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THÔNG S?  K?  THU? T

Ngu? n ði?n
Ngu? n AC 220V 

50/60Hz

DC 6V 

(04 pin AA Alkaline)

Lo?i van s?  d?ng Van ði?n t?  4,5V

Công su?t tiêu th?
3W 

(khi x? nu? c)

Kho?ng 02 nãm 

(200 l?n/ngày)

Công su?t ch? ≤ 3W ≤ 0,5mW

Áp l? c nu? c 0,05MPa - 0,7MPa

Nhi?t ð?  ho?t ð? ng 1°C - 50°C

Kho?ng cách 

c?m bi?n

Kho?ng cách m?c ð?nh 70±5cm

Ph?m vi ði?u ch?nh 35cm - 80cm

Kích thu? c ðu? ng 

? ng nu? c vào và ra Chu?n DN15 (G1/2")
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DANH SÁCH ÐÓNG GÓI

TT Danh m?c S?  lu? ng Mô t?

1

M?ch ði?u khi?n, 

Khung m?t tru? c

và m?t Inox 304
01 b?

M?t Inox 304 vuông, 

KT: 100x100x1mm; Khung

m?t tru? c KT 130x130mm

2 H? p âm tu? ng 01 b?

H? p inox 304 ch? a van, h? p 

pin, h? p ngu? n âm tu? ng, 

kích thu? c 123x114x86mm

3 ? ng n? i ch?  L 02 chi?c
? ng ð? ng m? crôm, cong

hình ch?  L

4 Ð?m cao su 01 chi?c
Ð?m cao su n? i gi? a 

? ng d?n nu? c và b? n s?

5 Ð?m cao su Dn15 03 chi?c
Ð?m k?t n? i gi? a các

ðý? ng ? ng ný? c

6 B?  ð? i ði?n 220V 01 b? B?  ð? i ði?n ngu? n 220V/6V

7 H? p ð? ng pin AA 01 h? p H? p ð? ng 04 viên Pin AA 

8 N?p ch?p th?m m? 02 chi?c
N?p ch?p th?m m? m?

crôm che ð?m cao su

9 Sách hu? ng d?n 01 quy?n 01 quy?n photo

10 Pin AA Alkaline 04 viên Pin Alkaline 1800 mAh
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C?m nh?n

Các c?m bi?n s? phát 

hi?n ðý? c tín hi?u khi 

ngý? i dùng ði vào 

Vùng c?m bi?n

Thi? t b? s? x? s?ch trong

th? i gian 4s ho?c 6s tùy 

theo th? i gian s?  d? ng

Thi? t b? s? nh?p nháy

02 l?n sau khi xác nh?n

ðý? c ngý? i s?  d? ng 

X? tráng X? s?ch

(Hình 2: Hu? ng d? n s?  d? ng)

Chu trình x? nu? c:

1. Kích ho?t: Sau khi phát hi?n tín hi?u 

d? ng kho?ng 03 giây, b?  c?m bi?n s? kích ho?t 

b?t ð?u làm vi? c.

2. X? tráng: Thi? t b? s? x? nu? c kho?ng 02 giây 

sau khi xác nh?n tr?ng thái có ngu? i s?  d? ng.

3. Th? i gian x? s?ch: 

a. Khi c?m nh?n ngu? i s?  d? ng lâu > 03 giây 

và <20 giây, thi? t b? s? x? nu? c 04 giây sau khi 

s?  d? ng và r? i ði. 

b. Sau khi s?  d? ng ＞20 giây, thi? t b? s? x? 

nu? c 06 giây. 

ngu? i s?  

ð? 

Yêu c? u thi? t k? :

1. Vui lòng l?p d?t du? ng ? ng c?p nu? c di kèm cho các lo? i b? n ti?u.

2. Ð? van x? nu? c bình thu? ng, vui lòng thi? t k? d? áp l? c nu? c tuân 

theo các tham s?  k? thu?t ?  trang 1.

3.  Hãy ch?c ch?n không có b?t k? v?t c?n, guong, t?m inox ho?c v?t 

li?u ph?n x? m?nh khác phía tru? c cách 100cm k? t?  m?t c?m bi?n.

4. Hãy b?o v? b? m?t c? a s?n ph?m và m?t c?m bi?n trong su? t quá 

trình l?p d?t. N?u b? b?n hãy v? sinh b?ng v? i m?m.

B?  ð? i ngu? n

ho?c H? p pin

Gioãng DN15

Gioãng DN15

Gioãng cao su h?nh thang
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(Hình 4: H? p g? n âm tu? ng Model A606)

(Hình 5: H? p b? o v? & Ðu? ng ? ng d? n nu? c ra b? n ti? u)

L? p d? t h? p pin

1. Vui lòng m?  n?p h? p d? ng pin.

2. L?p 04 viên pin AA alkaline du? c dóng kèm s?n ph?m.

3. Trong su? t quá trình l?p pin, vui lòng không d?t b?t k? 

v?t c?n nào tru? c m?t c?m bi?n d? tránh nh? ng sai sót 

trong quá trình t?  d? ng di?u ch?nh kho?ng cách c?m bi?n.

4. Báo hi?u pin y?u: Ðèn led s? nh?p nháy 4 giây/l?n khi 

không có ngu? i s?  d? ng ho?c s? nháy 3 l?n/giây khi có 

ngu? i s?  d? ng.

(Hình 3: Không gian l? p ð? t)

L? p d? t h? p âm tu? ng và ? ng n? i:

d?t. Sau khi l?p d?t xong ?  bu? c này, vui lòng m?  c?p nu? c

và ki?m tra l? i các v? trí k? t n? i tránh rò r?.

Vui lòng thi công tu? ng ho?c dá theo dúng kích thu? c 

?  Hình 3, và l?p h? p âm tu? ng cùng v? i du? ng c?p nu? c

d?u vào dúng theo kích thu? c.

Vui lòng khóa du? ng c?p nu? c và ngu? n di?n tru? c khi l?p

Xác nh? n không gian l? p d? t:

Luu ý: Khi thi? t k? và ch? n v? trí l?p d?t, hãy chú ý d?n m?t 

c?m bi?n d? tránh ph? i d? i di?n v? i ánh n?ng m?t tr? i và 

ánh sáng m?nh tr? c ti?p.

(ÐVT: mm)
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Không gian l? p ð? t



L? p d? t b?  d? i ngu? n di? n AC 220V:

1. Vui lòng ng?t ngu? n di?n và rút k? t n? i dây ngu? n AC 220V.

2. K? t n? i dây ngu? n AC220V v? i ngu? n ði?n ch?  s?n. b? c l? i 

b?ng bang dính di?n d? tránh rò r?.

L? p d? t B?  m? t tru? c

1. Tháo b?  h? p b?o v? .

2. C?  d?nh khung m?t tru? c b?ng vít M4x25 vào h? p âm tu? ng 

sao m?t thu phát n?m phía du? i.

3. K? t n? i dây connector c? a van di?n t?  vào B?  m?t tru? c qua 

s? i màu den.

4. K? t n? i H? p pin ho?c H? p d? i ngu? n di?n AC 220V b?ng dây 

connector màu d?  d?n B?  m?t tru? c. Vui lòng l?p 04 viên pin 

AA Alkaline vào h? p pin tru? c.

5. L?p t?m Inox 304 vào khung m?t tru? c. T?m Inox này ðý? c 

thi? t k? ð? t?  ð? ng g?n ch?t vào khung m?t trý? c.

Phuong án ð?u n? i ngu? n dùng c? Pin và Ði?n

Phuong án ð?u n? i ngu? n ch? dùng Pin
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HU? NG D? N X?  LÝ S?  C?

S?  c? Nguyên nhân Cách x?  lý

Không có

nu? c ch?y

ra b? n ti?u

Không có ngu? n 

c?p di?n

- Ð? i v? i thi? t b? dùng pin: 

Ki?m tra l? i pin và thay th? .

- Ð? i v? i thi? t dùng ði?n: 

Ki?m tra l? i B?  ð? i ngu? n

và ði?n áp ð?u vào, ð?u ra.

M?t c?m bi?n b?n
Dùng v? i m?m v? sinh m?t

c?m bi?n

Kho?ng cách c?mbi?n 

b? thu ng?n

Ng?t toàn b?  ngu? n c? a thi? t

b? trong kho?ng 5 phút r? i c?p

l? i ð? t?  ð? ng ði?u ch?nh 

Van di?n t?  b? b?n

gây t?c nu? c

V? sinh lu? i l? c theo v? trí ?

Hình 4.

Nu? c x? 

không ð?

ð?nh m? c

Ngu? n c?p nu? c

không ð?m b?o

Ki?m tra l? i áp l? c ngu? n cung

c?p nu? c

Van ði?n t?  b? b?n
V? sinh lu? i l? c theo v? trí ?

Hình 4.

Nu? c ch?y

liên t? c

Led không báo và van

không ho?t ð? ng

Ki?m tra l? i ngu? n pin và các

ð?u connector k? t n? i.

Kh? p n? i gi? a các ? ng

không ch?t gây rò r?

Ki?m tra và v?n ch?t l? i, n?u c?n

có th? qu?n b?  sung bãng tan

Ngoài các s?  c?  trên, n?u có v?n ð? vui l? ng liên h? v? i chúng 

tôi qua s?  Hotline CSKH: 0888 001900
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