سیستن جفت تزد یا جفت آًتي دارای یک تزد فزستٌذُ ( ٍ )TXیک تزد گیزًذُ ( ٍ ) RXیک هٌثغ تغذیِ ٍ 42لت ( )DCهی تاضذ.
هطخصِ تزد گیزًذُ داضتي تیشر هی تاضذ.
تزد فزستٌذُ دارای سِ پَرت یا تزهیٌال جْت اتصال هٌثغ تغذیِ ٍ 42لت است .یک پزت ٍرٍدی (  )24 v DC INکِ سین خزٍجی هٌثغ
تغذیِ تِ آى ٍصل هی ضَد( .تا رػایت  ) _ ٍ +کِ یکی اس آًْا تِ ٍرٍدی تزد گیزًذُ ٍصل هی ضَد ٍ تغذیِ آى را تأهیي هی کٌذ( .هؼوَالً سین
قزهش هٌثغ تغذیِ هثثت است)
تزد گیزًذُ :ػوذُ تٌظیوات ایي سیستن جفت تزد ،تز رٍی تزد گیزًذُ اػوال هی ضَد .پس اس اتصال هٌثغ تغذیِ تِ ّز دٍ تزد یک  LEDسثش
رًگ رٍی ّز دٍ تزد کِ ًطاى دٌّذُ رٍضي تَدى ٍ درستی اتصاالت تغذیِ است ،رٍضي هی ضَد)Power(.
تزد گیزًذُ دارای  2پتاًسیَهتز تا پیچ تٌظین است کِ  3تای آى ّوزًگ تَدُ ٍ یکی اس آًْا دارای رًگ هتفاٍتی هی تاضذ یا ّواى ()VR4
ّوچٌیي  LED4در تاال سوت چپ ایي تزد قزار دارد یکی اس آًْا قزهش رًگ تَدُ ( )+ALARMکِ ًطاى دٌّذُ دتکت یا آالرم دادى سیتسن
است ٍ سِ تای دیگز سثش رًگ تَدُ ( )DS1,DS2,DS3کِ ًطاى دٌّذُ هیشاى حساسیت تزد گیزًذُ ّستٌذ .تذیي هؼٌی کِ ّزچِ هیشاى
حساسیت را تاالتز تثزین ایي سِ  LEDسثش رًگ تِ تزتیة ضوارُ ضزٍع تِ پزرًگ ضذى هی کٌٌذ .رٍش سیاد یا کن کزدى هیشاى حساسیت تزد
گیزًذُ تِ تَسط پیچ تٌظین ( )VR4صَرت هی گیزد .تذیي صَرت کِ تا چزخص در جْت ػقزتِ ّای ساػت حساسیت تاال رفتِ ٍ چزخص در
خالف جْت ػقزتِ ّای ساػت حساسیت را کاّص هی دّذ.
تٌظین هطلَب ٍ ایذُ آل تزای یک سیستن جفت تزد تِ ایي صَرت خَاّذ تَد کِ هیشى حساسیت در حذاقل هقذار هوکٌِ تاضذ تِ ضزطی کِ
کارکزد دستگاُ ٍ ضٌاسایی تگ ًیش هطلَب ٍ قاتل قثَل تاضذ .یؼٌی سؼی ضَد تزد گیزًذُ در ٍضؼیتی قزار گیزد کِ ّ LEDای
 DS1,DS2,DS3تزجیحا خاهَش یا چطوک سى تاضذ.
یک جاهپز چْارحالتِ تِ ًام  JPGرٍی تزد گیزًذُ ٍجَد دارد کِ ضؼاع اهَاج دستگاُ را کن یا سیاد هی کٌذ .تِ طَر ػوذُ ٍضؼیت هطلَب ایي
جاهپز رٍی ػذد یک است.
یک سَکت 4تایی سفیذ تا ًام ( BEEPپاییي سوت چپ) رٍی تزد قزار دارد کِ هحل اتصال تیشر یا آصیز است.
یک سَکت  3تایی سفیذ تا ًام  Lightکٌار سَکت تیشر قزرا دارد کِ هحل اتصال چزاؽ ّای آًتي در صَرت ٍجَد هی تاضذٍ( .صل کزدى چزاؽ
ّا هوکي است ًَیش را تیطتز کزدُ ٍ اس ػولکزد دستگاُ تکاّذ .در صَرتی کِ تزای هطتزی اّویت ًذاضتِ تاضذ ،چزاؽ ّا را ٍصل ًکٌیذ).
ًکتِ هْن :تِ غز اس پتاًسیَهتز یا پیچ تٌظین  VR4رٍی تزد گیزًذُ ،تغییز حالت یا دستکاری ّزکذام اس پتاًسیَهتز ّای ّز دٍ تزد فزستٌذُ ٍ
گیزًذُ ،هوکي است تٌظیوات کارخاًِ ای دستگاُ را تِ ّن سدُ ٍ تزد دچار هطکل اساسی گزدد.
تَصیِ هی ضَد قثل اس سَراخکاری ٍ ًصة آًتي رٍی سهیي دستگاُ رٍضي ٍ تٌظین گزدد .پس اس اطویٌاى اس جَاب دّی هطلَب آًتي در هحل
هَرد ًظز ،تا ًظز صاحة فزٍضگاُ هحل آًتي ّا را سَراخکاری کزدُ ٍ آًتي ّا را ًصة ًواییذ.
سین تیي دٍ آًتي کِ تغذیِ تزد گیزًذُ را تأهیي هی کٌٌذ ،رٍی سهیي تیي دٍ آًتي کطیذُ هی ضَد ٍ رٍیص یک گزدُ هاّی فلشی (ًَػی
داکت هی تاضذ) قزار هی گیزد .گزدُ هاّی فلشی تِ ٍسیلِ هقذار هٌاسثی چسة آکَارین تِ سهیي هی چسثذ ٍ اس سین تیي دٍ آًتي هحافظت
هی کٌذ.
تِ ّیچ ػٌَاى سین تیي دٍ آًتي را اس هسیزّای طَالًی هثال تاالی آًتي رد ًکٌیذ .سین تزق ٍ تغذیِ را حتی االهکاى تِ صَرت افقی ٍ رٍی
سهیي تِ آًتي تذّیذ تا ًَیش اضافِ رٍی دستگاُ ًیفتذ.

