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:محصوالت تولیدی  

درب ابزکن های صویت و تصویری 

(جک اپرکینگ ) درب ابزکن الکرتومکانیک 

هسا ای شاپ| صنایع الکرتونیک هسا 
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انواع مانیتورها
هسا ای شاپ



LEDاینچ 7دارای صفحه منایشگر 
دارای قابلیت اتصال به دو پنل دم دری 

دارای حافظه داخیل
دارای قابلیت فیلم برداری
دارای قابلیت عکسربداری 

دارای قابلیت اتصال حافظه خارجی
دارای حافظه داخیل جهت عکسربداری

ملیسدارای صفحه کلید 
داخیلدارای سوئیچر 

ABSجنس بدنه 
در دو رنگ مشیک و سفید

727M
هسا ای شاپ



LED اینچ    7صفحه منایشگر دارای 
دارای قابلیت اتصال به دو پنل دم دری 

دارای سوئیچر داخیل
ABS  جنس بدنه

725
هسا ای شاپ



اینچ4/3منایشگر   دارای صفحه 
دارای حافظه داخیل

دارای قابلیت فیلم برداری
دارای قابلیت عکسربداری 

دارای قابلیت اتصال حافظه خارجی
عکسربداریدارای حافظه داخیل جهت 

دارای سوئیچر داخیل
دارای قابلیت ارتباط اب نگهباین

ABS جنس بدنه

413 i(M)
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اینچ4/3دارای صفحه منایشگر   
دارای حافظه داخیل

دارای قابلیت فیلم برداری
دارای قابلیت عکسربداری 

دارای قابلیت اتصال حافظه خارجی
دارای حافظه داخیل جهت عکسربداری

داخیلسوئیچر دارای 
نگهبایندارای قابلیت ارتباط اب 

ABS جنس بدنه

415 i(M)
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LED اینچ 7صفحه منایشگر دارای 
دارای قابلیت اتصال به دو پنل دم دری 

دارای حافظه داخیل
دارای قابلیت فیلم برداری
دارای قابلیت عکسربداری 

دارای قابلیت اتصال حافظه خارجی
دارای حافظه داخیل جهت عکسربداری

متام ملیس LCD  دارای
داخیلدارای سوئیچر 

(همه اب همه)دارای ارتباط ذاخیل 
دارای قابلیت اتصال دو دوربین مداربسته 

ABS جنس بدنه

726 TMI
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انواع پنل ها
هسا ای شاپ



پنل دم دری  کدینگ 

دارای صفحه کلید فلزی 
دارای صفحه کلید ضد آب 

دارای صفحه منایشگر سه رقمی 
(-30^)720 TV LINE  ایدوربین دو هسته دارای

رشته سیم6قابلیت اتصال پنل به دکودر اب 
18 V DC ولتلژ مرصیف
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آب شایس زنگ ضد 
(-30^)720 TV LINE  دوربین دو هسته ایدارای

12 V DC مرصیف ولتاژ 
دوربین دارای نور مریئ    

4CM
هسا ای شاپ



شایس زنگ ضد آب 
(-30^)720 TV LINE دارای دوربین دو هسته ای

دارای صدای فراگیر
12 V AC ولتاژ مرصیف

4UCM
هسا ای شاپ



4UCM   RFID
شایس زنگ ضد آب 

(-30^)720 TV LINE دارای دوربین دو هسته ای
دارای صدای فراگیر

12 V ACولتاژ مرصیف
RFIDدارای

125KHZ اب فرکانس RFIDاب قابلیت خواندن انواع کارت تگ و دستبند های
قابلیت اضافه کردن کارت به صورت تیک وکیل

قابلیت حذف کارت به صورت تیک و کیل 
قابلیت اضافه کردن کارت بدون محدودیت 

دارای نشان گر خواندن کارت 
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برای پنل RFIDنحوه تعریف و اپک کردن کارت و تگ 

کارت در پشت پنل دم درب دو دکمه تعبیه شده که زمانیکه دکمه ابال را نگاه داریم و: تعریف کارت •
تگ در جدید را جلوی دوربین نگاه داریم کارت اضافه یم گردد و زمانیکه دکمه را رها کنیم آن کارت یا

.حافظه ثبت یم شود 
ین نگاه زمانیکه دکمه اپیین پشت پنل را نگه داریم و کارت را جلوی دورب: حذف کارت به صورت تیک •

.داریم آن کارت یا تگ حذف یم گردد
ز زماین که دو دکمه را چند اثنیه نگاه داریم متایم کارت ها یا تگ ها ا: حذف کارت به صورت کیل •

.حافظه حذف یم گردد 
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یرشح عملکرد سیسمت درب ابزکن های تصویر 

طریق سیم زرد  وقیت مشا شایس زنگ را یم فشارید سیم زنگ یا مشیک مانیتور،منیف شده و مانیتور زنگ میخورد از
ه شایس زماین ک.بالفاصله ولتاژ مثبیت به پنل دم  درب رسیده وابعث روشن شدن دوربین و برد صوت یم شود 

.درب ابزکن را فشار میدهید ولتاژ مثبیت از مانیتور بر روی خط صدا آمده و ابعث ابز شدن درب یم شود

هسا ای شاپ



تحریک زنگ: سیم مشیک •
خط صدا و درب ابزکن: سیم قرمز •
ولت14منیف ولتاژ :سیم آیب •
ولت14مثبت ولتاژ : سیم زرد •
تصویر :سیم سفید •
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:اختالل هایی که ازقطع بودن سیم ها به آهنا بر یم خوریم 

صدا  و درب ابزکن ندارد:  سیم قرمز •
ویر در تک واحدی صدا و تصویر و درب ابزکن  ندارد ویل در واحد ابال فقط کیفیت تص: سیم آیب •

.اپیین است و اب فوت کردن در هندست تصویر و صدا قطع یم شود
.صدا ، تصویر و درب ابزکن ندارد و فقط زنگ میخورد : سیم زرد •
.تصویر ندارد: سیم سفید •
.زنگ منیخورد : سیم مشیک •
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:اختالالت انیش از اتصال سیم ها 
.زنگ منیخورد Iرسی 413و 415تبدیل به چهار سیم و در مانیتور های : سیم مشیک و قرمز •
زنگ دامئ  :  سیم مشیک و آیب •
زنگ منیخورد : سیم مشیک اب زرد •
بعد از یکبار زنگ زدن یا تصویر گرفنت زنگ دامئ یم شود: سیم مشیک اب سفید •
بعد از مانیتورینگ زنگ دامئ یم شود: سیم قرمز اب آیب •
.بعد از زنگ زدن یا مانیتورینگ درب ابزکن یکرسه یم شود : سیم قرمز اب زرد •
.تصویر و صدا اب نویز شدید: سیم قرمز اب سفید •
. برد صوت مانیتور یم سوزد و پنل دم درب دامئ روشن یم ماند : سیم آیب اب زرد •
.اگرزمان زیادی اتصال داشته ابشد ابعث سوخنت دوربین یم شود :سیم آیب اب سفید •
.یم سوزدLED TFTتصویر ندارد و بعد از لحظایت دوربین و : سیم زرد اب سفید •
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:سوئیچر
از افت یییک از پر کاربرد ترین قطعات جانیب که بیشرتین کاربرد را در جلوگیر سوئیچرها 

.تصویر و صدا دارند
ده اکرث ف عقیوظیفه اصیل این دستگاه قطع و وصل کردن صدا و تصویر یم ابشد و بر خال

لکردی بر نه عمنصاب ها که معتقد هستند ابعث تقویت سیگنال تصویر یم گردد ،  هیچ گو
.تقویت سیگنال تصویر ندارد 

:نحوه عملکرد سوئیچر
تاژی از نگ را یم زند ولزماین که کاربر شایس زنگ را یم زند یا اینکه از واحد دکمه مانیتوری

صدا و سیگنالطریق سیم های زرد و آیب به سوئیچر یم رسد و ابعث یم شود که سوئیچر 
رود ی دیگر هرز نتصویر را فقط به همان واحد وصل کند و سیگنال صدا و تصویردر واحد ها

.که دچار افت تصویر شود
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:مواردی که نیاز به سوئیچر دارد

ا رشح قبل از هر توضیحی نیاز است انواع سیم کیش ها را که در ساخمتان ممکن است انجام شود ر 
;دهیم

یم یک کابل از داخل پنل دوم درب به واحد اول واز واحد اول به بعدی و ات به اخر در این نوع س: نوع اول
.واحد نیازی به سوئیچر ندارد5کیش ات 

واحد 2از پنل دم درب برای هر واحد یک کابل مجزا رفته ابشد در این نوع سیم کیش ات : نوع دوم 
.نیازی به سوئیچر منی ابشد
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روش های سیم کیش معمول در ایران
هسا ای شاپ
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یشیوه سیم بندی  تک واحد
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دو واحدی بدون سوئیچرشیوه سیم بندی  
هسا ای شاپ
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هشیوه سیم بندی چهار واحدی اب سوئیچر محرمان
هسا ای شاپ
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یچرنحوه سیم بندی سیسمت دو واحدی هومشند بدون سوئ
هسا ای شاپ
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:I  & 415I 413نحوه سیم بنده ارتباط اب نگهباین مانیتور های  

رخد و در این مانیتور ها یک  سوکت دواتیی تعبیه شده است که بین متام واحد ها به صورت مشرتک میچ
نیازی نیست که ات پنل برسد 

.د واحدی که به عنوان نگهباین نیاز است معریف گردد ، کافیست که جامرپ پشت مانیتور نصب شو

گ بزنند  و ابید خاطر نشان شد که این  در این نوع ارتباط داخیل متایم واحد ها فقط میتوانند به نگهباین زن
.  واحد نگهباین  قادر به برقراری ارتباط بین واحد ها و دیگر موارد منی ابشد
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وئیچرنحوه سیم بندی ارتباط اب نگهباین دو واحدی بدون س
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مانهنحوه سیم بندی ارتباط اب نگهباین اب سوئچر محر 
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نحوه سیم بندی سیسمت کدینگ
شاپهسا ای 
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دینگنحوه سیم بندی ارتباط اب نگهباین  در سیسمت ک
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طریق سیم بندی دوربین مدار بسته به گویش هومشند
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دارای  دو خروجی به صورت مستقل
خروجی ها به صورت لحظه ایی و در کنتاکت نرمال اپن یم ابشد

12 V AC/DC مرصیف  ولتاژ 
مرت40حداکرث برد مفید دستگاه 

میزان نفرات متصل شده به دستگاه بیهنایت
نفر4میزان نفرات استفاده کننده به صورت هزممان 

بدون نیاز  به اینرتنت
بدون نیاز به سیم کارت

ارتباط از طریق امواج  وای فای
قابلیت اتصال به پنل های آیفون تصویری

...قابلیت اتصال به اپراطور های درب ابزکن های رییل و ابزویی و کرکره و

WIFI  ماژول
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!از حسن توجه مشا متشکریم 

یماران و الزم به ذکر است که محصوالت آیفون تصویری سوزویک و سایر برند ها همچون تکمنا ، س
ع  اف اف همیگ در سایت صنایع الکرتونیک هسا و همچنین در محل فیزییک فروشگاه صنای

.الکرتونیک هسا قابل دسرتیس و خرید میباشند 
کرج ، چهارراه نبوت ابتدای هشرک اوج ، صنایع الکرتونیک هسا: آدرس 

:تلفن متاس 
32541506–026|32541507–026
32539800–026|32547680–026

32542350–026|32540931–026
(همه روزه به جز روز های تعطیل،21ایل 8اپسخگویی از ساعات )

call:02632541506
tel:+2632541507
call:02632539800
tel:+2632547680
call:02632542350
tel:02632540931

