
 PWM-L51E   مگنت بیسیمراهنمای راه اندازی 

 

 معرفی:-1

سَئیچ تَدُ کِ دز صَزت تاش کسدى هگٌت اش زٍی دزب کٌتسل پٌل هسکصی زا فعال هی Tamperایي هدل هگٌت اش ًَع تیسین تَدُ ٍ دازای دکوِ شستی اضطسازی ٍ 

 (زا دازا هی تاشد .Detector lostقاتلیت اعالم ضعف تاطسی داخلی ٍ ّوچٌیي اعالم گن شدى هگٌت ) ّوچٌیي ایي سسی اش هگٌت ّا دازایًواید.

  مشخصات فنی:-2

 

 

 نصب و را ه انذازی:-3

 جْت ًصة اتتدا فسین پشتی سٌسَز زا تاش کسدُ ٍ تس زٍی یک

 سپس تدًِ اصلی سٌسَز زا سطح هستحکن ٍ تا ثثات آًسا ًصة ًوایید 

 سَئیچ آى TAMPER دزٍى فسین جاگرازی ًوایید تِ طَزی کِ  

هتس اش آى ًصة  هیلی 6حداکثس  تِ دزستی تستِ شَد. حال هگٌت زا دز فاصلِ

سٌسَز  .ًوایید.حال تاطسی ّا زا دزٍى سٌسَز قساز دادُ ٍ آى زا زٍشي ًوایید

 LEDقساز هی گیسد ٍ  (testing mode)دز هد تست تِ طَز اتَهاتیک 

دقیقِ سٌسَز تِ طَز  5زٍی سٌسَز ّس یک دقیقِ چشوک هیصًد تعد اش 

قساز هی گیسد ٍ تسای  (normal mode)اتَهاتیک دز هد ًسهال کازی 

 فقط دز ٌّگام تسیگس زٍشي خَاّد شد. LEDذخیسُ تاتسی 

 

 ثبت در کنترل پنل:-4

ٍ یا ٍازد کسدى کد هَجَد تس زٍی  اتتدا پٌل اصلی زا ٍازد حالت ثثت دتکتَز ًوایید حال تا دٍز ٍ ًصدیک کسدى هگٌت ًسثت تِ تدًِ اصلی سٌسَز ٍ یا فشسدى دکوِ اضطسازی

 .ثثت کٌیدپٌل  زادز کد ثثت تدًِ سٌسَز تِ صَزت دستی دز کٌتسل پٌل هی تَاًید

 مالحظات نصب:-5

 اش ًصة هگٌت تیسین دز ًصدیکی خطَط تسق ٍ هیداًْای هغٌاطیسی خَددازی فسهایید.

 اش ًصة هگٌت تس زٍی سطَح لسشاى ٍ تی ثثات خَددازی فسهایید.

 حصَل جْت استفادُ ّای داخلی هی تاشد اش ًصة آى دز هحَطِ ّای تاش خَددازی فسهایید.ایي ه

Model No. PWM-L51E مدل 

Operating Voltage 4.5 VDC مصرفی  ولتاژ  
Current consumption standby≤5μA；alarm≤15mA  جریان مصرفی 
Magnetic Range 2 cm  عملکرد مگنتفاصله  
Wireless Coverage Built-in antenna：200m（open area）  برد بیسیم 
Built-in battery 3* 1.5（AAA Alkaline）  باطری داخلی 
Operating Frequency 433MHz فرکانس کاری 
Working Temp. -10℃~+50℃ دمای کاری 
Dimension  Emitter: 80*32*24mm 

Magnetic stripe: 74*13*18mm 
 ابعاد


