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 7000سری  – الزامات سیم کشی سیستم آدرس پذیر

 للات و افللت  . سللایز کابللل بسللته بلله ت للداد ق     از نللوش شللیلدار باشللد  بایللد  کابللل مللورد اسللتفاده   -1

بللل شللیلدار  باشللد. در رللورت عللدم اسللتفاده از کا    5/2الللی  1مللی توانللد از سللایز    ،ولتللاژ مزللاز 

قللرار  سللوم بلله جللای شللیلد مللورد اسللتفاده     رشللته اسللتفاده شللود کلله رشللته   3ترجیحللاا از کابللل  

 گیرد.

 کابل کشی حداالمکان بین ق  ات به رورت یک تکه و بدون ق  ی باشد. -2
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و  رعایلللت حلللداقل فارلللله مزلللاز ق  لللات تلللا منلللابل تولیلللد کننلللده املللوا  الکتروم ناطیسلللی      -3

 یسیم و ...(ب -BTS –ترانس برق  –فرکانسی الزامی می باشد ) المپ های فلورسنت 

یش )روکلللش نلللتلللور حتملللاا از وارم اتصلللال سلللیم شلللیلد بللله محلللل  لللود در پایللله دتک   هنگلللا -4

 Headپالتللین هللای   و –و  +اسللتفاده شللود تللا رشللته هللای شللیلد بلله سللیم هللای          حرارتللی( 

 د.ندتکتور اتصال نکن

 د.نیم به ترمینال مربوطه ورل شوترجیحاا سیم ها با سرس -5

یللا سللیم ج بلله ت باشللد زیللر پایلله از    سللیم هللا را نداشللته   شگنزللایدر رللورتیکه پایلله دتکتللور    -6

 سهولت در نصب ق  ه(استفاده شود )به منظور  ( AC8001رابط پایه دتکتور )

ا متصللل بلله پایلله مهللم مللی باشللد و نبایللد جللا بلله جلل        +ترتیللب سللیم هللای ورودی و  روجللی     -7

ک ترمینلللال بللله رلللورت مشلللتر 1ورود و  لللرو  بلللر روی  +بسلللته شلللود. همبنلللین نبایلللد سلللیم 

 بسته شود.

 ه شوند.بست ( - in/out )هر دو با هم بر روی پایه   –  م های ورود و  رو سی -8

پایللله و   +Inریملللوت بللله   +بلللرای دتکتلللور هلللا سلللیم    LEDدر رلللورت اسلللتفاده از ریملللوت   -9

نلللد ورلللل شلللود. در رلللورتیکه ریملللوت بلللین    (  –RI/KL پایللله ) ریملللوت بللله سلللیم منفلللی

  (-RI/KL )  کتورهللا بلله پایلله  دتکتللور مشللترک مللی باشللد سللیم منفللی ریمللوت بللین سللایر دت        

 متصل شود.

سللت آژیللر یللا مللاژول( ت   –شسللتی  –اتصللال سللیم هللای ورودی اولللین ق  لله )دتکتللور      پللس از  -10

 ولتاژ برای تمام سیم ها به ترتیب زیر انزام شود:

 ولت(12)باتری ود ولت ورل ش12پ از پنل به ت ذیه شروش لو  –و  +سیم   1-9

 ولت(9)باتری  ل شودرو ولت9به ت ذیه  از پنل شروش لوپ  شیلد و   -سیم   2-9

( ورلللل شلللود  9+12) وللللت21بللله ت ذیللله   از پنلللل شلللروش للللوپ   شییییلد و  +  سلللیم   3-9

 باتری( 2ری س)اتصال 
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  و شییییلد -  ، ، + و شییییلد   -+ و   بللله اوللللین ق  للله مراج للله کلللرده و ولتلللاژ بلللین      4-9

شلللان نوللللت را  21وللللت و 9 للللت ، و 12ولتمتلللر بایلللد بللله ترتیلللب اعلللداد. انلللدازه گیلللری شلللود 

 دهد.

ایلللد شللکل داشللته باشللد و ب   مولللت باشلللد سللیم کشللی     5/0بیشللتر از  افللت ولتللاژ    در رللورتیکه 

 مسیر سیم کشی بررسی شود. 

دتکتلللور( و  Headپلللس از  لللک کلللردن رلللحت سلللیم کشلللی اوللللین ق  للله را نصلللب کلللرده )    -11

 سراغ ق  ه بندی بروید.

اللللی آ لللرین ق  للله در للللوپ بللله ترتیلللب انزلللام  2   للله شلللمارهقرا بلللرای  9-4ال  9-1مراحلللل  -12

 دهید.

المت برگشللت لللوپ بلله پنللل را هللم بلله روت فللوق تسللت ولتللاژ نمللوده و از سلل       در  اتملله، سللیم   -13

 لوپ م مئن شوید.مدار کل 

ر سلللتند، داتصلللال کوتلللاه در دا لللل ق  للله ه    لللون تملللام ق  لللات دارای ایزوالتلللور     : 1 توجللله

 والتلللور ف لللال شلللده و ولتلللاژی بلللین سلللیم هلللایق  للله ایز 2رلللورت اتصلللال در سلللیم کشلللی بلللین 

 ال کوتاه شده در ولتمتر نشان داده نخواهد شد.صات

اشلللد ادی ب لللار  از  م لللدار علللگانللله گفتللله شلللده  3در رلللورتی کللله یکلللی از ولتاژهلللای   : 2توجللله

مللی  بللا تی لله هللای پایلله شللل    Headدتکتللور شللل بللوده یللا اتصللال پالتللین هللای       Headاحتمللاالا 

ق  للله اتصلللالی داشلللته  2سلللمتی از ملللدار بلللین اسلللت سلللیم کشلللی در قهمبنلللین ممکلللن  باشلللد.

 باشد . 
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،   Baseهنگلللام نصلللب پایللله دتکتلللور آدرس پلللذیر و قبلللل از نصلللب دتکتلللور یلللا آژیلللر       : 3توجللله

ز اتصللال احتمللاا تی لله هللای ترمینللال هللا را بللا دسللت در یللک سلل ر بلله رللورت تللراز قللرار دهیللد تللا        

 مئن شوید.دتکتور یا آژیر م  Headآنها به پالتین 

ی . بلللرای بررسللل اهلللم باشلللد  80 م اوملللت کلللل کابلللل ملللدار یلللک للللوپ حلللداک ر  بایلللد   : 4توجللله

دازه را انللمسللیر م اومللت قبللل از نصللب ق  للات و پللس از بسللتن پایلله هللا مللی تللوان م اومللت کللل         

 گیری کرد.

را بلله هللم    للرو + ق  لله فلللزی کلله پایلله هللای + ورود و      جللام ر ) 1پایلله دتکتللور دارای   : 5توجلله

مینللال دتکتللور یللا آژیللر از اتصللال ایللن جللام ر بلله تر     Headقبللل از نصللب   ورللل مللی کنللد( اسللت.   

 را ورل کنید. Headاطمینان حارل نمائید س س   +OUT و +INهای 

پلللس از اتملللام مراحلللل تسلللت ولتلللاژ سلللیم کشلللی هلللر للللوپ جهلللت اطمینلللان از سلللالمت نلللرم   -14

 ردوا  Setupمنلللوی   س ازرلللل نمائیللد . سللل افللزاری ق  لللات ، پنللل را بللله لللوپ تسلللت شللده و    

تخللاک کنیللد تللا سللالمت سللیم کشللی و      را ان Check Loop لللوپ مللورد نظللر شللده و گزینلله     

 ق  ات توسط پنل بررسی شود. نرم افزار

لللوپ مزهللز بلله مللدار لللوپ ت ذیلله کمکللی بلله مصللر  کننللده هللایی           4لللوپ و  2پنللل هللای    -15

ت ذیللله  للللوپدهلللی  میلللزان جریلللاننظیلللر ملللاژول هلللای ولتلللاژی و ... ملللی باشلللند. حلللداک ر   

(Power Loop)  1 .آم ر می باشد 

 للی ر  کننللده هللا اسللتفاده کللرد ولللی بلله دلیللل بللروز بر      صللمللی تللوان از ایللن مللدار بللرای م     -16

( تورلللیه ملللی  مشلللکالت ) در رلللورتیکه محاسلللبات جریلللان مصلللر  کننلللده هلللا دقیلللق نباشلللد 

 FS5200Pشلللود و بللله جلللای آن از منلللابل ت ذیللله کمکلللی نظیلللر نگلللردد از ایلللن ملللدار اسلللتفاده 

  استفاده شود.

در رللورت نیللاز بلله شللبکه کللردن  نللد کنتللرل پنللل بللا هللم بللرای کابللل ارتبللاطی بهتللر اسللت از         -17

 استفاده شود.  CAT5-CAT6) به هم تابیده شده ( نظیر کابل های  Crossکابل های 
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 0700سری   -تم اعالم حریق طراحی سیسنکات کاربردی در 

 ق  ه می باشد. 125لوپ حداک ر ت داد ق  ات متصل به هر  -1

 .  به منظور استفاده بهینه از مدار لوپ از کل ظرفیت لوپ استفاده نکنید -2

 : ت داد زون هایی که به رورت نرم افزاری برای سیستم ت ریف می شوند به قرار زیر است -3

 زون 64 .................................... لوپ 1پنل 

 زون 250 ................................... لوپ 2پنل 

 زون 500 ................................... لوپ 4پنل 
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ت دیگلر  ترتیب انتخاک ق  ات برای هلر زون بله موق یلت فیزیکلی ق  لات ملرتبط نملی باشلد. بله عبلار           -4

 زون ق  ه ای انتخاک کرد. 1از هر لوپ دلخواه می توان برای 

 ق  ه )آدرس( می باشد. 60ای هر زون حداک ر ت داد هر ق  ه )دتکتور و شستی( بر -5

 عدد می باشد. 20ی هر لوپ حداک ر ت داد آژیر برا -6

 عدد می باشد. 2( برای هر لوپ FD7201 ر ت داد زون مانیتور )کداح -7

 Loopبللرای توزیللل بهینلله بللار در سیسللتم ،  قبللل از اجللرای شللبکه پسللیو از طریللق نللرم افللزار         -8

Calculator   )از کلللارایی سیسلللتم و عملکلللرد رلللحیر سیسلللتم   )واحلللد فنلللی شلللرکت هیرکلللاژه

 اطمینان حارل نمائید.

 حداک ر طول کابل مزاز لوپ به قرار زیر می باشد : -9

 متر 1200  میلیمتر مربل  1کابل سایز 

 متر 1700  میلیمتر مربل  5/1کابل سایز 

 متر  2000    میلیمتر مربل 5/2کابل سایز 

نمللی  تمللال بللروز بر للی مشللکالت نللرم افللزاری ، مزللازا للذ انشلل اک در طللول مللدار لللوپ بلله دلیللل اح  -10

 باشد.   

وک را ولللت متنللا 230رللله هللای دسللتگاه و مللاژول هللای آدرس پللذیر امکللان اتصللال مسللت یم بلله مللدار   -11

 ندارند . 

 میلی آم ر را دارد .  500هر مدار آژیر عمومی پنل طرفیت جریان دهی تا   -12

اشلد  بآم لر ملی    1للوپ    1جریلان  روجلی پنلل     آم لر ملی باشلد .    4للوپ   4و  2جریان  روجی پنل   -13

 ت ذیه کمکی ( –رله ها  –آژیر های عمومی  –) شامل جریان لوپ 

در رللورت نیللاز بلله شللبکه کللردن  نللد کنتللرل پنللل قبللل از انتخللاک کابللل محللدودیت هللای تبللادل      -14

 اطالعات با توجه به ظرفیت کابل بررسی گردد . 
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 بدون مدار ت ذیه اضافی ند نمونه از محدودیت های استفاده از ز ( ون مانیتور FD7201    ) 

تعداد                

 زون مانیتور          

 در لوپ

    تعداد                   

کل قطعات            

 در لوپ

حداکثر تعداد         

           آژیر آدرس پذیر          

 در حالت آالرم

حداکثر تعداد 

دتکتور و شستی    

 لت آالرمدر حا

جریان             

لوپ                  

 در حالت آالرم

 آم ر میلی   171 9 10 100 1

 میلی آم ر    182 5 8 60 2

 الزم به ذکر است : 

     ( در رللورت اسللتفاده از زون مللانیتور بللا ت ذیلله کمکللیFD7201S  محللدودیتی در ت للدا ) د

 مورد استفاده وجود ندارد . 

 بات جریان لوپ با استفاده از نرم افزار   ند نمونه از محاسLoop Calculator  

ت داد کل ق  ات   

 لوپ

ت داد ق  ه         

 در حالت آالرم      

حداک ر ت داد     

 زون مانیتور       

حداک ر ت داد آژیر در 

 حالت آالرم

جریان لوپ در   

 (mA) حالت آالرم 

120 11 - 15 164 

100 8 - 20 175 

80 6 1 15 182 

60 5 1 10 144 

40 3 2 10 180 

25 2 2 5 143 

 الزم به ذکر است :

             ق  ات ذکر شلده در جلدول شلامل ملاژول نبلوده و در رلورت اسلتفاده از ملاژول بایلد از نلرم افلزار

 استفاده شود . 

mailto:info@hrikazhe.com


 یونی پاس در ایران نماینده رسمی –شرکت مهندسی هیرکاژه                              7000سری   – سیم کشی و برنامه ریزی–راهنمای طراحی 

10 

        44894070فکس :   44894059 – 44894049:   تلفن  41واحد-242پالک -نبش اقاقیا -جنت آباد مرکزی –تهران 

 www.hirkazhe.comوبسایت :       info@hrikazhe.comپست الکترونیک :         

 

    ه مللوارد فللوق بللا در نظللر گللرفتن محللدویت هللای جریللان حالللت نرمللال و آالرم  سیسللتم محاسللب

 ت . گردیده اس

       آدرس   علالوه بللر محاسلبات جریللان و افلت ولتللاژ مزلاز ، محللدودیت هلای انت للال دیتلا در سیسللتم

 پذیر باید در نظر گرفته شود.  

  ت داد کل ق  ات لوپ در نظر گرفته شده است .  %10ت داد ق  ات در حالت آالرم 

 روشن کردن کنترل پنل برای اولین بار 

دار سلیم  مل ملاا بلا اسلتفاده از روت تسلت ولتلاژ از سلالمت کاملل        قبل از روشن کلردن کنتلرل پنلل ، حت    .1

 شبکه پسیو و نصب ق  ات اطمینان حارل نمایید .  –کشی 

حللل پللس از آمللاده کللردن کنتللرل بللرق ورودی را بلله ترمینالهللای مربوطلله ورللل کنیللد ) ترتیللب و م     .2

 نول و ارت حتماا رعایت شود( –بستن سیم های فاز 

 مدار لوپ به آن متصل نیست روشن کنید . پنل را درحالی که سیم های .3

 باتری ها را ورل نمایید .  .4

 می دهد .  Open Loopپس از  ند دقی ه دستگاه وارد رفحه ارلی شده و   ای  .5

تلر اسلت   به منظلور افلزایش کلارایی کنتلرل پنلل در زملان آدرس دهلی و کلاهش زملان آدرس دهلی ، به          تذکر:  

را بله   هر یک از لوپ هلا بله تنهلایی آدرس دهلی شلده و پلس از اتملام عملیلات آدرس دهلی یلک للوپ آن للوپ            

بایللد  ذالل رلورت نلرم افلزاری  للاموت کلرده و کلیله مراحللل ادرس دهلی را بلرای سللایر للوپ هلا انزللام دهیلد .           

 مراحل زیر را انزام دهید :   

 شده و رمز مربوطه را وارد نمایید .  Setupوارد منوی  .6

 Loopرا انتخللاک نماییللد . سلل س وارد منللوی فرعللی     1شللده و لللوپ شللماره    Loopوارد منللوی  .7

Parameters       روشیینشللوید . در ایللن رللفحه وضلل یت لللوپ انتخللاک شللده بایللد  (ON)  . باشللد

 .  تنظیم شده باشد Autoدهی لوپ را نشان می دهد که باید روی حالت  درسگزینه سوم نحوه آ
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)شلماره   از منلوی ایلن للوپ  لار  شلده و وارد منلوی للوپ ب لد         1پس از انزام مراحل فوق بلرای للوپ    .8

اموت ( شوید . مراحلل فلوق را بلرای ایلن للوپ هلم انزلام دهیلد وللی وضل یت للوپ را در حاللت  ل              2

(Off)  . قرار دهید 

 نمی باشد .  8لوپ باشد  نیازی به انزام مرحله شماره  1اگر پنل شما   : تذکر

  ار  شوید . پنل پس از  ند دقی ه وارد رفحه ارلی می شود .   Setupاز منوی  .9

سلایر   للوپ ملی باشلد ، پنلل را  لاموت کلرده و سلیم هلای ملدارات للوپ و           2للوپ یلا    1اگر پنل شما  .10

 د .مدارهای مورد استفاده را ورل نمایی

شللده و وارد گزینلله آ للر از ایللن منللو شللوید     Listلللوپ مللی باشللد ، وارد منللوی    4اگللر پنللل شللما   .11

(Select remote/local panel)  

ا ر 63ماره شللپللس از وارد شللدن بلله ایللن منللو بللا اسللتفاده از کلیللد لمسللی                  پنللل جللانبی     .12

ملی   – 4 و 3للوپ هلای    –للوپ   4ه پنلل  بلرد اانویل   63انتخاک نماییلد ) منظلور از پنلل جلانبی شلماره      

 باشد (

 س س از این منو  ار  شده و به رفحه ارلی باز گردید .  .13

 را به ترتیب انزام دهید .  9تا  6مراحل شماره  .14

 سلل س پنللل را  للاموت کللرده و سللیم هللای مللدارات لللوپ و سللایر مللدارهای مللورد اسللتفاده را ورللل    .15

 نمایید .

 و سلیم    – loopX-1 +از دسلتگاه بله ترمینلال      ی للوپ جل  روسلیم    بیرای ریر ییز از لیوپ ریا :     

 گردد.می ورل   –  loopX-2+به ترمینال   لوپ به دستگاه  برگشت
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 .  و باتری را ورل نمایید پنل را روشن کنید .16

ی ملی  در این حالت پنل ظلر  ملدت  نلد دقی له تملام ق  لات را شناسلایی نملوده و وارد رلفحه ارلل           .17

 شود . 

ی درس دهللنباشللد ، عملیللات آ 1ی در مللدار لللوپ مشللکل سللخت افللزاری یللا نللرم افللزاردر رللورتی کلله  .18

 .انزام شده است . در این مرحله ف ط باید آدرس ق  ات در  ود ق  ه ذ یره شود  1لوپ 

 

نللوی شللده و پللس از وارد کللردن رمللز وارد م Setupبللرای ذ یللره آدرس در دا للل ق  للات وارد منللوی  .19

Initialization  ین گزینلله شللوید . اوللل– Initialization –  یللد کنیللد.  را انتخللاک نماییللد و آن را تای

 پس از  ند دقی ه آدرس های ذ یره شده در پنل در ق  ات ذ یره می شود . 

 تمام شده است .  1کار آدرس دهی به لوپ  19پس از انزام مرحله  .20

را  1 وپ  شلده و للوپ  وارد منلوی لل   Setupبرای آدرس دهلی بله سلایر للوپ هلا ابتلدا از طریلق منلوی          .21

 نمایید .  (Off)را  اموت  1شده و لوپ  Loop Parametersانتخاک کنید . س س وارد 

 حال می توانید پس از روشن کردن سایر لوپ ها ، آنها را به روت فوق آدرس دهی کنید . .22
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افلزاری   رمدقت نمایید هر للوپی کله کلار آدرس دهلی آن بله پایلان رسلیده اسلت بایلد بله رلورت نل            تذکر :  

ر دروشللن و مراحللل آدرس دهللی بللر روی آن انزللام گللردد .  – للاموت شللود . سلل س لللوپ جدیللد انتخللاک 

 .  غیر این رورت ممکن است اطالعات لوپ هایی که آدرس دهی شده اند از حافظه پنل حذ  شود

وی پللس از اتمللام مراحللل آدرس دهللی بلله تمللام لللوپ هللا ، بللرای عملکللرد عللادی پنللل بایللد وارد منلل     .23

Setup        شده و پلس از وارد کلردن رملز و وارد شلدن بله منلویLoop     اییلد  کلیله للوپ هلا را روشلن نم

  ار  شوید .  Setupو س س از منوی 

 

در رللورتی کلله در طللول مراحللل آدرس دهللی بللرای هللر یللک از لللوپ هللا ، پنللل ق  للات را شناسللایی     .24

ورود بلله منللوی نکنللد بایللد مللدار سللیم کشللی توسللط پنللل  للک شللود . بللدین منظللور بللرای پللس از    

Setup     و وارد کللردن رمللز لللوپ مللورد نظللر را از منللویLoop   انتخللاک نماییللد و گزینللهCheck 

loop دن به این منو پنل مدار سیم کشی و نرم افزار ق  ات متصلرا انتخاک نمایید . با وارد ش 
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ه ای ق  لل بلله لللوپ را بررسللی مللی کنللد . در رللورتیکه در بخشللی از مللدار مشللکل وجللود داشللته باشللد یللا   

ت عبلارت  در رلورت رلحت ملدار سلیم کشلی و نلرم افلزار ق  لا        م یوک باشد پنل محل آنرا اعلالم میکنلد .   

The Loop is OK   . روی رفحه نمایش داده می شود 

اک اطالعللات ذ یللره شللده بللر روی پنللل و ق  للات پلل Check loopدر رللورت اسللتفاده از منللوی  تییذکر : 

 رس دهی کرد.  می شوند و مزدداا باید لوپ را آد

 

نللرم افللزار ق  للات یللا تبللادل اطالعللات بللین پنللل و ق  للات مشللکلی   –در رللورتی کلله در سللیم کشللی  .25

روی رللفحه نمللایش  The Loop is OKکللردن عبللارت  Check Loopوجللود داشللته باشللد پللس از 

داده نشده و به جلای آن نلوش   لای موجلود در سیسلتم نملایش داده ملی شلود . در ایلن حلال شلماره            

روی آ للرین  LEDهلایی کلله پنلل آنهللا را شناسلایی کللرده اسللت نملایش داده مللی شلود و  للراغ       آدرس

 باید سیم کشی یا  ق  ه روشن می ماند . پس از پیدا کردن محل آ رین ق  ه شناسایی شده 
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را ف للال  Check Loopق  لله م یللوک ب للدی بررسللی و رفللل عیللب گللردد . پللس از رفللل عیللب مزللدداا 

حلل   مشکل حلل شلده باشلد سلالمت للوپ تاییلد ملی شلود . در رلورتیکه مشلکل           نمایید . در رورتیکه

 ق را اجلرا نشده باشد یا مشکل دیگلری در للوپ ملورد نظلر وجلود داشلته باشلد بایلد مزلدداا  ملوارد فلو           

 کرد . 

 

د . بدین باید آدرس دهی به لوپ  ک شده را از ابتدا آغاز کر Check Loopپس از انزام کامل مرحله  .26

 روت استفاده نمود :  2توان از  منظور می

 را به ترتیب انجام درید .  19و  81- 9مراحل   - 1روش 

 را به ترتیب انجام درید .  28و  27مراحل  – 2روش 
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شوید .  Initializationشده وارد منوی  Setupبرای ذ یره آدرس ق  ات در کنترل پنل از طریق منوی  .27

دقی ه آدرس  را انتخاک نمایید و آن را تایید کنید. پس از  ند –Initialization Clean –دومین گزینه 

 ق  ات در کنترل پنل ذ یره می شود .

  .شوید  Initializationشده وارد منوی  Setupبرای ذ یره آدرس در دا ل ق  ات از طریق منوی  .28

آدرس های   ند دقی هرا انتخاک نمایید و آن را تایید کنید. پس از  – Initialization –اولین گزینه 

 ذ یره شده در پنل در ق  ات ذ یره می شود .

 شده تمام شده است .  Checkکار آدرس دهی به لوپ  28پس از انزام مرحله  .29

 وارد منللوی لللوپ  شللده و لللوپ  Setupبللرای آدرس دهللی بلله سللایر لللوپ هللا ابتللدا از طریللق منللوی    .30

Check     شللده  را انتخللاک کنیللد . سلل س واردLoop Parameters   شللده و آن را  للاموت(Off) 

 نمایید . 

 ی کنید.حال می توانید پس از روشن کردن سایر لوپ ها ، آنها را به یکی از روت فوق آدرس ده .31

رم افلزاری  دقت نمایید هر للوپی کله کلار آدرس دهلی آن بله پایلان رسلیده اسلت بایلد بله رلورت نل            تذکر :  

ر دل آدرس دهللی بللر روی آن انزللام گللردد . روشللن و مراحلل – للاموت شللود . سلل س لللوپ جدیللد انتخللاک 

 .  غیر این رورت ممکن است اطالعات لوپ هایی که آدرس دهی شده اند از حافظه پنل حذ  شود

وی پللس از اتمللام مراحللل آدرس دهللی بلله تمللام لللوپ هللا ، بللرای عملکللرد عللادی پنللل بایللد وارد منلل     .32

Setup        شده و پلس از وارد کلردن رملز و وارد شلدن بله منلویLoop     اییلد  کلیله للوپ هلا را روشلن نم

  ار  شوید .  Setupو س س از منوی 

یکن پللس از اتمللام مراحللل ادرس دهللی بلله کلیلله لللوپ هللای موجللود پنللل امللاده بلله کللار مللی باشللد . للل .33

ه رلورت  برنامله ریلزی و زون بنلدی سیسلتم بل     برنامه ای برای زون هلا و ق  لات ت ریلف نشلده اسلت .      

 ه ریزی سیستم مراحل ذیل را انزام دهید . نرم افزاری می باشد . برای برنام

جهللت رللرفه جللویی در زمللان و سللرعت عمللل بیشللتر ، ابتللدا الگللوریتم کللاربری سیسللتم را ت ریللف  تییذکر : 

 کرده و س س شروش به برنامه ریزی نرم افزاری نمایید . 
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زون  هللررا انتخللاک نمائیللد. بللرای  Zones منللوی Setupبللرای برناملله ریللزی زون هللا از منللوی ارلللی  .34

 جدیللد بایللد ورودی هللا )دتکتللور و شسللتی ( از لللوپ هللا انتخللاک شللده و سلل س  روجللی مللورد نظللر   

 ز لوپ ها انتخاک کردد.ماژول( ا-)آژیر

 

 

ملللی تلللوان سلللایر  Zone Parametersپلللس از انتخلللاک ورودی و  روجلللی زون هلللا از منلللوی   .35

 مشخصات عملکرد زون را تنظیم کرد.

شللوید تللا نللام  Text Massageمللورد نظللر وارد منللوی  Zone زون هللا در منللویبللرای نللام گللذاری  .36

 زون را از طریق رفحه کلید مزازی انتخاک نمایید.
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نظللر  ارد  لللوپ مللوردو  Loopsز طریللق منللوی ادر رللورت نیللاز بلله نللام گللذاری هللر یللک از آدرس هللا   .37

 Text Massage منللوی فرعللی   از طریللق شللوید . Device Parametersو وارد منللوی شللده 

 متن مورد نظر را وارد کنید.
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