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 آشکارساز دوداجزای 

 دکمه آزمایش/ بی صدا کردن هشدار  .1

 نمایشگر روشن بودن دستگاه و نشانگر هشدار .2

 

 

 

 پایه های نصب .1

 شیارهای نصب .2

 

 

 دتکتور مشخصات

 تشخیص سریع حریق •

 درجه ای فتوالکتریک در تشخیص دود 063بهره گیری از فناوری  •

 در فاصله سه متری dB 85آژیر صوتی برای اعالم هشدار با شدت  •

 دارای قفل ضد سرقت •

 UL 217دارای تأییدیه  استاندارد دتکتورهای دود  •

 نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهرانمورد تایید سازمان آتش  •

 

 با استفاده از عملکرد رله اضافه شدن امکانات

 ارتباط با  انواع سیستم اعالم حریق •

 BMSارتباط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و  •

 ارتباط با سیستم اعالم سرقت •

 کنترل جت فن ها در پارکینگ و موتورخانه •

 DCولت  22ولتاژ تغذیه  •

 ولت  22آمپر در  1قدرت قطع رله تا  •

 

 توجه: 

 وقتی آشکارساز آالرم می دهد در نزدیک آن قرار نگیرید، جهت بیدار کردن شما

 در هنگام ضرورت صدای آن بیش از حد بلند می باشد. قرار گرفتن در محدوده نزدیک 

 ساز رنگ نشود. رنگ اضافی آسیب برساند. روی آشکار آن ممکن است به شنوایی 

 باعث مسدود شدن دهانه ورودی سنسور شده و از عملکرد درست جلوگیری می کند.

 

 

 را کجا نصب کنیم؟آشکار ساز دود دستگاه 

 در تمامی طبقات خانه خود، شامل اتاق زیرشیروانی و زیرزمین 

 یا نیمه باز می خوابند نیاز است تا درون هر اتاق خواب یک آشکارساز نصب گردد اگر افراد منزل در اتاق های خواب با در بسته. 

  متر می باشد در هر  12در راهروی نزدیک اتاق خواب ها، اگر اتاق شما بیش از یک اتاق خوب دارد در هر کدام از آن ها یک عدد نصب کنید، اگر طول راهرو بیش از

 .نصب کنید راهرو دو انتهای 

  پلکان که از طبقه پایین به باال می رود. آشکارساز در باالترین محل پلکان قرار گیرددر هر 

 

 نکنیم؟ نصب کجا را دود ساز آشکار دستگاه

 در نواحی کثیف، روغنی، گرد و خاکی 

  متری از اسباب و لوازم آشپزی 1.1در فاصله 

 شویی فاصله داشته باشد.(یا دوش، حمام بخار، مرطوب ساز، بخار ساز، ماشین ظرفمتر از حمام  0)این آشکارساز باید حداقل در محل های بسیار مرطوب 

 های تهویه مطبوع.های حرارتی، دستگاههای سقفی، دریچهدر هوای آشفته، مانند نزدیک پنکه 

 در نور مستقیم آفتاب 

 یزات رعایت شود.(در نزدیکی ادوات روشنایی مانند المپ های فلورسنت )حداقل فاصله یک متری از این تجه 

 دتکتور این نگهداری در مهم نکات

 .دستگاه را هر هفته با استفاده از دکمه آزمایش/ بی صدا کردن هشدار بیازمایید 

 ها استفاده ننمایید، زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. ها یا حاللکنندهروکش آشکارساز را هر ماه تمیز کنید. هرگز از آب، پاک 

 .آشکارساز را بعد از تمیز کردن آزمایش کنید 



 رله دود با خروجی آشکارسازراهنمای 
SA710R 

 

 

 دستورالعمل رفع اشکال

  مبر داخلی دتکتورکثیف شده باشدمحل آن را تغییر دهید، ممکن است چاگر آشکارساز وقتی هیچ دودی وجود ندارد بوق زد، آشکارساز را تمیز کنید یا. 

 )سعی کنید جای آشکارساز را تغییر دهید اگر اخیرا تجربه آالرم غیرضروری داشتید )مثال به دلیل آشپزی. 

 

  نصب راهنمای

( CMو یک سر مشترک ) NOو یا  NCجهت تغذیه از پایه های اول و دوم استفاده می گردد. برای ارتباط با سایر سامانه ها و یا فرمان های دیگر بسته به نوع آن از خروجی 

 می گرد.  استفاده 

 استفاده نمایید. Switching)جهت تغذیه دتکتور حتما از منبع تغذیه معتبر )مانند منبع تغذیه  *توجه مهم:

 

 در زیر برای الکترو فن تکفاز و سه فاز قابل مشاهده است.  NOنمونه دیاگرام تک خطی جهت اتصال دتکتور به فن با استفاده از کنتاکت 

 

 

 

 فن تک فاز:  مدار راه اندازی 

 :فازسه مدار راه اندازی فن  


