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 مقدمه
راهنمتای نن را بته     ،لطفا قبل از استفاده از دستتگاه  ،با تشكر از حسن انتخاب شما

 دقت مطالعه کنید.
 توجه
   برای جلوگیری از اختالل در کارکرد دستگاه از ورود گرد و خاک و اشیا خارجی بهه

 درون آن جلوگیری کنید.

 مایید.از باز کردن در دستگاه جدا خودداری فر 

 .در هنگام اتصال دستگاه به برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید 

 هایی با شرایط دمای باال، رطوبت زیاد، امکان ریهزش   تواند در مکان این دستگاه نمی

آب، احتمال شوک الکتریکی و یا تکانهای دائهم و شهدید کهارکرد مناسهبی داشهته      

 باشد.

مایعات آلکهالینی اسهتفاده نکنیهد و تنهها از پارچهه نهرم و        کردن دستگاه از اسید یا برای تمیز

 خشک استفاده نمایید.

 مشخصات دستگاه  
 220V AC                          ولتاژ تغذیه .1

 VA 1.8اکثر  حد   توان مصرفی .7

 V 12 1.3A                   باطری .5

 LCD( 7×10)    نمایشگر .7

 Dry Contact    ورودی .9

 RS485   نوع ارتباط .0

  C °1 – C °01   دمای کاری دستگاه .2

 +C °09تا  -C °71   دمای نگهداری .9

 ها )نرمال باز، نرمال بسته( نحوه عملکرد کنتاکتامکان تنظیم  .5

 Normal , Alarm , Securityامکان کارکرد دستگاه در سه وضیعت  .11

 *عادیساعت در شرایط  77امکان ادامه کار در زمان قطع برق به مدت بیش از  .11

 )اتصال به شبکه سامایش( RS485اتصال به شبکه  امکان .17
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 ها خروج از وضعیت عادی هر یک از ورودیشنیداری در صورت  -آالرم دیداری .15

 سال   7عمر تقریبی باتری  .17

 مشخصات ظاهری دستگاه

 
 

 
 

 نمایشگر   .1

 کلید روشن/خاموش .7

 فیوز حفاظتی دستگاه .5

 صفحه کلید .7
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 نشانگر اتصال تغذیه دستگاه .9

 RS485ه نشانگر وضعیت شبک .0

 RS485نشانگر وضعیت شبکه  .2

 نشانگر کارکرد رله خروجی دستگاه .9

 نشانگر استفاده از باطری .5

 10الی  1ها از  نشانگر آالرم ورودی .11

 (RS485محل اتصال شبکه ) .11

 رله خروجی .17

 ها )کنتاکت خشک( ورودیمحل عبور کابل  .15

 ها )کنتاکت خشک( ورودیمحل عبور کابل  .17

 دستگاه ورودی تغذیه .19

 همعرفی دستگا
به این شکل که دستگاه در محل شود  این دستگاه برای پایش ورودی دو وضعیتی استفاده می

کند. در  های ورودی خود، وضعیت ورودی را پایش می مورد نظر نصب شده و از طریق کانال

متفاوت است  حالت عادی که در دستگاه تعریف شدهنسبت به صورتیکه وضعیت پایش شده 

 شنیداری(. -دهد )دیداری یباشد، دستگاه آالرم م

 اندازی دستگاه نصب / راه
 نصب این دستگاه دو بخش اصلی دارد:

 دستگاه
ثابت )بدون حرکت یا لرزش شدید( انتخاب شهده و   عمودیبرای نصب دستگاه باید یک مکان 

  شود.و محکم پیچ آن، های  با استفاده از پایهدستگاه 

 ها ورودی
در اینصورت پایهه   ( باشند.Dry Contactنوع کنتاکت خشک ) های این دستگاه، باید از ورودی

دسهتگاه متصهل شهود و پایهه      COMها باید به پایهه مثبهت ترمینهال     مشترک تمامی کنتاکت
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 10تها   1شهماره  های ورودی دستگاه کهه از   ها باید به هر یک از ترمینال غیرمشترک کنتاکت

 اند، متصل شوند. گذاری شده نام

 نکات زیر توجه داشته باشید:در نصب دستگاه به 

  ها )استفاده مشترک از  از اتصال این دستگاه همزمان و بطور موازی با دیگر دستگاه

 .با کارشناسان شرکت مشورت نماییدهای خشک( خودداری نمایید و  کنتاکت

  ها زیر ترمینال حتمها از سرسهیم اسهتفاده     برای بستن سیمدر هنگام نصب دستگاه

 شود.

  های دستگاه توان مصرفی بسیار پایینی )نزدیهک بهه صهفر(     اینکه ورودیبا توجه به

mm 1.7زوج با قطر هر رشهته   19توان از کابل مفتولی  دارد، بنابراین می
2 

اسهتفاده  

 نمود.

     کابل ورودی حتما باید از گلند ورودی دستگاه وارد دستگاه شهود و در پایهان گلنهد

 محکم شود.

 
 

 
 

 اندازی دستگاه انجام دهید. زیر را برای راهپس از نصب دستگاه مراحل 

اتصال شبکه را به دستگاه متصل کنید. الزم به ذکر است که بدون وصهل کهردن اتصهال     .1

 شود. شبکه، کارکرد عادی دستگاه مختل نمی

 متصل کنید.  مربوطهبه تغذیه  توجه به مدل دستگاهبا دستگاه را  )برق( کابل تغذیه .7
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از انجام صحیح مراحل باال دستگاه را روشن کنیهد. )کلیهد    پس از اطمینان حاصل کردن .5

خاموش را در وضهههعیت \روشهههن

 روشن قرار دهید(

ا روشن کهردن دسهتگاه در نمایشهگر    ب 

دستگاه متهونی مطهابق شهکل نمهایش     

در صههورت نصههب و  شههود.  داده مههی

ورودی ای هه  بر غیرفعهال بهودن تمهامی کانهال    ، پیغامی مبنی اندازی دستگاه برای اولین بار راه

که بعد از تنظهیم   شود داده مینمایش 

هها مهتن    دستگاه و فعال نمودن ورودی

  نمایش داده شده تغییر خواهد کرد.

هههای  تعههداد کانههال  Totalدر بخههش 

 شود. ورودی فعال نمایش داده می

تعهههداد کانالههههای  Alarmدر بخهههش 

 دهد. باشند را نشان می ورودیی که در حال حاضر دارای آالرم می

باشهند را   های ورودیی که در حالت نرمال )کارکرد عهادی( مهی   تعداد کانال Normalر بخش د

 دهد. نشان می

توجه داشته باشید برای خاموش کردن دستگاه حتما از کلید روشن/خاموش دستگاه استفاده  

 نمایید.  

استفاده ری تشود، دستگاه بصورت خودکار از با قطعدرصورتی که کابل برق دار  در مدل باتری

نماید و هرگاه مجددا دستگاه به برق شهر متصل شود دستگاه بصهورت خودکهار از تغذیهه     می

 شود. ری دستگاه نیز شارژ میتکند. در این حالت با استفاده می برق شهر

 در زمان استفاده دستگاه از باتری موارد زیر را مورد توجه قرار دهید.

 شود. رد روشن مینشانگر باطری که در پانل دستگاه قراردا .1

شود و برای مشاهده اطالعات باید یکی از کلیدهای صهفحه   نمایشگر دستگاه خاموش می .7

 شود.   ثانیه روشن می 5نمایشگر دستگاه به مدت با فشار کلید، کلید را فشار دهید. 

شود دستگاه بوسیله آالرم دیداری و  ها از وضعیت عادی خارج هر یک از ورودیهرگاه  :توجه

ر در پانهل اصهلی   گالرم دیداری بصورت روشهن شهدن نشهان   سازد. آ ی کاربر را آگاه میشنیدار



 

 
2 

باشد. بها فشهاردادن    ستگاه میباشد. آالرم شینداری همان صدای بازر د  (میALARMدستگاه )

 شود. آالرم شنیداری قطع میهر یک از کلیدهای منو، 

 .ی دستگاه نمده استها در بخش منو وضعیت نرمال ورودیتنظیم 
 

 منوهای دستگاه
 توجه: 

* انجام تغییرات نامناسب در منوهای دستگاه ممكتن استت با تز از دستت دادن     
اطال ات یا کارکرد نامناسب دستگاه شود. از اینرو از انجام هرگونته تغییترات ریتر    
ضروری خودداری نمایید. قبل از انجام هرگونه تغییر با کارشناسان شرکت مشتورت  

 نمایید.
گیری از دستگاه بوسیله سرور سهامایش قطهع    نمونه  م استفاده از منوهای دستگاه،** در هنگا

 شود. نمی

 تغییر مقادیر  ددی
 العمل زیر عمل نمایید. برای تنظیم مواردی که مقدار عددی دارند طبق دستور

عدد ⇨⇦های  را فشار دهید. یکی از ارقام چشمک خواهد زد حال با کمک کلید OKدکمه 

عدد مهورد نظهر را    ⇧⇩مورد نظر برای تغییر را انتخاب کنید. سپس با فشار دادن کلیدهای 

استفاده نمایید. پس از انتخهاب   ⇧⇩نیز از کلیدهای  -انتخاب نمایید. برای انتخاب عالمت +/

 تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید. OKعدد مناسب با فشار دادن کلید 

را همزمان فشار دهید. )ممکن است هنگام کهار،   ⇨⇦اه دو کلید برای ورود به منوی دستگ

عمهل کنیهد( بهه     lockصفحه کلید دستگاه قفل باشد در این صورت طبق دستورالعمل منوی 

ها نمایش داده خواهد شد. در منوها، هر گزینه که در کنار آن عالمت  روی نمایشگر این گزینه

 >> وجود دارد گزینه قابل انتخاب است.

  Lockو دو گزینهه   Output Set, Alarm Set, Main Set ی اصلی شامل سه زیر منوی منو

 باشد. می Exitو 
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 Main Setزیرمنوی 
در این منو تنظیمات اصلی دستگاه که 

برای کارکرد صحیح و اتصال به شهبکه  

باشد قهرار دارد. بهرای ورود بهه     نیاز می

را فشار دهیهد. روی   OKاین منو کلید 

 .تون زیر نمایانگر خواهد شدنمایشگر م
 

 

Back 
از این منو خارج  Backبا انتخاب گزینه 

شوید، البته قبل از خهارج شهدن در    می

مهورد ذخیههره تغییهرات از شههما سههوال   

شهود. در صهورت فشهار دادن کلیهد      می

OK   تغییرات ذخیره و در صورت فشهار

دادن هههر کلیههد دیگههر بههدون ذخیههره  

 .شود تغییرات از منو خارج می

 
Address 

باشد که  می Addressگزینه دوم گزینه 

 RS485جهههت تنظههیم آدرک شههبکه 

شود. عدد مورد نظر خود را  استفاده می

تغییتتر مقتتادیر العمههل  طبههق دسههتور
وارد کنیههد. عههدد وارد شههده    تتددی

 باشد. لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این گزینه را تغییر ندهید. 55تا  1تواند از  می

 شود.  افزار می دهی اشتباه باعث از دست دادن اطالعات در نرم رک* آد

 های داخل شبکه نیز اثر گذارد. ** آدرک دهی اشتباه حتی ممکن است بر سایر دستگاه
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Input Setting 
فعهال و یها غیرفعهال    این گزینهه بهرای   

هههای ورودی  کههردن هریههک از کانههال 

وارد . بها انتخهاب ایهن گزینهه     باشهد  می

شوید و با انتخهاب   ی دیگری میزیرمنو

ههها و بهها اسههتفاده از  هههر یههک از ورودی

توانید وضهعیت ورودی را   می OKکلید 

 فعال و یا غیر فعال نمایید.

 

 

   غیرفعههال ههها  توجههه نماییههد، در صههورتیکه هریههک از کانههال(Disable) وند، شهه

یرفعهال ثبهت   افزار به عنهوان ورودی غ  گیری از آنها انجام نخواهد شد و در نرم  نمونه

 د شد.نخواه

 لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این گزینه را تغییر ندهید.
Reset Factory 

با انتخاب این گزینه، کلیهه تنظیمهات   

دستگاه به حالت اولیهه )زمهان تولیهد(    

بهها انتخههاب ایههن  شههود. برگردانههده مههی

گزینه دستگاه در مورد اطمینان کهاربر  

کنهد و   یسهوال مه   مرحلهه از انجام این 

 شود. درصورت تایید کاربر تمام تنظیمات به حالت اولیه بازگردانده می

   لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت از این گزینه استفاده ننمایید. 

 

Version 



 

 
11 

توانید آن را تغییر  فقط نمایشی است و شما نمیباشد و  دستگاه مینمایش ورژن این منو برای 

 .  دهید

 (S/Nشماره سریال )
شماره سریال دستگاه در ایهن قسهمت   

و  فقط نمایشی اسهت  و درج شده است

 توانید آن را تغییر دهید. شما نمی

 

 
 Alarm Setزیرمنوی 

این منهو بهرای انجهام تنظیمهات آالرم     

شههود پههس از  اسههتفاده مههی ههها ورودی

منهوی دیگهری کهه     انتخاب این منو با

ها در آن قابهل انتخهاب    هریک از کانال

د مواجه خواهید شهد و بعهد از   باشن می

 .در دسترک شما قرار خواهد گرفتهای زیر  گزینهها  انتخاب هر یک از ورودی

 
Back 
Back  در تمامی منوها عملکرد یکسانی

دارد. توضهههیحات مربوطهههه در منهههوی 

Main Set .آمده است 

 
Buzzer 

فعهال کهردن آالرم    برای فعهال یها غیهر   

 En. شود شنیداری دستگاه استفاده می

بهه معنهی    Disبه معنی فعهال بهودن و   

غیهههر فعهههال بهههودن آالرم شهههنیداری 

ههای   باشد. برای انتخاب بین گزینهه  می
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En/Dis  از دکمهOK .استفاده کنید 

Input Type 
برای مشخص کهردن وضهعیت نرمهال    

شهود.   ها استفاده می هر یک از ورودی

توانهد   این بخش به دو شکل زیهر مهی  

 تنظیم شود:

NC. یت نرمهههال بسهههته )در : وضهههع

 صورتیکه کنتاکت خشک بسته باشد وضعیت نرمال خواهد بود(

NO. )وضعیت نرمال باز ) در صورتیکه کنتاکت خشک باز باشد وضعیت نرمال خواهد بود : 

Alarm Mode 
تهوان سهه حالهت یها      می در این بخش

وضعیت را برای هر یک از ورودیهها در  

 نظر گرفت:

Normal ،در  : در ایهههههن وضهههههعیت

صههورتیکه ورودی نسههبت بههه حالههت  

عادی آن تغییهر وضهعیت پیهدا کنهد،     

آالرم دستگاه به صدا در خواهد آمد و در صورتیکه که ورودی به وضعیت عادی برگردد، آالرم 

 آن بالفاصله قطع خواهد شد.

Alarm  ،در صورتیکه ورودی نسبت به حالت عادی تغییر وضعیت پیدا کنهد،  : در این وضعیت

شود و در صورتیکه که ورودی به وضعیت عادی برگردد، بعد از سهپری   ستگاه فعال میآالرم د

 دقیقه آالرم دستگاه قطع خواهد شد. 5شدن 

Security      در این وضعیت، در صورتیکه ورودی نسبت به حالت عهادی تغییهر وضهعیت پیهدا :

ا در خواهد آمد به صد (Delay)کند، آالرم دستگاه بعد از سپری شدن مدت زمان تعریف شده 

و در صورتیکه ورودی به وضعیت عادی برگردد، آالرم دستگاه تها زمهانی کهه در منهوی آالرم     

 ، ریست نشود قطع نخواهد شد.Security Resetورودی مربوطه با گزینه 
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Delay 
این گزینه بهرای تنظهیم زمهان تهاخیر     

وضههعیت آالرم در وضههیعت عههادی بههه 

د. واحد شو استفاده می Securityحالت 

 باشد. زمان استفاده شده ثانیه می

عملکرد تاخیر زمانی به این شکل است که پس از تغییر وضعیت ورودی از عادی بهه آالرم در  

، زمان تاخیر سپری خواهد شد و پس از آن در صورتیکه وضعیت آالرم ادامهه  Securityحالت 

   داشته باشد، آالرم دستگاه به صدا در خواهد آمد.

 

 Security Reset 
این گزینهه بهرای ریسهت کهردن آالرم     

اسههههتفاده  Securityورودی در مههههد 

شود. به عبارت دیگهر در صهورتیکه    می

 Securityورودی مههورد نظههر در مههد   

ایهن گزینهه آالرم ورودی را   تنظیم شده باشد، بعد از فعال شدن آالرم آن، باید بها اسهتفاده از   

قطههع و ورودی را بههه حالههت عههادی    

. توجههه نماییههد در صههورتیکه برگردانههد

ورودی در وضههعیت غیههر عههادی باشههد 

دوبههاره آالرم  Resetبالفاصههله بعههد از  

 ورودی فعال خواهد شد.

شهود و در   نمهایش داده مهی   Resetپیغهامی مبنهی بهر تاییهد      Resetدر صورت انتخاب گزینه 

آالرم  OKصههورت فشههار دادن کلیههد   

 .خواهد شد Resetورودی مورد نظر 

 Securityکه ورودی در مههد در صههورتی

تعریف نشده باشهد، بها انتخهاب گزینهه     

Reset   پیغامی مبنی بر عملکهردReset 

نمههایش داده خواهههد  Securityدر مههد 

 شد.
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 Output Setمنوی زیر 
توان تنظیمهات مربهوط بهه     و از طریق این منو می ن دستگاه یک رله خروجی وجود دارددر ای

 آن را انجام داد.

 
 
 

 
 

Back  
 آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی 

 
Status En/Dis 

این گزینهه بهرای فعهال یها غیهر فعهال       

شهود. بهرای    استفاده می خروجیکردن 

اسهتفاده   OKاز کلیهد  تغییر انجام این 

 نمایید.

Assign 
ورودی اختصها  داد. در صهورتیکه ههر    توان رله را به یک ورودی و یا چند  در این بخش می

های اختصا  داده شهده   یک از ورودی

به خروجی وضیعت نرمال خارج شهود،  

رلههه نیههز پههس از سههپری شههدن زمههان 

فعههال خواهههد  Delayتنظههیم شههده در 

با ورود به این منو از طریهق کلیهد    شد.

OK ها بهه ترتیهب نمهایش داده     ورودی

خواهند شد و با قهرار گهرفتن روی ههر    

 OKها و فشار دادن کلید  از ورودی یک

توان ورودی مورد نظر را به خروجی  می

اختصهها  داد. در صههورتیکه عالمههت   

 تیک در جلوی هر ورودی قرار گیرد، به معنی اختصا  آن به خروجی خواهد بود.
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Delay 
شهود. واحهد زمهان اسهتفاده شهده       این گزینه برای تنظیم زمان تاخیر عملکرد رله استفاده می

 باشد.   می انیهث

عملکرد تاخیر زمانی به این شکل است 

ههای   در صورتیکه هریهک از ورودی که 

اختصهها  داده شههده بههه خروجههی از   

حالههت عههادی خههارج شههده و بههه آالرم 

بهدیهی   گردد. تغییر وضعیت دهند، بعد از سپری شدن زمان تنظیم شده رله خروجی فعال می

صا  داده شده به حالت عادی باز گردنهد و دوبهاره   های اخت ورودی ،است اگر در  زمان انتظار

 شود. تایمر دستگاه صفر میبه آالرم تغییر وضعیت دهند، 

LOCK 
برای قفل کردن صفحه کلیهد اسهتفاده   

شود. پس از قفل کردن صفحه کلید  می

ها  ر هیچ یک از کلیدو خروج از منو دیگ

و شهکل قفهل در صهفحه     کنهد  کار نمی

 اصلی ظاهر می شود.

)فعال( نوشته شده است. برای تغییر  EN)غیر فعال( یا DISهای  کلمه LOCKجلوی کلمه  در

اسههتفاده کنیههد.  OKوضهعیت از کلیههد  

 LOCKبهههرای خهههروج از وضهههعیت   

 را همزمان فشار دهید. ⇧⇩های  کلید

 

 
EXIT 

 Exitآخرین گزینه منوی اصلی گزینهه  

باشد. این گزینه برای خروج از منو و  می

فحه اصههلی اسههتفاده بازگشههت بههه صهه 

 شود. می
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 ابعاد دستگاه
در شهههکل ابعهههاد اصهههلی  

دسههتگاه نشههان داده شههده 

 است. 

A = 24 cm   
B = 20 cm   

C = 11 cm   

 

 

 

 

 

 

 سایر محصوالت
بتترای اطتتال  از ستتایر 
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