر توان خروج شیبار اضافه شده ب زانی(مج
 داشته باشد. یمرکز یشیو گرما یشیسرما یها ستمیبا س یکند به عنوان مثال فاصله کم رییرا بهتر به طور آشکار تغ ی( دماد

 

 

 

 


