
 RPR-35 تکرارکٌٌدٍراٌُوای راٍ اًدازی 

 

 معزفی:-1

 هی تْاى از ایي ّسیلَ استفادٍ ًوْد. ̨بَ هٌظْر ارسال سیگٌال دتکتْرُای سیوی ّ بیسین بَ فْاصل دّرتر از آًچَ در تْاى آًِا هی باضد 

 مشخصات فنی:-2

 

 بیسیم:نحوه ثبت دتکتور -3

 ابتدا تکرارکٌٌدٍ را رّضي ًوایید.-1

 رّضي خْاُد ضد.  LED1 سپس درب تکرارکٌٌدٍ را باز ًوایید ّدکوَ هْجْد بر رّی برد را بفطارید -2

 رسید. بَ پایاى رخاهْش خْاُد ضد . ثبت دتکتْ LED1ثاًیَ بعد دّبارٍ آًرا تحریک ًوایید حال  1  ̨حال دتکتْر هْرد ًظر را تحریک ًوایید -3

 نحوه ثبت دتکتور سیمی: -4

 ابتدا کٌترل پٌل را در حالت ثبت دتکتْر قرار دُید .-1

بر رّی ًوایطگر کٌترل   CODEهرتبَ( کلوَ 2اتصال کْتاٍ ًوایید ّ رُا کٌید) GNDر ا با  L2یا L1دکوَ هْجْد بر رّی برد تکرارکٌٌدٍ را بفطارید حال  -2

 بر رّی کٌترل پٌل بَ پایاى برساًید. PROG پٌل ًوایاى خْاُد ضد .حال  زّى هْرد ًظر جِت ثبت دتکتْر را ّارد ًوْدٍ ّ عولیات ثبت را با زدى دکوَ

 ضد. در صْرت تحریک دتکتْر سیوی هتصل بَ تکرارکٌٌدٍ سیگٌال آالرم بَ صْرت بیسین بَ کٌترل پٌل ارسال خْاُد-3

 حذف دتکتورها:-5

 تکرارکٌٌدٍ را خاهْش ًوایید -1

 جاهپر هْجْد بر رّی برد را خارج ًوایید . -2

 ُا بَ صْرت چطوک زى در خْاٌُد آهد ّ عولیات پاک کردى حافظَ بَ پایاى هی رسد.LEDتکرارکٌٌٌدٍ را رّضي ًوایید حال بعد از چٌد ثاًیَ -3

6- LED:ها 

LED ارسال سیگٌال هی باضد.سوت راست ًوایاًگر 

LED .سوت چپ ًوایاًگر دریافت سیگٌال هی باضد 

 صْرت چطوک زى در آید در غیر ایٌصْرت هْارد زیر را چک ًوایید:باید بَ بر رّی تکرارکٌٌدٍ  دریافت کٌٌدٍ  LEDدر صْرت تحریک دتکتْرُا 

 فاصلَ بیي دتکتْرّ تکرارکٌٌدٍ بیص از حد ًباضد.-1

 دتکتْر ّ تکرارکٌٌدٍ یکساى باضد.فرکاًس کاری -2

 هقاّهت زهاًبٌدی ُر دّ یکساى باضد.-3

 توجه: 

 تٌظین گردد. 4M7عدد جاهپر هْجْد بر رّی برد تکرارکٌٌدٍ هربْط بَ هقاّهت زهاًبٌدی هی باضد کَ باید بر رّی  4

Model No. RPR-35 هدل 

Operating Voltage 8~12VDC ولتاژ عملکرد 

Quiescent Current ≤8mA جریان در حالت بیکاری 

Transmitting Current ≤120mA جریان در حالت ارسال 
Receiving distance 50 ~ 100m فاصله ی دریافت سیگنال 
Transmitting distance 500 ~ 1000m(Open area) فاصله ی ارسال سیگنال 
Dimension 197*92*49 ابعاد 

Transmitting power 14±1dB توان فرستنده 
Receiving sensitivity 100dB  حساسیت دریافت سیگنال 
Transmitting frequency 433MHz فرکانس کاری 
Working Temp. -5℃~+50℃ دمای کاری 
Low voltage transmitting √ ارسال پیغام ضعف باتری 


