
 PR-L19راهنمای راه اندازی تکرار کننده 

 

 معزفی:-1

است کِ در فاصلِ سیاد ی اس کٌتزل پٌل اصلی قزار گزفتِ اًذ یا هاًعی در تیي آًْا ٍجَد  ارسال هجذد سیگٌال ّای ادٍات تیسینجْت تقَیت ٍ دستگاُ ایي 

چٌذیي دتکتَر را  ذدتکتَر را دارا هی تاضذ ٍ تِ طَر ّوشهاى هی تَاً 66هی ضَد.ایي تکزار کٌٌذُ قاتلیت ثثت ٍ ضٌاسایی  دارد کِ تاعث تضعیف سیگٌال 

تکزارکٌٌذُ هی تَاًٌذ تِ صَرت   15ٍ حذاکثز  جلَگیزی هی ًوایذ اهَاجسطح ارسال سیگٌال هتفاٍت است کِ اس تذاخل  15ّوچٌیي دارای  ضٌاسایی کٌذ.

جْت جلَگیزی اس  TAMPERایي تکزار کٌٌذُ دارای سَییچ کیلَ هتز استفادُ ضًَذ.  16تقَیت ٍ ارسال سیگٌال تزای هسافت ّای تاالی  تزکیثی جْت

 .جْت تغذیِ اس آداپتَر ٍ ّن اس تاطزی داخلی هی تَاًذ  استفادُ ًوایذدستگاُ ایي  دستزسی غیز هجاس تِ سیستن هی تاضذ.

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب: -3

 اتتذا قاب رٍی دستگاُ را تاس ًواییذ.سپس کاًکتَر تاطزی 

 قزاردادُ ONرا تز رٍی حالت ON/OFFٍ دکوِ  قزار دادُ را در جای خَد تز رٍی تزد

 تا تاطزی پطتیثاى در هذار قزار گیزد.سپس تا دٍ عذد پیچ داخل جعثِ 

  .تذًِ اصلی رادر هحل هٌاسة هحکن ًواییذ 

 

 

 :دتکتورها ثبت-4

 را تز رٍی SAVE/TXجْت ثثت دتکتَرّا در تکزارکٌٌذُ اتتذا دکوِ 

  LEDثاًیِ  1تکزار کٌٌذُ ًگِ داضتِ ٍ سپس دتکتَر را تحزیک ًواییذ تعذ اس  

  را رّا ًواییذ.  SAVE/TXّوشهاى رٍضي خَاٌّذ ضذ حال هیتَاًیذ دکوِ  RFٍFSّای 

را رّا   SAVE/TXدکوِ  ٍ تَجِ داضتِ تاضیذ کِ هزحلِ ثثت دتکتَرّا را سزیع اًجام دّیذ

احن ًیش رٍی شی سین هتدیگز سیگٌالْای  وًِواییذ چزاکِ هوکي است در سهاى فطزدى ایي دک

 ذ.ًدستگاُ ثثت ضَ

 

Model No. PR-L19 مدل 

Operating Voltage 9~15VDC,500mA منبع تغذیه بیرونی 
Built-in rechargeable battery 12V rechargeable battery باطری قابل شارژ داخلی 

Receiving distance ≥120m حداکثر برد دریافت سیگنال 
Transmitting distance <1000m  Open Area حداکثر برد ارسال سیگنال 
Operating Current Quiescent:25mA 

Transmitting:130mA جریان کاری 
Transmitting power 15±1dB توان فرستنده 
Receiving sensitivity 104±1dB  حساسیت دریافت سیگنال 
Transmitting frequency 433MHz انتقال فرکانس  
Working Temp. -10℃~+50℃ دمای کاری 
Dimension 167*112*40mm د ابعا  



 در کنتزل پنل: حذف دتکتور -5

را  TAMPERرا ًگِ داریذ ٍ سپس دکوِ  CLR/RX ٍMOVتِ طَر ّوشهاى دٍ دکوِ 

تعذ اس چٌذ تار چطوک سدى رٍضي هی هاًٌذ در ایي ٌّگام  LED/RFٍLED-FSتفطاریذ. 

راتفطاریذ حال عولیات  TAMPERرا رّا ساسیذ ٍ دٍتارُ دکوِ  CLR/RXٍMOVدکوِ 

 حذف تِ پایاى هی رسذ.

 

 

 

 ( ارسال:LEVELتنظیمات سطح)-6

 0سطح هختلف اهکاى پذیز هیثاضذ.ّز سیستن ارسال سیگٌال حتواً تایذ یک سطح ارسال  16عذد جاهپز هَجَد تز رٍی تزد در  4ایي تٌظیوات تا استفادُ اس

 .ٍ...(6ٍ1ٍ2ٍ3رٍد)ّوچٌیي سطَح ارسال تایذ تِ تزتیة افشایص اعذاد تاال  ارتثاط اهکاى پذیز ًخَاّذ تَد. داضتِ تاضذ در غیز ایي صَر ت

 ارسش گذاری هقادیز جاهپزّا را در ضکل سیز هی تَاًیذ تثیٌیذ.

 

 

   

 

 

 

 

 تنظیمات تکزارکننذه:-7

 ًواییذ:اس الگَی سیز استفادُ )جْت ارسال ٍ دریافت سیگٌال(عذد تکزارکٌٌذُ  2جْت استفادُ اس 

 :ای کِ تِ عٌَاى ارسال کٌٌذُ سیگٌال استفادُ خَاّذ ضذ  تز رٍی تکزارکٌٌذُ الف(

 را تفطاریذ. tamperسپس دکوِ را ًگِ داریذ SAVE/TX ٍMOVٍدکوِ 

LED- RFٍLED-FS  تعذ اس چٌذ تار چطوک سدى رٍضي خَاٌّذ هاًذ 

 ،را رّا ًواییذ SAVE/TXٍMOVحال هی تَاًیذ دکوِ ّای 

 ارسال کٌٌذُ سیگٌال ضذُ است.حالت در ایي حالت تکزار کٌٌذُ ٍارد  

LED-TX ٍ در ایي حالت رٍضي استLED- RFٍLED-FS .چطوک سى ّستٌذ 

 

 

 



 :تکزارکٌٌذُ دیگز تایذ در حالت دریافت کٌٌذُ سیگٌال تٌظین ضَد ب(

  را تِ طَر ّوشهاى CLR/RX ٍMOVتِ ایي هٌظَر دکوِ ّای  

 تعذLED- RFٍLED-FS. ذیراتفطارtamperسپسذکوِفطار دادُ  ٍ 

 حال هی تَاًیذ .هاًذ خَاٌّذ رٍضي سدى اسچٌذتارچطوک

 در ایي حالت رٍضي   LED-RXرّا ًواییذ.CLR/RXٍMOVدکوِ ّای 

 تِ حالت چطوک سى ّستٌذ. LED- RFٍLED-FSخَاّذ هاًذ ٍ

 .است ضذُ گٌالیس ارسالکٌٌذُ ٍاردحالت تکزارکٌٌذُ حالت يیدرا

تا اس   ٍی ارسال کٌٌذُ سیگٌال هی فطارینکوِ را تز ررا هی فطارین ٍ تعذ اس آى ّویي د TAMPERسپس اتتذا تز رٍی در یافت کٌٌذُ سیگٌال دکوِ 

 تٌظیوات خارج ضَیذ.


