
 

 

 

 

 

 

 

 متر 60 بیم با برد MBD-60N   ،2راهنمای نصب و استفاده بیم دیتکتور

 اخطار ها و هشدار ها -

 قابلیت ها -

 شرح قطعات -

 نکات نصب -

 شیوه نصب -

 کانکتور ها -

 سیم بندی ها -

 نظیم محور تقارن لنزهات -

 میزمان قطع ب میتنظ -

 تست عبور -

 خطا ها جدول مشخصات  -

 ابعاد -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اخطار ها و هشدار ها: 

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

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

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

 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( اژ مشخص شده دستگاه را فقط در محدوده ولتDC/AC (  به کار ببرید ، در غیر این صورت باعث آسیب

 به 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.

 ید و تمیز کنید. اگر مشکلی پیدا شد به وسیله یک مهندس یا محصول را برای مصرف مطمئن به صورت دوره ای بازد

 تکنسین ماهر عیب یابی و تعمیر کنید.

 ها تیقابل: 

( تا مطمئن شود دستگاه  AGCسیگنال مادون قرمز پیش رونده عملیات ها را پردازش می کند.) قابل مقایسه با عملکرد  .2

 مستقیم نور خورشید و شرایط هوایی بد دیگر کار می کند. در شرایط باد ، شبنم زدگی ، برف ، مه ، رطوبت ، تابش

 ؛ کاربر می تواند آن را با توجه به شرایط استفاده تنظیم کند. زمان قطع قابل تنظیم .1

 دارای نشانگر جداگانه که سبب می شود تنظیمات نصب دستگاه آسان و دقیق شود. .3

  24V AC/DC-12قابلیت راه اندازی با منبع های تغذیه  .2

 )قابل انتخاب( Alarmبرای خروجی  .N.Cو  .N.Oدارای خروجی  .5

 دارای سوئیچ تمپر ؛ هنگامی که کاور برداشته شود، باز می شود. .6

 IP65درجه ضد آب :  .7

  ±21و عمودی  ±90تنظیم زاویه افقی  .8

 د.حداقل می رسانکه دستگاه به آسانی با محیط نصب سازگار شده و آالرم های اشتباه را به  فیلترینگ دیجیتالدارای  .9

 می توان چندین بیم را در یک محل نصب کرد.تداخل بیم ها به حداقل رسیده است و  .21

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :شرح قطعات 

 

 :نشانگر ها 

 

  
  :روع به این نشانگر ش ،هنگام نصب ؛استیعنی سیگنال خوب  سبزبه معنای سیگنال ضعیف است. قرمز نشانگر سیگنال

چشمک زدن می کند که به معنای بهتر شدن سیگنال است و اگر به صورت ثابت سبز بماند یعنی سیگنال در بهترین 

 شرایط است.

 .نشانگر پاور: رنگ آن سبز است و هنگامی که بیم ها از فرستنده ارسال می شود، روشن می گردد 

 ه آالرم تحریک شود روشن می گردد.نگ آن قرمز است و هنگامی کنشانگر آالرم: ر 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 کات نصب:ن 

 تا دستگاه بیشترین کارایی را داشته باشد. دستگاه را در شرایط زیر نصب نکنیدلطفاً  -الف

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

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

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

 دیگری نیز وجود دارند نصب نکنید. ی با مدل هایدر محلی که دنبال کننده هایدستگاه را  .2

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 نکات نصب معمول -ب   

 فاصله ردیابی 

 

 

 زاویه بیم فاصله ردیابی

60m 1.2m 

 

 
 

 

 



 

 

 :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 سیم را برای اتصاالت رها کنید مقداری از طول 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

 

 

 

 



 

 

 

 نصب روی تیرک:

 جداکنید.کاور را  .2

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

 

 

 

 

 



 

 

 :کانکتور ها 

 فرستنده:

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

 

 گیرنده:

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

 (5و  2و  3)پورت  1C  30VDC  0.5A maxمشخصات رله  -1

این ولتاژ نباید کمتر از   نصب است.کردن محور لنزها هنگام  تنظیم انجام تست سیگنال زمان برای  7و   6پورت های  -3

 برای پالریته منفی است. 7برای پالریته مثبت و پورت  6ولت باشد. پورت  2.3

 (9و  8سوئیچ تمپر هنگامی که کاور برداشته شود باز می شود. )پورت  -2

 

 



 

 

 سیم بندی: 

 نصب به صورت تکی:  -2

 ) DC/ACولت  12/21( 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.

 

 جفت:1نصب سری   -1

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

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

 خروجی تمپر را به صورت سری 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 

800m 150m 0.8)Φ (20.5mm 

1000m 200m 1.0)Φ(20.75mm 
1500m 300m 1.2) Φ(21.0mm 
2500m 500m 1.4) Φ(21.5mm 

 

 تنظیم محور لنز ها: 

یم هرچه پر نور تر باشد به معنای تنظ تنظیم افقی را بچرخانید تا نشانگر سیگنال سبز روشن شود. پیچ تنظیم عمودی و محفظه

 بهتر است.

 است. 7و  6از درستی تنظیمات انجام شده است استفاده از پورت های بهترین شیوه برای امتحان کردن و حصول اطمینان 

 یک مولتی متر را به این پورت ها با توجه به پالریته آن ها وصل کنید. .2

 تنظیمات افقی و عمودی را انجام دهید تا زمانی که ولتاژ به باالترین مقدار خود برسد. .1

 بیم ها را تنظیم کنید.ولت باشد باید مجدداً  2.3اگر این ولتاژ کمتر از  .3

 



 

 

 

 ظیم زمان قطع بیم:تن 

زمان قطع بیم را با توجه به سرعت حرکت افراد تنظیم کنید، اگر محیط نصب دستگاه به صورتی است که پرندگان یا برگ ها باعث 

 مسدود شدن بیم ها و هشدار های اشتباه می شوند زمان قطع بیشتری انتخاب کنید.

متحان کنید.پس از پایان نصب مجدداً ا  

 برای تنظیم زمان قطع پتانسیومتر روی دستگاه را بچرخانید.

زمان قطع کوتاه تر و حساسیت باالتری را ایجاد میکند.چرخش آن در جهت عقربه های ساعت   

 چرخش آن در خالف جهت عقربه های ساعت زمان قطع طوالنی تر و حساسیت پایین تری را ایجاد میکند.

درجه تست نکنید 25نکته: لطفاً در   
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 تست عبور: 

 

آالرم خاموش باشد. اگر روشن باشد، لطفًا  LEDنشانگر  لطفاً مطمئن شوید

 مجدداً بیم ها را در یک ردیف تنظیم کنید.

 

 
 

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

 تنظیم کنید:

 رو به روی فرستنده -2

 گیرندهرو به روی  -1

 وسط فاصله ی بین فرستنده و گیرنده -3

                                                  

                    

 
 

 

 

 

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

 است که نصب با موفقیت انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :خطاها 

 نشانه ها دالیل احتمالی راه حل

منبع تغذیه و سیم کشی هارا بررسی 

 کنید.

ندارد یا مقدار آن در ولتاژ ورودی وجود 

 محدوده مشخص شده نیست.

 LED فرستنده خاموش

 .است

منبع تغذیه و سیم کشی هارا بررسی 

 کنید

ولتاژ ورودی وجود ندارد یا مقدار آن در  

 محدوده مشخص شده نیست

 LED گیرنده خاموش

 است.

بازتاب دهنده های دیگر را  .2

حذف کنید و یا محور لنزها را 

 جابجا کنید.

هارا به طور کامل مسدود بیم  .1

 کنید.

زمان قطع کوتاه تری تنظیم  .3

 کنید.

بازتاب دهنده دیگری در محل نصب  .2

 وجود دارد.

بیم ها به طور کامل مسدود نشده  .1

 اند.

 زمان قطع زیادی تنظیم شده است. .3

 مسدود  میکه ب یزمان

آالرم  LED یاست ول

 .ستیروشن ن

اتصاالت سیم ها و پورت ها را  .2

 بررسی کنید.

 منبع تغذیه را بررسی کنید. .1

در سیم کشی اتصال کوتاه رخ داده  .2

 است.

پورت ها کاماًل و به خوبی وصل  .1

 نشده اند.

 منبع تغذیه توان کمی دارد. .3

  ًزمانی که بیم ها کامال

 LEDمسدود هستند و 

آالرم گیرنده روشن 

است اما هشدار به صدا 

 در نمی آید.

 محور لنزها را تنظیم کنید. .2

کننده ها را از میان مسدود  .1

 بردارید.

 کاور دستگاه را تمیز کنید. .3

محور لنزها به خوبی تنظیم نشده  .2

 است.

اشیایی بین فرستنده و گیرنده را  .1

 مسدود کرده اند.

 کاور دستگاه کثیف است. .3

 

  نشانگر آالرم گیرنده

 دائماً روشن است.

 سیم کشی را بررسی کنید. .2

به محل تهیه دستگاه رجوع  .1

 کنید.

کشی به خوبی انجام نشده سیم  .2

 است.

 برد گیرنده خراب است. .1

  نشانگر قرمز گیرنده

 چشمک می زند.

 سیم کشی را بررسی کنید. .2

 منبع تغذیه را بررسی کنید. .1

مسدود کننده ها را از میان  .3

 بردارید.

 پایه نصب شده را محکم کنید. .2

سیم کشی به خوبی انجام نشده  .2

 است.

 ولتاژ دارای نوسان است. .1

متحرک مانند پرندگان یا اشیای  .3

 برگ بیم ها را مسدود کرده اند.

 پایه در جای ثابت نصب نشده است. .2

  به صورت متناوب آالرم

 میزند.

 



 

 

 

 :جدول مشخصات 

60m محدوده ارسال بیم 

 روش تشخیص بیم 1بررسی مسدود شدن 

700ms- 40ms)زمان قطع )قابل تنظیم 

80mA مصرف جریان 

1s,2s,3s  زمان فرمان  قابل تنظیم 

1C.خروجی رله(AC/DC30V, 0.5A max) خروجی آالرم 

NC.زمانی که کاور برداشته شود فعال می شود . Tamper switch 

IP 65 درجه حفاظت 

-25°C  ̴ 55°C دمای کارکرد 

95% max رطوبت محیط نصب 

 زاویه تابش پرتو (±21°) °11 عمودی( ، ±91°) °281افقی 

DC/AC 12V-24V ولتاژ کاری 

 مکان نصب محیط داخل/محیط خارج ، دیوار/تیرک

800g وزن 
 

 :ابعاد 

 


