Tetikleme Modları
Tetikleme Modu

Açıklama

Kapalı

Tetiklendiğinde devre dışı bırakıldı

Anlık

Alarm ve Evde Alarm devrede olduğunda aktif

24 Saat

Alarm devre dışı olduğunda bile aktif

Evde

Evde alarm ya da alarm devre dışı olduğunda aktif

Kapı Zili

Sadece çınlama

Giriş Gecikmesi özelliği, sensörün neden olduğu alarmı tetiklemeden önce sistemi birkaç saniye
bekletmek için AÇIK hale getirilebilir.

Pil Değiştirme Talimatı
Eğer LED gösterge sürekli yanıyorsa lütfen pilleri değiştirin.

① Baş parmağınız ile sensör üzerindeki kancaya bastırıp kapağı açın

② 2 x AA Alkalin pil ile değiştirin

Fonri Kablosuz Hareket Sensörü
Özellikler

Özellikler;

İç Düzen

Kullanma Talimatı

Yüksek performanslı infrared sensör ile dijital çift çekirdekli Fuzzy mantık operatif programlama ve akıllı analiz sistemi ile çalışır,

1. Çalışma Prensibi

tam olarak insan hareketlerini algılar ve yüksek oranda yanlış alarmları önler. Otomatik sıcaklık dengeleme teknolojisi ile yüksek

Dijital çift çekirdek Fuzzy Logic kullanma program-

algılama,hassaslık ve istikrar sağlar.

lama, akıllı analiz yöntemi ve Infrared sensör ile

Infrared LED

Modern tasarım, düşük enerji tüketimi, düşük pil uyarı desteği ve uzun menzil iletişim. Batarya değişim zamanı geldiğinde ana

bedenini algılar ve ana panele sinyal gönderir.

panel uygulama üzerinden bildirim mesajı gönderir. 360° ayarlama desteği ile kolay konumlandırma imkanı.
2. Uygulama üzerinden ana panel ile eşleştirme
a) Uygulama üzerinden cihaz ekle’yi seçin.
b) Cihaz üzerindeki QR kodu okutun

Parametreler
Algılama Zaman Aralığı

• Çalışma Voltajı

DC 3V

• Batarya

2xAA 1.5V Pil

• Çalışma Akımı

≤22mA

• Bekleme Akımı

≤60μA

• Algılama Açısı

110°

• Algılama Mesafesi

9m

• İletişim Mesafesi

Açık alanda 200m

• İletişim Frekansı

433.92MHz

• Çalışma Sıcaklığı

-20°C~50°C

• Nem

≤% 90 rh (yoğuşmasız)

• Ağırlık

66gr(Pil olmadan), 112gr(Pil ile), 62,3gr (Ayak)

• Boyutlar

99.6mm*54mm*40,2mm D*G*Y

Ayar düğmesi
(Her 5sn ya da 5dk.)

Açma Kapama Düğmesi

Montaj ve Notlar
• Kasayı açın ve batarya üzerindeki bantları çıkarın.
• Montajdan önce ana panel ile eşleştirin.
• Montaj ayağını çift taraflı bant ile ya da vidalayarak sabitleyin. Sensörü montaj ayağına yerleştirip algılama açısını ayarlayın.
• Tavsiye edilen montaj yüksekliği 1.8-2.2 mt ve eğimi 10°~20° aralığındadır.
• Yalnızca iç ortam kullanımı içindir. Yüksek ışık, hava akımının olduğu ve ani ısı değişikliği olan yerlere montaj yapmaktan

Görünüş

kaçının. (Klima, ısıtıcı, fırın gibi)
Tetikleme Düğmesi

• İki sensörü aynı yöne bakacak şekilde yerleştirmekten kaçının.
• Sensör, dikey harekete göre,yatay hareketi algılamada daha hassatır. Sensörün algılama yönü, insanların yürüme yönüne dik
olduğu zaman en iyisidir.

Manyetik Plaka

10°-20°
Algılama Penceresi

Kör nokta alanı

Paslanmaz Çelik Top

1.8-2.2m

LED Gösterge

Bracket

1.2m

6m

12m

