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 اخطار ها و هشدار ها -

 قابلیت ها -

 شرح قطعات -

 نکات نصب -

 شیوه نصب -

 کانکتور ها -

 سیم بندی ها -

 توضیحات کلید ها -

 تنظیم محور تقارن لنزها -

 تست عبور -

 خطا ها جدول مشخصات  -

 ابعاد -

 

 اخطار ها و هشدار ها 
  برای ردیابی افراد است ،از آن به عنوان ردیابی وسایل نقلیه استفاده نکنید. از خروجی آالرم آن برای این محصول فقط

 ممکن است باعث ایجاد حادثه شود. .روشن کردن آژیر و وسایل دیگر استفاده نکنید

 ست لمس نکنید ممکن پایه و یا خروجی های پاور دستگاه را با دست خیس و یا زمانی که به علت باران دستگاه مرطوب ا

 است باعث ایجاد شوک الکتریکی شود.

  هرگز اقدام به جداسازی قطعات و یا تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه و غیر کارشناس ننمایید. ممکن است باعث آتش

 سوزی و یا آسیب به دستگاه شود و دستگاه از گارانتی خارج می گردد.

 ولت  21/12( ه دستگاه را فقط در محدوده ولتاژ مشخص شدDC/AC ( ، باعث آسیب به در غیر این صورت به کار ببرید

 دستگاه می شود.

  این دستگاه در برابر بارش باران محافظت شده است، از ریزش یکباره آب بر روی دستگاه به منظور شستشو یا موارد دیگر

 پرهیز کنید.

 نید. اگر مشکلی پیدا شد به وسیله یک مهندس یا محصول را برای مصرف مطمئن به صورت دوره ای بازدید و تمیز ک

 تکنسین ماهر عیب یابی و تعمیر کنید.
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 قابلیت ها 
 زمان قطع یا زمان عبور قابل تنظیم 

  خروجی رلهNO/NC 

 .دارای سوئیچ تمپر که با باز شدن کاور تحریک می شود 

  موازی(فرکانس های قابل انتخاب برای نصب در فواصل طوالنی ویا نصب زیر هم( 

  صفحه نمایشLED برای آسان شدن تنظیمات نصب 

  ولت  12تا  12گستره ولتاژ ورودی ازDC/AC 

  دارای تکنولوژی‘And’ ‘Or’ 

 دارای کلید برای برنامه ریزی آسان 

  دارای درجه ضدآبIP65 

  10±و عمودی  °90±تنظیم زاویه افقی° 

 ظور جلوگیری از بروز هشدار های اشتباهدارای فیلتر دیجیتال و قابلیت وفق پذیری با محیط به من 

  برای اطمینان کامل از درستی عملکرد دستگاه در شرایط بد آب و هوایی هوشمند گرمایش قابلیت اضافه کردندارای 

 

 شرح قطعات 
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 نکات نصب 

 لطفاً از نصب دستگاه در شرایط زیر بپرهیزید تا دستگاه بیشترین کارایی را داشته باشد. -الف

 دستگاه را روی سطح نا استوار و لغزنده و یا غیر جامد نصب نکنید. .2

 دستگاه را در جایی که اشیایی مانند برگ که می توانند با وزش باد بیم ها را مسدود کنند، نصب نکنید. .1

 از تابش مستقیم نور خورشید و نور اشیای فلورسنت به گیرنده جلوگیری کنید. .3

 ها مرتبط نسازید. فقط از مدل یکسان برای نصب زیر هم استفاده کنید.دستگاه را بادیگر دنبال کننده  .2

 سیم های اتصال را در محیط باز و هوا رها نکنید. .5

 

 

 

 نکات نصب معمول -ب    

 فاصله ردیابی 

250m 200m 150m 100m 50m فاصله ردیابی 

4.4m 3.4m 2.6m 2.0m 1.6m زاویه بیم 
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 خودداری کنید. °45برای اینکه بهترین نتیجه را داشته باشید از تست کردن در زاویه  نکته:

 :شیوه نصب 

 نصب دیواری:

 پیچ را باز کنید و کاور را جدا کنید. .2

 دستگاه را به دیوار بچسبانید، ابتدا جای سوراخ ها را عالمت بزنید سپس ایجادشان کنید. .1

و دوباره فوم ها را سرجایشان قرار طول سیم را برای اتصاالت رها کنید مقداری از فوم را بردارید و سیم را عبور دهید.  .3

 دهید.

 دستگاه را با پیچ محکم کنید. .2

 سیم ها را به ترمینال ها وصل کنید. )لطفًا به بخش سیم بندی مراجعه کنید.( .5

 کاور را جا بیندازید و سپس پیچ ها را محکم کنید. .6
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 نصب روی تیرک:

 جداکنید.کاور را  .2

 از طول سیم را برای اتصاالت رها کنید و فوم را سر جای خود قرار دهید. مقداریفوم را بردارید، سیم را عبور دهید و  .1

 بدنه را روی تیرک با قالب و پیچ ثابت کنید. .3

 سیم ها را به ترمینال ها وصل کنید. )لطفًا به بخش سیم بندی مراجعه کنید.( .2

 پیچ ها را محکم کنید. کاور را جا بیندازید و سپس .5
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 کانکتور ها 

 فرستنده:

 (1و  2ترمینال ) V DC/AC 24-12ولتاژ ورودی  -2

 (6و  5ترمینال ) داخل بسته بندی گرم کننده وجود ندارد؛ در صورت نیاز سفارش دهید. -1

 (2و  3ترمینال ) سوئیچ تمپر هنگامی که کاور برداشته شود باز می شود. -3

 نده:گیر

 (1و  2ترمینال ) V DC/AC 24-12ولتاژ ورودی  -2

 (9و  8ترمینال ) داخل بسته بندی گرم کننده وجود ندارد؛ در صورت نیاز سفارش دهید. -1

 (7و  6ترمینال ) سوئیچ تمپر هنگامی که کاور برداشته شود باز می شود. -3

 (5و  2و  3ترمینال ) 1C  30VDC  1.0A maxمشخصات رله  -2
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  سیم بندی 

 تکی:نصب به صورت  -2

 ) DC/ACولت  21/12( خروجی پاور دستگاه را به منبع تغذیه مناسب وصل کنید. 

 آالرم را به صورت سری به دستگاه حفاظتی وصل کنید.  .N.Cخروجی 

 خروجی تمپر را به دستگاه حفاظتی وصل کنید.
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 نصب زیر هم )موازی(: -1

 ) DC/ACولت  21/12( به منبع تغذیه مناسب وصل کنید. خروجی پاور دستگاه را 

 آالرم را به صورت سری به دستگاه حفاظتی وصل کنید.  .N.Cخروجی 

 خروجی تمپر را به دستگاه حفاظتی وصل کنید.

 

 

 

 طول سیم کشی بین منبع تغذیه و دیتکتور نباید بیش از جدول زیر باشد.

DC 24 V DC 12 V    قطر سیم ولتاژ            طول 

500m 100m 0.8)Φ (20.5mm 

7500m 150m 1.0)Φ(20.75mm 
1000m 200m 1.2) Φ(21.0mm 

12500m 250m 1.4) Φ(21.5mm 
 

 هشدار:

 بیشتر از طول های در جدول باشد.طول کابل پاور نمی تواند  .2

 ولتاژ و جریان باالتر از حد نرمال تعیین شده وصل نکنید. هپورت ها را ب .1
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  کلیدها 

 اصلی مشاهده می شوند همانگونه که در شکل زیر می بینید. PCBدر سمت چپ  کلیدها .2

 

 

 

  برای تنظیم فرکانس بیم ها هستند. فرکانس گیرنده و فرستنده باید یکسان باشد. 1و  2کلید های 

  برای گرم کننده است. برای تست در وضعیت  3کلیدPreheat  قرار دهید و اگر از گرم کننده استفاده می کنید باید

 باشد. Heatد در وضعیت این کلی

  در گیرنده زمان قطع را تنظیم می کنند و در فرستنده کلید ذخیره هستند. 5و  2کلید های 

  وضعیت  6کلید‘And’یا ‘Or’ را تعیین می کند. اگر در حالت‘And’   بیم مسدود باشند  2باشد یعنی زمانی که هر

بیم مسدود باشند ) دو بیم باالیی یا دو بیم پایینی (  1باشد زمانی که  ’Or‘هشدار به صدا درمی آید و اگر در حالت 

 هشدار به صدا درمی آید.

  تنظیمات مربوط به بکارگیری تعداد بیم را همان گونه که در تصویر باال آمده است تعیین می کند.  8و  7کلید های 

 ا به کار گرفت.بیم پایین ر 1بیم باال یا  1بیم را به کار برد یا 2می توان هر 

 در فرستنده که ذخیره هستند.( 5و  2وضعیت تمام کلید ها در فرستنده و گیرنده باید یکسان باشد. )جز کلید  توجه:

 نشانگر ها .1

POWER :)و گیرنده به پاور وصل باشند روشن       زمانی که فرستنده)سبز  

 می شود.

 
ALARM :)نشانگر )قرمزALARM   مدام چشمک می زنداگر هشدار فعال شود 

 خاموش می شود.و زمان فعال سازی 
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 تنظیم محور تقارن لنزها 

 .برای فرستنده و گیرنده فرکانس یکسان انتخاب کنید 

  دستگاه را روی حالت‘AND’  .روی نمایشگر نشان داده شود  99بیم باالیی را روشن کنید. زمانی که عدد  1تنظیم کنید

 بیم ها از نظر افقی و عمودی در یک راستا هستند.

  روی نمایشگر ظاهر شود. 99بیم پایینی را روشن کنید تا عدد  1سپس 

  بیم را روشن کنید تا تنظیمات به پایان برسد. 2سپس هر 

 جام دهید تا مطمئن شوید دستگاه به صورت نرمال کار می کند.تست عبور را ان 

اگر تست با خطا رو برو شد تنظیمات را مجدد انجام دهید و اگر هم چنان خطا ادامه داشت به بخش خطاها مراجعه 

 کنید.

 

 

 

 

 

 تنظیم نشده   44  24̴

 متوسط   24  74̴

 خوب   72  94̴

 بهترین حالت   92  99̴

 

 

 قدرت سیگنال
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 تست عبور 

 

آالرم خاموش باشند. اگر روشن باشد، لطفًا مجدداً بیم ها را  LEDنشانگر  لطفاً مطمئن شوید

 در یک ردیف تنظیم کنید و کابل ها را چک کنید.

 
 

 

 در یک ردیف بیم ها را در فواصلی که در زیر آمده است تنظیم کنید:پس از تنظیم 

 رو به روی فرستنده -2

 گیرندهرو به روی  -1

 وسط فاصله ی بین فرستنده و گیرنده -3

 

 

 

آالرم روشن باشد، به این معنا است که  LEDاگر زمانی که بیم ها مسدود باشند، نشانگر 

 نصب با موفقیت انجام شده است.

 
 

 مراجعه کنید.آالرم خاموش باشد، به بخش خطاها  LED اگر زمانی که بیم ها به طور کامل مسدود هستند نشانگر  نکته:

 

 :خطا ها 
 

 راه حل دالیل احتمالی نشانه

  دستگاه به پاور وصل و روشن

آن خاموش  LEDاست ولی 

 است.

 ولتاژی در سیم ها نیست. .2

مدار باز و یا اتصال کوتاه رخ  .1

 داده است.

مقدار ولتاژ در بازه مشخص  .3

 شده نیست.

طول سیم ولتاژ بیشتر ازمقدار  .2

 مشخص شده است.

، ولتاژ ، سیم ها و  منبع تغذیه .2

 کانکتورها را بررسی کنید.
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 بیم ها مسدود  زمانی که

هستند ولی نشانگر آالرم 

خاموش است یا رله آن عمل 

 نمی کند.

بازتاب دهنده دیگری وجود  .2

دارد یا با فرستنده های دیگر 

 تداخل پیدا کرده است.

زمان قطع زیادی انتخاب شده  .1

 است.

سیم خروجی برای آالرم کوتاه  .3

 ست و یا آسیب دیده است.ا

مسیر بیم ها را عوض کنید و  .2

یا فرکانس فرستنده و گیرنده 

 را عوض کنید.

بیم  2مطمئن شوید هر  .1

 مسدود شده اند.

 زمان قطع را تغییر دهید. .3

خروجی های گیرنده و سیم  .2

 های خروجی را بررسی کنید.

  زمانی که بیم ها مسدود

نیستند ولی نشانگر آالرم 

 روشن است.

ها تنظیم نشده اند و  بیم .2

 محور لنزها همپوشانی ندارند.

اشیایی بین فرستنده و گیرنده  .1

 وجود دارد.

فرکانس فرستنده و گیرنده  .3

 یکی نیست.

کاور دستگاه کثیف است و یا  .2

با برف و یخ پوشیده شده 

 است.

فرستنده دارای خطا است و یا  .5

 خاموش است.

 محور لنز ها را تنظیم کنید. .2

اشیایی بین بررسی کنید  .1

 فرستنده و گیرنده نباشند.

اطمینان حاصل کنید فرکانس  .3

فرستنده و گیرنده یکسان 

 است.

 کاور دستگاه را تمیز کنید. .2

ولتاژ ورودی و سیم کشی  .5

 فرستده را بررسی کنید.

 ولتاژ دارای نوسان است و یا  .2 آالرم اشتباه

سیم کشی بد انجام شده 

 است.

اشیای متحرک مانند برگ یا  .1

بیم ها را زمان کوتاهی  پرنده

 مسدود کرده اند.

دستگاه روی سطح نااستوار  .3

 نصب شده است.

 دستگاه تنظیم نیست.  .2

سیم کشی پاور و جریان را  .2

 بررسی کنید.

 مکان نصب را تغییر دهید. .1

دستگاه را روی سطح استوار  .3

 نصب کنید.

 مجدداً دستگاه را تنظیم کنید. .2
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 :جدول مشخصات 

200m  ارسال بیممحدوده 

 شیوه ردیابی بیم پایینی( 1بیم باالیی و یا  1بیم،  2روش انتخابی)قطع همزمان 3

50ms,100ms,300ms,700ms )زمان قطع      )قابل تنظیم 

 فرکانس ها فرکانس مختلف قابل انتخاب 2

DC/AC 12V-24V پاور و ولتاژ 

100mA max جریان مصرفی 

≥1.5s   آالرممدت زمان فرمان برای 

1C.خروجی رله(AC/DC30V, 1.0A max) خروجی آالرم 

NC.تمپر . زمانی که کاور برداشته شود کار می کند 

IP 65 درجهIP 

-25°C  ̴ 55°C دمای کار 

95% max رطوبت 

 زاویه ی صحیح (±24°) °14 عمودی( ، ±94°) °284افقی 

 مکان نصب محیط داخل/محیط خارج ، دیوار/تیرک

3000 g وزن 

4pcs,70.4*37.5*21.5mm,δ=1.5mm, stainless steel U bracket  

 

 متعلقات

8pcs, PM4*30mm پیچ نصب تیرک 

8pcs, PM4*25mm پیچ نصب دیواری 

8pcs, Φ7*27mm,green رولپالک 

2pcs, W85*H220mm کفه نصب 

DC/AC 12V-24V ولتاژ  
 جریان 200mA max گرم کننده

+60° C دما 

 

 

 

 

 

 



 MBD-200  Master securityبیم دیتکتورراهنمای نصب و استفاده 

15 www.master-alarm.com 
 

 ابعاد 

 

 


