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STالمپ القاگر مادون قرمز  500 C

این محصول با المپی اتوماتیک در جهت صرفه جویی در 
مصرف

و اجزاءآشکار سازي داراي مدارات مجتمع .انرژي است
.دقیق می باشد

المپ روشن و ه محض ورود فرد به محدوده آشکار سازي ب
داراي . از محدوده ، المپ خاموش می شود در صورتخروج

قابلیت تشخیص روز و شب را دارد و .عملکرد پایدار است
.به طور اتوماتیک عمل می کند

:عملکرد

نور محیط قابلیت تنظیم دارد، به .و شب را داردبه طور خودکار قابلیت تشخیص روز: قابلیت تشخیص روز و شب-
.وع به کارکرده و درنور روز خاموش می شودطوریکه در نورشب به طور خودکار شر

.فاصله آشکار سازي با توجه به نیاز کاربر و محل قابل تنظیم است-
.نیاز کابر قابل تنظیم است. تاخیر زمانی نیز با توجه به محیط -

: نحوه نصب

Ι ( نحوه اتصال سیم ها)مطابق شکل(
L: قرمزN: آبی 

قرمزچسیمهاي آبی و قهوه اي را به منبع و قرمز و ) :از سنسور مادون قرمز(
.آبی را به مصرف کنده وصل کنید

II (1 -قبل از نصب جریان را قطع کنید.
.با توجه به شکل فوق سیم ها را اتصال داده و حاال آماده تست کردن می باشد- 2

:نحوه تست
را خالف جهت عقربه هاي ) 2(و کنترل نور ) time)1پس از نصب ،کلیدهاي .1

را در جهت عقربه هاي ) 3(کلید سنس.ساعت قبل از برقراري جریان بچرخانید
.قرار دهیدmaxساعت روي حالت 

پس از خاموش شئن المپ .ثانیه پس ار برقراري جریان المپ روشن می شود2.30
ایستی روشن شود و در المپ ب.ثانیه سنس کنید10تا 5،دوئباره آن را پس از 

.ثانیه خاموش می شود5صورت عدم وجود سیگنال سنس المپ پس از حدود 



فاصله آشکار سازي را با توجه به نیاز کاربر قابل 3نور محیط و با کلید شماره 2زمان با کلید شمارخ 1با کلید شماره .3
.تنظیم است

:نکته 
.ي گرمایشی خودداري کنیداز نصب این محصول در مسیر تهویه هوا و سیستمها

.از تماس اشیاءتیز ،زبر و کثیف با لنز دستگاه خودداري کنید

:مشخصات فنی


