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 :مقدمه
ضمن تشکر از شما در انتخاب محصوالت شرکت درخشان صنعت ایساتیس لطفا قبل  از 

 راهنمای آن را به دقت مطالعه کنید. ،استفاده از دستگاه
 توجه

گترد و ختاک و ااتیا ختارج  بته درون آن برای جلوگیری از اختالل در کارکرد دستتاا  از ورود 

 جلوگیری کنید.

 از باز کردن در دستاا  جدا خودداری فرمایید.

 در هناام اتصال دستاا  به برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.

های  با ارایط دمای باال، رطوبت زیاد، امکتان ریتزش آ ، احتمتال تواند در مکاناین دستاا  نم 

 و یا تکانهای دائم و ادید کارکرد مناسب  دااته بااد. اوک الکتریک 

کردن دستاا  از اسید یا مایعات آلکالین  استفاد  نکنید و تنها از پارچته نترم و خشت  برای تمیز

 استفاد  نمایید.

 مشخصات دستگاه 
 V DC 30-10  ولتاژ تغذیه .1

 V.A3 اکثر حد  توان مصرف  .2

 Segment 7   نمایشار .3

 های مکانیک  مخصوص نصب روی درانواع سوییچ              حسار در .4

 ولت مستقیم ۱۲انواع سنسورهای غیر تماس  با تغذیه                                     

 ولت  ۱۲حسار تشخیص حرکت        انواع سنسور با خروج  تیغه و با تغذیه  .5

 مستقیم

 ثانیه میل  750  گیریزمان نمونه .6

   RS485  نوع ارتباط .7

  C °0 – C °60  دمای کاری دستاا  .8

 C °65تا  -C °20  دمای ناهداری .9

 )اتصال به ابکه سامایش( RS485امکان اتصال به ابکه  .10

 انیداری در صورت بازادن در -آالرم دیداری .11

 انیداری در صورت تشخیص حرکت در محل-آالرم دیداری .12
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 مشخصات ظاهری دستگاه 
 نمایشار .1

 نشانار تغذیه .2

وضتعیت اتبکه  نشانار .3

 ریافت()د

وضتعیت اتبکه  نشانار .4

 )ارسال(

 صفحه کلید .5

 کلید روان/خاموش .6

 آالرم  هاینشانار .7

 ورودی برق تغذیه .8

 (RS485) پورت ابکه .9

 ورودی حسار  .10

 

 

 
 معرفی دستگاه

اود به این دستاا  برای کنترل تردد )تشخیص وضعیت در و نیز تشخیص حرکت( استفاد  م    

این اکل که دستاا  در محل مورد نظر کاربر نصب اد  و سنستورهای آن روی در و مشترب بته 

اود. درصورتیکه هر ی  از ایتن حستارها تحریت  اتود، دستتاا  محوطه مورد نظارت نصب م 

 انیداری(.  –ری دهد )دیداآالرم م 

افتراد  عدم حضتوردر و  بسته بودن)در این دفترچه فرض براین است که دستاا  برای اطمینان از 

گیرد. از اینرو تمام  مطالب گفته اد  در ادامه با این فترض بیتان درمحل، مورد استفاد  قرار م 

 اد  است(

 دستگاه راه اندازی نصب /
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 نصب  این دستاا  دو بخش اصل  دارد:

 
 

 دستگاهنصب 
ای کمکت  بتا اتکل نصب دستاا  از نوع دیواری است. برای اتصال آسان دستاا  به دیوار صتفحه

بین  اد  است که پشت دستاا  قرار دارد. پس از جدا کردن این قطعته از دستتاا  و خاص پیش

 ید. توانید به سادگ  دستاا  را به کم  این قطعه به دیوار نصب کناتصال آن به دیوار م 

ای که باید وضعیت آن کنترل اود محدودیت چندان  ندارد اما پیشتنهاد فاصله دستاا  از محوطه

 اود برای کاهش مشکالت احتمال  دستاا  از محوطه مورد نظر فاصله چندان  ندااته بااد.       م 

 حسگر
موجتود بترای  توانتد از انتواع حستارهای استتانداردبا توجه به اینکه حسارهای این دستتاا  م 

تشخیص وضعیت در و تشخیص حرکت انتخا  اوند، نصب آن متناستب بتا نتوع سنستور استت. 

فرض حسار در از نوع مانتت و حستار حرکتت از نتوع معمتول  بتا خروجت  تیغته بصورت پیش

 بااد.  م 

 داری کنید.از قرار دادن حسار درنزدیک  و یا در تماس با موادی با خورندگ  باال خود 

 ز هر نوع  که بااد از ثابت بودن و نصب صحیح آن اطمینان حاصل کنید. حسار ا 

 ای انتخا  کنید که در کارکرد عادی تجهیتز خللت  ایجتاد مکان نصب حسار را به گونه

 نکند.

 .پس از نصب سنسورها در محل مورد نظر اتصال آن را به دستاا  متصل نمایید 

 اندازی دستاا  انجام دهید.را پس از نصب دستاا  مراحل زیر را برای 

اتصال ابکه را به دستاا  متصل کنید. الزم به ذکر است که بدون وصل کردن اتصال ابکه،  .1

 اود.کارکرد عادی دستاا  مختل نم 

 ولت متصل کنید.  ۲۲۰آداپتور تغذیه را به تغذیه  .2

کنیتد. )کلیتد پس از اطمینان حاصل کردن از انجام صحیح مراحتل بتاال دستتاا  را رواتن  .3

 خاموش را در وضعیت روان قرار دهید(\روان

هتا بته صتورت ها جهت تست عملکترد صتحیح آنبا روان کردن دستاا  در ابتدا تمام  سامنت

اتود و پتس از گذاتت متدت افزار دستاا  نمایش داد  م اوند. سپس ورژن نرمکامل روان م 

عتادی نمایشتار دستتاا  کوتتاه  در حالتت زمتان 

 . م  دهد متون  مطابق اکل نمایش دستاا 

Channel1    ok 
Channel2    ok 
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وجتود  آالرمت در هتر یت  از کانالهتا درصورتیکه  

 م  دهد متون  مطابق اکل نمایشدااته بااد 

 Channel1    ok 

Channel2    ok 

 

آید و با ی  آژیتر م همچنین بازر دستاا  بصدا در 

بتا ستازد. منقطع کاربر را از این وضعیت مطلتع م 

 اود.فشاردادن هری  از کلیدهای دستاا ، آالرم انیداری قطع م 

 

 منوهای دستگاه
 توجه: 

انجام تغییرات نامناسب در منوهای دستگاه ممکن است باعث از دست دادن اطالعات  *
یا کارکرد نامناسب دستگاه شلود. از اینلرا از انجلام هرهونله تغییلرات ریلر ضلراری 

 خودداری نمایید.
 قب  از انجام هرهونه تغییر با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.** 

هیری از دستگاه بوسیله سرار نمونه دستگاه،در هنگام استفاده از منوهای  ***
 شود.سامایش قطع نمی
العمل زیتر عمتل برای تنظیم مواردی که مقدار عددی دارند طبتق دستتور: تغییر مقادیر عددی

 نمایید.

عتدد ▼  ▲های حال با کم  کلید .د زدنچشم  خواهعدد مورد نظر را فشار دهید.   دکمه 

به   SETکلید   دااتنناهو  با فشار دادن ،پس از انتخا  عدد مناسب مورد نظر خود را وارد کنید.

 .اودنمود  و ازمنو خارج م  تغییرات انجام اد  را ذخیر ثانیه  ۵مدت 

کتار،  هناتامرا همزمان فشار دهیتد. )ممکتن استت  setو  برای ورود به منوی دستاا  دو کلید 

 . در ادامه عمل کنید( lockصفحه کلید دستاا  قفل بااد در این صورت طبق دستورالعمل منوی 

اتتتتتتتتتوند.های موجتتتتتتتتتود در هتتتتتتتتتر منتتتتتتتتتو معرفتتتتتتتتت  م ینتتتتتتتتتهزگ
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العمل اود. عدد مورد نظر خود را طبق دستتورجهت تنظیم آدرس ابکه استفاد  م ینه زاین گ   

اتد   وارد کنیتد. عتدد وارد تغییر مقادیر علددی

بااتتد. لطفتتا بتتدون همتتاهنا   99تتتا  0توانتتد از م 

 کاراناسان ارکت این گزینه را تغییر ندهید.

 اود. افزار م ده  ااتبا  باعث از دست دادن اطالعات در نرمآدرس *

 های داخل ابکه نیز اثر گذارد.آدرس ده  ااتبا  حت  ممکن است بر سایر دستاا  **

 

 
  فعال کردن آالرم انیداریغیربرای فعال یا    

به معن  فعتال کتردن  on اود.دستاا  استفاد  م 

 بااد.به معن  غیر فعال کردن آالرم م  ofآالرم و 

   

   
بیانار نوع عملکرد و نوع ورودی طبتق جتدول زیتر 

 است.

 

 

 Alarm 
حالت کارکرد عادی این بخش است. در این حالت بتا تشتخیص بتاز بتودن در، دستتاا  

دقیقه بصورت خودکار قطتع  ۳بودن در، آالرم پس از آالرم داد  و پس از تشخیص بسته

 اود. م 

  )عادی( است. Alarmفرض، دستاا  در حالت بصورت پیش

 

  

 نوع ورودی حالت عملکرد امار  وضعیت

 غیر فعال غیر فعال 0

1 Alarm NC 

2 Alarm NO 

3 Security NC 

4 Security NO 
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 Security 
بااد و زمان  که دستاا  باز بودن در را تشخیص دهتد آالرم حالت حفاظت  دستاا  م 

اود. تنها را  قطع کردن آالرم داد  و حت  پس از بسته ادن در هم آالرم آن قطع نم 

 بااد.ریست کردن سنسور در از منوی دستاا  م دستاا ، 

 

 

 
العمل عکسمان تاخیر زاین منو برای تنظیم 

ثانیه تنظیم اد  بااد، پس ار  ۱۰اود. به عنوان مثال اگر زمان تاخیر تعریف م  دستاا 

ثانیه  ۱۰کند و درصورتیکه پس از ثانیه صبر م  ۱۰تشخیص باز بودن در توسط حسار، دستاا  

.کندده  م همچنان حسار تشخیص باز بودن در را داد آناا  دستاا  آالرم  

بااد که دو رقم ابتدای  برای تنظیم م در منو  00:00با فرمت  برای تنظیم مقدار تاخیرچهار عدد

 بااد.دقیقه و دو رقم انتهای  برای تنظیم ثانیه م 

 وارد کنید.  تغییر مقادیر عددیالعمل عدد مورد نظر خود را طبق دستور

 

 کامال مشابه سه منوی قبل م  بااند.2d و tp2و AL2 منوهای

 

 

 

 

حستارها در حالتت برای ریست کتردن وضتعیت 

Security اتنیداری(  –هتا )دیتداری بااد. پس از انتخا  ایتن منتو تمتام  آالرم)حفاظت ( م

 گردد.اود و دستاا  به عملکرد عادی باز م ریست م 

 

 
اتود. برای قفل کردن صفحه کلید استتفاد  م    

پس از قفل کردن صتفحه کلیتد و ختروج از منتو 

 کند. ها کار نم دیار هیچ ی  از کلید

)فعال( نواته اد  است. برای تغییر وضعیت  on)غیر فعال( یا OFهای کلمه LOCدر جلوی کلمه 

 را همزمان فشار دهید. ▲▼ هایکلید LOCKبرای خروج از وضعیت استفاد  کنید.  از کلید 



 8 

 
 نسخه دستگاه

 .باادکه نمایشار نسخه دستاا  م ینه بعدی نمایش داد  اد  ی  عدد است زگ

 شماره سریال دستگاه

 .باادکه نمایشار نسخه دستاا  م ینه بعدی نمایش داد  اد  ی  عدد است زگ

 مان فشار دهید.زرا هم ▲▼منوی دستاا  کلیدهای  زبرای خروج ا

 

 ابعاد دستگاه
 .در اکل ابعاد اصل  دستاا  نشان داد  اد  است

 
 

A=89.5mm 
B=130mm 
C=31mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های کشتوی  پشتت برای نصب دستتاا  از ستورا  

 دستاا  استفاد  کنید.
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 سایر محصوالت
 برای اطالع از سایر محصوالت به اب سایت شرکت مراجعه فرمایید:

 
www.SAMAYESH.com 

 
www.DSI.ir 

 
 
 
 
 


