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Oplink Security 

รายการ ช่ือผลติภณัฑ์ ฟังก์ช่ัน 

 

โอพีย ู

(Oplink Processing Unit) 

โอพีย(ูOPU) ควบคุมการท างานระบบออ๊บลิงคแ์บบไร้สาย 
 

 

ดองเกิล ส่งขอ้มูลและควบคุมสญัญาณเซนเซอร์ 

 

กลอ้ง IP กลอ้งส าหรับตรวจตรา พร้อมดว้ยไมโครโฟนในตวั 

 

เซนเซอร์ตรวจจบั 

ความเคล่ือนไหว 
ตรวจจบัและแจง้เตือนการเคล่ือนไหวใหผู้ใ้ชง้านภายในบริเวณ
ใกลเ้คียงทราบ 

 

 

เซนเซอร์ ประต/ูหนา้ต่าง 
ใชติ้ดตั้งบริเวณ ประตู  ประตูหนา้ต่าง  
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ไซเรน 
ไซเรนจะท างานส่งเสียงเตือนเม่ือ sensor มีการตรวจจบัความ

เคล่ือไหว 

 

รีโมทคอนโทรล 

พร้อมปุ่มฉุกเฉิน 
ระบบ ลอ๊ก/ปลดลอ๊ก และ ติดต่อฉุกเฉิน 

 

4-พอร์ท ยเูอสบีฮบั 
พอร์ทยเูอสบีส าหรับเช่ือมต่อยเูอสบีไดร์  

กบั โอพีย(ูOPU) 

 

16G แฟลชไดร์ พ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลส าหรับไฟลว์ดิีโอ 
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ประกอบอุปกรณ์ โอพยูี(OPU) และการเช่ือมต่อกบั Router……..1 

 

 
 

 

ประกอบด้วย 
A. โอพีย(ูOPU) 
B. ดองเกิล 
C. เคเบิล 
D. อแดปเตอร์  
E. แฟลชไดร์ 16G  
F. ยเูอสบีฮบั 
 
คุณสมบัตเิบือ้งต้น 
 ตวัช่วยในการติดตั้งแบบง่าย 
 สร้างการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ ออ๊บลิงค ์
 ควบคุมการท างานแบบไร้สาย 
 เรียกคืนขอ้มูลค่าเร่ิมตม้ 
 ส่งขอ้มูลและควบคุมสญัญาณโดยเซนเซอร์ 
 รองรับคลาวดเ์ซิฟร์เวอร์ 

 

คุณสมบัตไิร้สาย 
 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n  
 รองรับทั้งระบบ LAN และ Wireless 
 รองรับระบบความปลอดภยัการเขา้รหสั WPA2-PSK 
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โอพยูี(OPU) และ การตดิตั้งดองเกลิกบัยูเอสบีฮับและแฟลชไดร์ 

a. เสียบดองเกิลและแฟลชไดร์ลงบนฮบั 

หมายเหต:ุ แฟลชไดร์ไม่สามารถเสียบเขา้ถอดออกขนาดท่ี โอพีย(ูOPU) ท างานอยู ่จะตอ้งปิด โอพีย(ูOPU)  ก่อนจึงจะ

สามารถท าการเสียบแฟลชไดวไ์ด ้

b. เสียบฮบัเขา้กบั โอพีย(ูOPU) 

c. เช่ือมต่อ โอพีย(ูOPU) กบั Router ท่ีบา้นโดยใชส้ายเคเบิลท่ีใหม้า 

d. เสียบอแดปเตอร์ กบั โอพีย(ูOPU) และสายไฟ 

e. เร่ิมตั้งค่า DHCP (ดูภาคผนวก B ส าหรับการตั้งค่า DHCP ของ Router ) 

      *Router ส่วนใหญ่มกีารตั้งค่า “เปิด” DHCP เป็นมาตรฐาน 
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ติดตั้งและเร่ิมการท างาน …………………...……...….……..............2 

 

 

 
กล้องประกอบด้วย 
A. กลอ้ง  
B. ขาตั้ง 
C. อแดปเตอร์ 
D. ชุดน๊อตและชุดติดตั้งผนงั 
  
คุณสมบัตเิบือ้งต้น 
• ตวัช่วยสร้างการติดตั้งอจัฉริยะ 
• วดิีโอ คุณภาพสูง 
• ไมโครโฟน 
• รองรับคลาวดเ์ซอร์เวอร์ ออ๊บลิงค ์
• รองรับการท างานทั้งกลางวนัและกลางคืน 
• บนัทึกอตัโนมตัเม่ือมีการแจง้เตือน 
• ควบคุมการท างานระยะไกลจากสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต็ 

 
คุณสมบัตไิร้สาย 
• รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n  
• รองรับทั้งระบบ LAN และ Wireless 
• รองรับระบบความปลอดภยัการเขา้รหสั WPA2-PSK  
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การตดิตั้งกล้อง  

การตั้งค่ากล้อง 

a. จดัวางกลอ้งในระยะของปลัก๊ไฟและเช่ือมต่อกลอ้งเขา้กบัปลัก๊ไฟ 

b. เช่ือมต่ออแดปเตอร์เขา้กบักลอ้ง. 

 

การตดิตั้งกล้อง (วธีิทีส่อง)  

หมายเหต:ุ กลอ้งยงัสามารถวางไวบ้นโตะ๊โดยใชข้าตั้งท่ีใหไ้ว ้เราขอแนะน าใหคุ้ณวางกลอ้งบนเคาน์เตอร์ในระดบัสายตา ท าให้

อินฟราเรดง่ายต่อการท างานในเวลากลางคืน 

 

ขั้นตอนที ่1: ตดิตั้งขากล้อง  

 a. ขนัน๊อตกลอ้งติดกบัขาตั้งกลอ้งในบริเวณท่ีตอ้งการติดตั้ง 

 b. ใชน๊้อตถา้จ าเป็น 
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ขั้นตอนที ่2: ตดิตั้งกล้อง 

a. ขนัน๊อตกลอ้งติดกบัฐาน 

b. ยดึกลอ้งโดยใชฐ้านท่ีติด 
 

ขั้นตอนที ่3: เสร็จส้ินการตดิตั้ง 

a. เช็คกลอ้งท่ีติดตั้งบนผนงัท่ีติดตั้ง 

b. จดัเลนส์กลอ้งในต าแหน่งท่ีตอ้งการ  
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จัดวางเซนเซอร์และเปิดไซเรน………………………………………3 

a.) ติดตั้งเซนเซอร์กบัประตู / หน้าต่าง  

 
 

     

 

 

ประกอบด้วย 

A. ชุดเซนเซอร์  (1 ชุดมี 1 ช้ินใหญ่ และ 1 ช้ินเลก็) 

B. แบตเตอร่ี 

C. กาวสองหนา้ 

 

DWM1300 คุณสมบัตเิบือ้งต้น  

(ส าหรับแพกเกจท่ี  1 ) 

• ใชติ้ดตั้งบริเวณ ประตู ประตหูนา้ต่าง  

• เทคโนโลยรีะบบความปลอดภยัไร้สาย  

• รองรับคลาวดเ์ซอร์เวอร์ ออ๊บลิงค ์

• ติดตั้งกบั ประตู หนา้ต่าง  

• ส่งสญัญาณเตือนการบุกรุกทนัที 

• ติดตั้งง่าย ไม่ตอ้งใชส้าย 

• เพ่ิมอุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภยั ออ๊บลิงค ์อตัโนมติั 

• พร้อมแบตเตอร่ี  
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การตดิตั้งเซนเซอร์ DWM1300  

การตดิตั้งเซนเซอร์: 

1. ใส่แบตเตอร่ี 

2. ติดกาวสองหนา้ท่ีดา้นหลงัของอปุกรณ์ทั้งสอง 

3. ประต/ูหนา้ต่าง: 

a. บนบริเวณประต:ู 

1. หลงัจากเลือกสถานท่ีบนบริเวณประตูแลว้, ควรจะเป็นบริเวณขอบประตูห่างจากบานพบั เซนเซอร์ 

ช้ินใหญ่ควรติดในบริเวณท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวของประตูเช่นวงกบประต ู

2. ติดช้ินส่วนเลก็บริเวณบานประตู ขอบบนของช้ินส่วนเลก็ควรอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัช้ินส่วนใหญ่ 

และไม่ล ้ากนั ควรติดอุปกรณ์ทั้งสองช้ินห่างกนัเลก็นอ้ยโดยเวน้ระยะประมาณ 1/4 น้ิว เพื่อการท างานท่ี

ดีท่ีสุด 

b. บนบริเวณหนา้ต่าง: 

1. หลงัจากเลือกสถานท่ีบนบริเวณหนา้ต่างแลว้ควรจะเป็นบริเวณขอบหนา้ต่างห่างจากบานพบั 

เซนเซอร์ช้ินใหญ่ควรติดในบริเวณท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวของหนา้ต่างเช่นวงกบหนา้ต่าง 
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2. ติดช้ินส่วนเลก็บริเวณบานหนา้ต่าง ขอบบนของช้ินส่วนเลก็ควรอยูใ่ ระดบัเดียวกนักบัช้ินส่วน

ใหญ่ และไม่ล ้ากนั ควรติดอุปกรณ์ทั้งสองช้ินห่างกนั เลก็นอ้ยโดยเวน้ระยะประมาณ 1/4 น้ิว 

เพื่อการท างานท่ีดีท่ีสุด 

4. เม่ือคุณเปิดหรือปิดประตหูนา้ต่าง ช้ินส่วนทั้งสองควรแยกออกจากกนั และควรอยูติ่ดกนัเวลาปิดประตูหรือหนา้ต่าง  

 

*หมายเหต:ุ ถ้าหากประตูหรือหน้าต่างของคณุไม่สามารถติดตั้งอปุกรณ์ช้ินใหญ่บนวงกบได้ คณุสามารถสลบัสับเปลีย่นโดยติด

ช้ินส่วนเลก็บนวงกบประตไูด้เช่นกนั วธิิการนี้เป็นทีอุ่ปกรณ์สามารถท างานได้ กรุณาใช้ในกรณีทีจ่ าเป็นเท่านั้น.  

ค าเตอืน: ไม่ควรท้ิงขยะอิเลก็ทอร์นิคปนกบัขยะทัว่ไปควรคดัแยกขยะ หรือติดต่อผูท่ี้รับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

        

     

 

คุณสมบัตเิบือ้งต้น DWM1301  

(ส าหรับแพกเก็จท่ีบรรจุ 2 ,4 และแพกเก็จท่ีบรรจุ 1) 

• ใชติ้ดตั้งบริเวณ ประตู  ประตูหนา้ต่าง  

• เทคโนโลยรีะบบความปลอดภยัไร้สาย  

• รองรับคลาวดเ์ซอร์เวอร์ ออ๊บลิงค ์

• ติดตั้งกบั ประตู หนา้ต่าง  

• ส่งสญัญาณเตือนการบุกรุกทนัที 

• ติดตั้งง่าย ไม่ตอ้งใชส้าย 

• เพ่ิมอุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภยั ออ๊บลิงค ์อตัโนมติั 

• พร้อมแบตเตอร่ี  

 

การตดิตั้ง เซนเซอร์ 

DWM1301  

การตดิตั้ง เซนเซอร์: 
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1. ใส่แบตเตอร่ี. 

2. ติดกาวสองหนา้ท่ีดา้นหลงัของอปุกรณ์ทั้งสอง 

3. ประต/ูหนา้ต่าง 

a. บนบริเวณประต:ู 

1.หลงัจากเลือกสถานท่ีบนบริเวณประตูแลว้, ควรจะเป็นบริเวณขอบประตูห่างจากบานพบั 

เซนเซอร์ช้ิน ใหญ่ควรติดในบริเวณท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวของประตูเช่นวงกบประต ู

2.ติดช้ินส่วนเลก็บริเวณบานประตู ขอบบนของช้ินส่วนเลก็ควรอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัช้ินส่วน

ใหญ่ และไม่ล ้ากนั ควรติดอุปกรณ์ทั้งสองช้ินห่างกนัเลก็นอ้ยโดนเวน้ระยะประมาณ 1/4 น้ิว เพื่อ

การท างานท่ีดีท่ีสุด 

b. บนบริเวณหนา้ต่าง: 

1.หลงัจากเลือกสถานท่ีบนบริเวณหนา้ต่างแลว้, ควรจะเป็นบริเวณขอบหนา้ต่างห่างจากบานพบั 

เซนเซอร์ช้ินใหญ่ควรติดในบริเวณท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวของหนา้ต่างเช่นวงกบประต ู

2.ติดช้ินส่วนเลก็บริเวณบานหนา้ต่าง ขอบบนของช้ินส่วนเลก็ควรอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัช้ินส่วน

ใหญ่ และไม่ล ้ากนั ควรติดอุปกรณ์ทั้งสองช้ินห่างกนัเลก็นอ้ยโดนเวน้ระยะประมาณ 1/4 น้ิว เพื่อ

การท างานท่ีดีท่ีสุด 

4. เม่ือคุณเปิดหรือปิดประตหูนา้ต่าง ช้ินส่วนทั้งสองควรแยกออกจากกนั และควรอยูติ่ดกนัเวลาปิดประตูหรือหนา้ต่าง  

*หมายเหต:ุ ถ้าหากประตูหรือหน้าต่างของคณุไม่สามารถติดตั้งอปุกรณ์ช้ินใหญ่บนวงกบได้ คณุสามารถสลบัสับเปลีย่นโดยติด

ช้ินส่วนเลก็บนวงกบประตไูด้เช่นกนั วธิิการนี้เป็นทีอุ่ปกรณ์สามารถท างานได้ กรุณาใช้ในกรณีทีจ่ าเป้นเท่านั้น.  

ค าเตอืน: ไม่ทิง้ขยะอเิลก็ทอร์นิคปนกบัขยะทัว่ไปควรคดัแยกขยะ หรือตดิต่อผู้ทีรั่บผดิชอบทีเ่กีย่วข้อง 
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b.) เซนเซอร์ตรวจจับความเคลือ่นไหว   

    

 

 

 

 

      

 

  

ประกอบด้วย 
 
A. เซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว 

B. แบตเตอร่ี 

C. กาวสองหนา้ 

         

คุณสมบัตเิบือ้งต้น 
 
• ตวัช่วยสร้างการติดตั้งแบบง่าย 

• เทคโนโลยรีะบบความปลอดภยัไร้สาย  

• รองรับคลาวดเ์ซอร์เวอร์ ออ๊บลิงค ์

• องศาการตรวจจบัถึง120 องศา, 10-40 ฟตุ 

• ตรวจสอบผูบุ้กรุก ไม่ตรวจจบัการเคล่ือนไหวของสตัวเ์ล้ียง 

• พร้อมแบตเตอร่ี  

การตดิตั้งเซนเซอร์ตรวจจบัความเคลือ่นไหว 
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ตดิตั้งเซนเซอร์ตรวจจบัความเคลือ่นไหว 

ขั้นตอนที ่1: ใส่แบตเตอร่ี 

a. กดปุ่มดา้นบนตรงฝาครอบดว้นหนา้ จากนั้นถอดฝาครอบออก 

b. ใส่แบตเตอร่ีตามขัว่ท่ีระบุไว(้CR123A), จากนั้นปิดฝาครอบเซนเซอร์ 

ขั้นตอนที ่2: ตดิตั้งเซนเซอร์ตรวจจบัความเคลือ่นไหว 

a.จดัวางเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวในท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีตรวจสอบสูงสุดเซนเซอร์ตรวจจบั

ความเคล่ือนไหวสามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวภายใน 35 ฟตุ และไม่ควรวางสูงกวา่ 7 ฟตุ  

b. ใชก้าวสองหนา้ติด หรือ ยดึน๊อตติดกบับริเวณท่ีตอ้งการ 

c. เช็ควา่ เซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวไดค้รอบคลุมบริเวณท่ีผูบุ้กรุกผา่นหากเกิดการบุกข้ึน  

**หา้มติดตั้งเซนเซอร์บริเวณบนัไดหากมีสตัวเ์ล้ียง 

**หา้มวา่งเซนเซอร์บนเฟอร์นิเจอร์สูงกวา่ 4 ฟตุท่ีสตัวเ์ล้ียงสามารถปีนข้ึนไปได ้(เช่นระยะโซฟาภายใน 6 ฟตุ) 

  



V 2.17t1                                                                                 

Oplink Communications, Inc.                                                                                    16 
     
       

c.)  ไซเรน 

        

 

 

 

 

ประกอบด้วย 

A. ไซเรนไร้สายพร้อมดว้ยอแดปเตอร์ 

B. ชุดน๊อตและชุดติดตั้งผนงั 

คุณสมบัตเิบือ้งต้น 

• ตวัช่วยสร้างการติดตั้งแบบง่าย 

• เทคโนโลยรีะบบความปลอดภยัไร้สาย  

• รองรับคลาวดเ์ซอร์เวอร์ ออ๊บลิงค ์

• เตือนเป็นเวลา 60 วนิาทีเม่ือไดรั้บค าสัง่เปิดไซเรน, เม่ือไดรั้บค าสัง่ปิด

ไซเรนจะหยดุทนัที 

 

การตดิตั้งไซเรน  

ตดิตั้งไซเรนไร้สายกบัผนัง 

ขั้นตอนท่ี 1: ใชก้าวสองหนา้ปะติด หรือ ใชน๊้อตขนัติดท่ีๆตอ้งการ 

ขั้นตอนท่ี 2: เช่ือมต่อไซเรนเขา้กบัปลัก๊ไฟท่ีใกลท่ี้สุด 

ขั้นตอนท่ี 3: จดัวางไซเรน ไวใ้นระยะท่ีสามารถเช่ือมต่อกบั โอพีย(ูOPU) ได ้
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d.)  ตัวขยายสัญญาณเซนเซอร์ 

        

 

 

ประกอบด้วย 

A. ตวัขยายสญัญาณเซนเซอร์ 

B. อแดปเตอร์ 

คุณสมบัตเิบือ้งต้น 

• ตวัช่วยสร้างการติดตั้งแบบง่าย 

• เทคโนโลยรีะบบความปลอดภยัไร้สาย  

• รองรับคลาวดเ์ซอร์เวอร์ ออ๊บลิงค ์

• รับส่งสญัญาณ 433 MHz 

 

การตดิตั้งตวัขยายสัญญาณเซนเซอร์ 

เพิม่ตวัขยายสัญญาณเซนเซอร์ (วธีิทีส่อง) 

ขั้นตอนท่ี 1: ต่อตวัขยายสญัญาณเซนเซอร์เขา้กบัอแดปเตอร์ 

ขั้นตอนท่ี 2: ต่อทั้งชุดเขา้อบัสายไฟ 

ขั้นตอนท่ี 3: จดัวางตวัขยายสญัญาณเซนเซอร์ระหวา่ง โอพีย(ูOPU) และ เซนเซอร์ วางในระยะท่ีมัน่ใจวา่อุปกรณ์สามารถ

เช่ือมต่อกนัได ้

เพ่ือใหไ้ม่ขาดการเช่ือมตอ่ไร้สายระหวา่งอุปกรณ์ กบั โอพีย(ูOPU) 
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ภาคผนวก A 

รายละเอียด 

 โอพยูี(OPU) 

รุ่น : โอพีย(ูOPU)1120 

ขนาด: 56 มม x 56 มม x 17.3 มม  

อุณหภูมิที่อุปกรณ์สามารถท างาน: 32 ° F ถึง 113 ° F  ( 0 ° C ถึง  40 ° C) 

 ความถี่: 2.4-2.4835 GHz 

ความเร็วในการส่งข้อมูล: 150Mbps (สูงสุด) 

จ านวนช่อง: 13 

ก าลงัไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์: 14 เดซิเบล , 15 เดซิเบล(สูงสุด) 

อุณหภูมิในการเกบ็รักษา: -40 ° F ถึง 158 ° F  (-40 ° Cถึง 70 ° C) 

โปรโตคอลเครือข่าย: DHCP, ท่ีอยู ่ไอพี อตัโนมติั 

เช่ือมต่อเครือข่าย: หน่ึง 10/100Mbps แลน/ไวเลส  

พอร์ทเปล่ียนได,้ IEEE 802.3 / IEEE 802.3u 

เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย: IEEE 802.11 b/g/n, WPA2-PSK  

อแดปเตอร์: 5V 1A 
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 ดองเกลิ 

             รุ่น: DGL1130 

ขนาด: 83 มม x 27 มม x 9.3 มม  

อุณหภูมิที่อุปกรณ์สามารถท างาน: 32° F ถึง 113 ° F (0 ° Cถึง 45 ° C)  

ระดบัพลงังาน: DC5V, 50 มิลลิแอมป์ 

ความถี่: 433.92 MHz 

  โหมดรับส่งสัญญาณ: ก่ึงดูเพล็กซ ์

การมอดูเลตสัญญาณ: ASK (amplitude-shift keying) 

ความแรงสัญณาณ: -110เดซิเบล 

รองรับการถอดสับเปลีย่น 

 

 ยูเอสบีฮับ 

รุ่น: HUB1112 

ขนาด: 50มม. x 50 มม. x 22 มม. 

น า้หนัก: 36g 

ความจุ : 4 พอร์ท USB 

               การเช่ือมต่อพืน้ฐาน: USB2.0 

     รับรองการท างาน: ความเร็วสุง 480 Mbps 

      กระแสไฟในการท างาน: 4.5-5.5VDC 

      ระบบปฏิบัติการ: วินโดว ์/แมคอินทอช 
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 แฟลชไดร์  

รุ่น: UST1100 

ขนาด: 34.6 มม. x 12.2 มม. x 4.5 มม. 

น า้หนัก: 4.6 กรัม 

ความจุ: 16G 

การเช่ือมต่อพืน้ฐาน: USB2.0 

การท างาน: อ่าน: 20MB/วินาทีข้ึนไป 

             เขียน: 4.5MB/วินาทีข้ึนไป 

กระแสไฟในการท างาน: 4.5-5.5VDC 

ระบบปฏิบัติการ: วินโดว/์แมคอินทอช 

อุณหภูมิที่อุปกรณ์สามารถท างาน: 32°F ถึง 13°F(0°C ถึง 45°C) 

อุณหภูมิในการเกบ็รักษา:  -4° F ถึง 158° F ( -20° Cถึง 70° C) 

 กล้อง  

รุ่น: IPC1200 

ขนาด: 73(ยาว) x 26(กวา้ง) x 95มม(สูง)  

อุณหภูมิที่อุปกรณ์สามารถท างาน: 32° F ถึง 113°F(0°ถึง 45°C) 

ไฟล์วดีโิอ: MJPEG 

ขนาดภาพ: 640 x 480  

อุณหภูมิในการเกบ็รักษา: 5° F ถึง 140° F ( -15° C ถึง 60° C) 

โปรโตคอลเครือข่าย: DHCP, ท่ีอยู ่ไอพี อตัโนมติั 

เช่ือมต่อเครือข่าย: 1 การเช่ือมต่ออีเทอร์เน็ตแลน 10/100BaseT   (RJ45)  
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เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย: iEEE 802.11 b/g/n, WPA2-PSK  

ไฟอแดปเตอร์: 5V,1A 

 

 เซนเซอร์ ประตู/หน้าต่าง 

รุ่น: DWM1300 

อุณหภูมิที่อุปกรณ์สามารถท างาน : 32°F ถึง113°F (0°C ถึง 45°C) 

ความถี่:  433.80MHz– 434.1MHz 

การมอดูเลตสัญญาณ: ASK (amplitude-shift keying) 

ก าลงัส่ง: > -51เดซิเบล(ทดสอบจากโรงงาน) 

ชนิดการตรวจจับ: ฟังกช์ัน่ตรวจจบัแม่เหล็กแยกออกจากกนั 

ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์แม่เหลก็:  ~11 mm. (อา้งอิง)แหล่ง 

พลงังาน: 1.5V*2กอ้น“AAA”  ลิเทียมไอออน แบตเตอร่ี 

กระแสไฟสแตนด์บาย: <10uA (@3.3VDC) 

กระแสไฟใช้งาน: <18 มิลลิแอมป์ (@3.3VDC) 

ตัวบ่งช้ีระดบัแบตเตอร่ีต ่า: 2.2V-2.4V 

โหมดการแจ้งเตือนแบตเตอร่ีต ่า: แจง้เตือนแบตเตอร่ีต ่าเฉพาะเม่ือเซนเซอร์การแจง้เตือนอีกอนัท างาน 

การตรวจจับผดิพลาด: สวิทช์สญัญาณเตือนไร้สายขดัขอ้ง 
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รุ่น: DWM1301 

อุณหภูมิที่อุปกรณ์สามารถท างาน: 32° F ถึง 113°F(0°C ถึง45°C) 

ความถี่: 433.92MHz+/-150KHz 

การมอดูเลตสัญญาณ: ASK (amplitude-shift keying) 

ก าลงัส่ง: >= -16 เดซิเบล(ทดสอบจากโรงงาน) 

ชนิดการตรวจจับ: ฟังกช์ัน่ตรวจจบัเม่ือแม่เหล็กแยกออกจากกนั 

ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์แม่เหลก็:  ~25 mm. (อา้งอิง) 

แหล่งพลังงาน: CR123A 3V 

กระแสไฟสแตนด์บาย: <3uA  

กระแสไฟใช้งาน: <=15 มิลลิแอมป์  

ตัวบ่งช้ีระดบัแบตเตอร่ีต ่า: 2.1 V-2.35V 

โหมดการแจ้งเตือนแบตเตอร่ีต ่า:  แจง้เตือนแบตเตอร่ีต ่าเม่ือเซนเซอร์ถูกท างาน  

การตรวจจับผดิพลาด: สวิทช์สญัญาณเตือนไร้สายขดัขอ้ง 

 

 เซนเซอร์ตรวจจบัความเคลือ่นไหน 

รุ่น: PIR1301 

อุณหภูมิท่ีอุปกรณ์สามารถท างาน:14°F ถึง 122°F(-10°C ถึง 50°C)  

ความถ่ี: 433.92 MHz+/- 150KHz 

ก าลงัส่ง:  มากกวา่หรือเท่ากบั -16เดซิเบล(ทดสอบจากโรงงาน) 

การมอดูเลตสญัญาณ : ASK (amplitude-shift keying) 

แหล่งพลงังาน: CR123A 3V 
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กระแสไฟสแตนดบ์าย: < 25 uA 

กระแสไฟใชใ้นการรับแจง้เตือน: <=15 มิลลิแอมป์ 

การใชพ้ลงังาน: 1 ปี (กดวนัละ 2 คร้ัง) 

ระดบัแบตเตอร่ี: 2.1 V-2.35 V 

โหมดการแจง้เตือนแบตเตอร่ี: เซนเซอร์ท าการแจง้เตือนเม่ือแบตเตอร่ีต ่า  
สญัญาณในการรับแจง้เตือน: เม่ือเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหวท างาน มนัจะเร่ิมนบั 3 นาที และ
จะเร่ิมอีกคร้ังถา้เกิดการเคล่ือนไหวอีกภายในช่วงเวลานั้น สญัญาณเตือนถดัไปจะเกิดข้ึนเม่ือไม่มีการ
ตรวจพบการเคล่ือนไหวภายใน 3 นาที 

การตรวจจบัผิดพลาด: สวิทช์สญัญาณเตือนไร้สายขดัขอ้ง 

 

 ไซเรน 

รุ่น: SRN1300 

อุณหภูมิที่อุปกรณ์สามารถท างาน: 32°F ถึง 113°F (0°Cถึง 40°C) 

ประภทอุปกรณ์: ไซเรนภายในแบบไร้สาย 

คลืน่ความถี่รับสัญญาณ : 433.92 MHz+/- 0.125MHz 

ความแรงสัญณาณ: -110 เดซิเบล 

การมอดูเลตสัญญาณ : ASK  (amplitude-shift keying) 

แหล่งพลังงาน: สายไฟอแดปเตอร์ AC  (มาตรฐานอเมริกา)แบตเตอร่ีส ารอง-อาคาไลน์  แบตเตอร่ี 
ขนาด “AAA” 3กอ้น 

กระแสไฟโหมดสแตนด์บาย:  ≤12 มิลลิแอมป์(average) @ 4.5โวลท ์

กระแสไฟโหมดแจ้งเตือน: <=300มิลลิแอมป์@4.5โวลท ์

ระดบัเสียงเตือน: >=110เดซิเบล(@30ซม บนหนา้จอเดสกท์อป 4.5V) 
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 รีโมทคอนโทรล 

รุ่น: RMC 1300 

แหล่งพลังงาน: A23, 12V แบตเตอร่ี 

การใช้พลงังาน:  มากกวา่1 ปี (กดวนั 2 คร้ัง) 

ปุ่ม:“Log”, หมายถึงล๊อก 

   “ปิด”, หมายถึงปลดล๊อก 

   “สายด่วน”, ปุ่ มฉุกเฉิน 

อุณหภูมิในการท างาน: 32° F ถึง 113° F (0° Cถึง 40° C) 

อุณหภูมิในการเกบ็รักษา:  -4° F ถึง 159 ° F (-20° Cถึง 65° C) 

ความถี่คลืน่วทิยุ: 433.92 MHz+/- 0.13MHz 

การมอดูเลตสัญญาณ :  ASK (amplitude-shift keying) 

ก าลงัส่ง: -55 เดซิเบล +/-4 เดซิเบล 
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ภาคผนวก B 

การตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - การก าหนดค่าโฮสตแ์บบไดนามิค) ส าหรับRouter  

 

รูปที ่1 การตั้งค่า   ส าหรับ Router  (ตวัอย่างRouter : รุ่น2wire 2701HG-B) 

(1) เปิดเบราเซอร์และป้อนท่ีอยู ่IP ของคุณเช่น "192.168.X.X" คุณสามารถหาท่ีอยูน้ี่ท่ีดา้นหลงัของ Router 

(2) หากคุณไม่ทราบวา่สิทธิในการเขา้สู่ระบบบญัชี Router ของคุณ ใหต้รวจสอบคู่มือผูใ้ชห้รือเอกสาร  

(3) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณอยูใ่นประเภทการตั้งค่าใหเ้ลือก ' 'Enable DHCP' และป้อนท่ีอยู ่(จาก "192.168.1.100" กบั "192.168.1.199") 
 

คณะกรรมการการส่ือสาร (FCC) 

1. ค าเตือน: การเปล่ียนแปลงหรือการดดัแปลงไปยงัหน่วยไม่ไดรั้บอนุมติัโดยบุคคลท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติัน้ีอาจท าใหผู้ใ้ชไ้ม่

สามารถใชง้านอปุกรณ์ได ้
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หมายเหต:ุ อุปกรณ์น้ีไดรั้บการทดสอบและพบวา่สอดคลอ้งกบัขอ้ จ ากดั ของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซ่ึงเป็นไปตามส่วนท่ี 15 ของ

กฎ FCC  ขอ้ จ ากดั เหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบเพ่ือใหก้ารป้องกนัท่ีเหมาะสมต่อการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายในการติดตั้งท่ีอยูอ่าศยั 

อุปกรณ์น้ีสร้างใชแ้ละสามารถแผว่ทิยคุวามถ่ีพลงังานและหากไม่ไดรั้บการติดตั้งและใชง้านตามค าแนะน าอาจท าใหเ้กิดการ

รบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการส่ือสารทางวทิยอุยา่งไรก็ตามไม่มีการรับประกนัวา่การรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในการติดตั้ง หากอุปกรณ์

น้ีท าใหเ้กิดสญัญาณรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อการรับสญัญาณวทิยหุรือโทรทศัน์ซ่ึงสามารถก าหนดไดโ้ดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ท่ี

ผูใ้ชจ้ะไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ยายามท่ีจะแกไ้ขการรบกวนโดยหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงของมาตรการดงัต่อไปน้ี: 

  ปรับหรือยา้ยเสาอากาศรับสญัญาณ 

 เพ่ิมระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์และเคร่ืองรับ 

 เช่ือมต่ออุปกรณ์เขา้กบัเตา้เสียบในวงจรท่ีแตกต่างจากท่ีรับการเช่ือมต่อ 

 ปรึกษาตวัแทนจ าหน่ายหรือช่างวทิย ุหรือช่างโทรทศันท่ี์มีประสบการณ์เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

2. อุปกรณ์น้ีสอดคลอ้งกบัส่วนท่ี 15 ของกฎ FCC การท างานตอ้งเป็นไปดงัต่อไปน้ีสองเง่ือนไข: (1) อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการ

รบกวนท่ีเป็นอนัตรายและ (2) อุปกรณ์น้ีตอ้งยอมรับการรบกวนท่ีไดรั้บใด ๆ รวมทั้งการรบกวนท่ีอาจก่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีไม่

พึงประสงค ์

3. สายชีลดต์อ้งใชก้บัหน่วยน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ จ ากดั คลาส B FCC 


