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 ایشیشه اتوماتیک هایمناسب برای درب ،Zen Safe COMBO رادار

 : مشخصات 

 

 درب قاب .1

  کاور .2

  قرمزمادونلنز  .3

 مشخصات فنی: 

 DC30V - DC12V ; AC24V - AC12V تغذیه ورودی

 < W 3 توان مصرفی

 m 3 تا  m 1.8 ارتفاع نصب

 C ~ +55 °C° 25- محدوده دمایی

LED نشانگر وضعیت   

 تشخیص: حالت
 ت کردنحرک

 cm/s 5 :سرعت حرکت

 حضور

 128 ms (max. 0.5s)زمان پاسخ: 

 + درجه )قابل تنظیم (8˚تا  -1˚ عمودی) قابل تنظیم( 51˚تا  11˚ زاویه:

 خروجی:
 

 رله آزاد (Free Voltage) 

 رله حداکثر ولتاژ :AC/DC42V 

 1: رله حداکثر جریان A 

  30: رلهتوان حداکثر W(DC) / 60 W(AC) 

 s 0.5 زمان تحریک رله

 IP54 درجه حفاظتی

 

 یوماکرووآنتن  .5

  IRپیچ تنظیم  .1

 دیپ سوئیچ  .6

 

7 . LED 

 پتانسیومتر حساسیت .  8

  اتصالکابل .  9
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             رادار کشییمسنصب و      

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

     

  محدوده تشخیص رادار تنظیم       
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 قرمزمادونتنظیم محدوده      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادیپ سوئیچات متنظی     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناحیهبرای محدود کردن 

توانید از ماسک تشخیص، می

 استفاده نمایید.
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 LEDعملکرد      
 

LED  نارنجی سریع چشمک     

 زند.می

رادار وارد حالت ایمنی 

 .شده است
  .تغذیه رادار را قطع  کرده و مجدد وصل نمایید 

LED  آهسته نارنجی چشمک

 زند.چشمک می

  چشمک( 1ثانیه  1هر ) 

سیگنال رادار خطای 

 داخلی دارد. 

  .تغذیه رادار را قطع  کرده و مجدد وصل نمایید 

  اگرLED  نارنجی دوباره چشمک زد رادار را

 .کنید یضتعو

LED  حافظه رادار مشکل دارد. روشن است.دائم نارنجی 

  .تغذیه رادار را قطع  کرده و مجدد وصل نمایید 

  اگرLED  نارنجی مجدد روشن شد رادار را

 .کنید یضتعو

قرمز  LED ،پس از انجام تنظیمات

 زند.چشمک میسریع 

درب در حین تنظیم رادار 

در محدوده تشخیص 

 رادار است.  

 را چک کنید. زاویه  سنسور مسطح 

 .رادار را مجدد تنظیم کنید 

 : در محدوده تشخیص نایستید.توجه

LED  پراکنده و  صورتبهقرمز

 شود.نامنظم روشن می

 رادار لرزش دارد.

  بررسی کنید که رادار محکم پیچ و نصب شده

 باشد. 

  شرایط قرارگیری کابل و قاب رادار را بررسی

 کنید.

درب در محدوده تشخیص 

 رادار است.

  مجدد انجام دهید و زاویه تنظیمات راIR  را

 تنظیم کنید.

LED  پراکنده و  صورتبهسبز

 شود.نامنظم روشن می

وجود سایه در محدوده 

 دید رادار
 .زاویه دید رادار را تغییر دهید 

 لرزش رادار 

  بررسی کنید که رادار محکم پیچ و نصب شده

 باشد. 

شرایط قرارگیری کابل و قاب رادار را بررسی 

 کنید.

یک شیء متحرک یا درب 

در محدوده تشخیص 

 رادار است.

  متحرک را از محدوده خارج کنید.شیء 

 .محدوده تشخیص رادار را تغییر دهید 

 LEDسیگنال  اواکنش درب ب

 مطابقت ندارد.
  کنید. بررسیرادار را  کشییمس 

 


