
 COMBO Zen رادار
 

 مشخصات ظاهری رادار

 

 

 قاب .1

 جلویی قاب .2

 مسطح                                                                      سنسور .3

 پتانسیومتر  .4

5. LED  

 کانکتور  .6

 

 

                                          

 مشخصات فنی

  

 3m حداکثر ارتفاع نصب

 ˚45~˚15 زاویه

 (2.2m)در ارتفاع  4m×2m حداکثر میدان دید

 حرکت حالت تشخیص

 DC; 12~30V AC12~24V تغذیه ورودی

 Hz 60~50 فرکانس

 2W توان مصرفی

 (Free Voltageخروجی رله )رله 

 رلهحداکثر ولتاژ 

 رلهحداکثر جریان 

 رلهحداکثر توان 

 

DC; 60V AC42V 

1A 
60W (AC) ; 30W (DC) 

 0.5s تحریک رلهزمان 

 C to +55 °C° 25- محدوده دمایی

 IP54 ظتیادرجه حف

 

 



 تنظیم حساسیت :محدوده تشخیصابعاد  .1

 

 

 

 

 

 

 

 سنسور مسطح زاویه عمودی: محدوده تشخیص عمق .2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  کردن قاب باز و بسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˚30:  عمودی زاویه

 

 2.2mارتفاع نصب: 

توان تنظیم نمود. برای این می ،عمق محدوده تشخیص رادار را با تغییر زاویه عمودی سنسور مسطح

  به سمت باال یا پایین حرکت دهید. سنسور را است کافیکار 

 قاب را باز کرد. راحتیبهتوان با قرار دادن دو دست در انتهای قاب جلویی رادار، می

مت به سو بعد انتهای هر دو طرف را  ،جا بزنیدجهت بستن قاب جلویی، ابتدا باالی قاب را تنظیم کرده

 فشار دهید.رادار 



 : یاندازراهراهنمای نصب و 

 

    
  

 یابیعیب

 

 رادار خاموش است  تغذیه ورودی کشی را بررسی کنید تغذیه ورودی و سیم .1
شود و باز نمیدرب 

LED خاموش است. 

را افزایش دهید و عمودی سنسور زاویه  .1

  .دکم  کنییا حساسیت را 

 درستی نصبشوید که رادار به نئمطم .2

  محکم کنید.های آن را پیچو  شده

  .بیندرادار حرکت درب را می .1

-در حالت بسته شدن درب می .2

عث اختالل در عملکرد و بالرزد 

 شود.رادار می

باز و بسته  دائماًدرب 

.شودمی  

جهت باز و بسته شو درب را در جهت  .1

 صحیح تنظیم کنید.

درب  بسته شوجهت باز و  .2

 اشتباه است.

 درب بسته نخواهد شد

 .خاموش است LED و 

 

قرار دادن اشیییییییا      از 

 شدید نور  کنندهبازتاب

حدوده تشیییخیص    در م

 رادار اجتناب کنید.

قرار دادن اشیییییییا      از 

مییتییحییرح در مییحییدوده 

تشیییییخیییییص رادار و   

همچنین منییابن نوری،           

 مانند المپ، باالی رادار     

 خودداری کنید.

میییی ییییابیییی  رادار را 

 نپوشانید.

را در مکییانی کییه  رادار

یا ارتعاش دارد    لرزش 

 نصب نکنید.


