
8FLD0 MODEL:                                                                           RF DETECTOR                          

 دادى هیساى حساسیت آشکار کٌٌذُ هٌحصربِ فرد سیگٌالْای رادیَیی هجْس بِ ًوایشگر دیجیتال جْت ًشاى

 دٍربیٌْای عکاسی ٍفیلوبرداریدستگاُ ٍدارای قابلیت شٌاسایی عذسی 

 

اس ًوایؾگز دیجیتال جْت ًؾاى دادى هیشاى حغاعیت   در ایي هذل جذیذ اس فزکاًظ یاتْا

دعتگاُ کِ تا فلؼ  اعتفادُ اس کلیذّای تٌظین حغاعیت کِ تا دعتگاُ اعتفادُ ؽذُ اعت

ّای هثلثی تِ عوت تاال ٍ پاییي هؾخص ؽذُ اًذ هی تَاى حغاعیت آى را جْت ؽٌاعایی 

تؼضی اس کارتزاى ًوی داًٌذ کِ چگًَِ تایذ حغاعیت دعتگاُ را  .کن یا سیاد کزد, اهَاج 

, تٌظین کٌٌذ ٍیا ایٌکِ ًوی داًٌذ در هحیطی کِ هی خَاٌّذ اس دعتگاُ اعتفادُ کٌٌذ

آًْا هوکي اعت هیشاى تٌظین حغاعیت  .یت آى رٍی چِ درجِ ای تٌظین ؽَدحغاع

دعتگاُ را تِ درعتی ًذاًٌذ ٍ آى را تِ حالت حذاقل ٍیا حذاکثز تگذارًذ در آى حالت آًْا 

در ایي حالت دعتگاُ تِ )ایٌگًَِ احغاط هی کٌٌذ کِ یا دعتگاُ خیلی حغاط ؽذُ اعت 

ٍ یاایٌکِ دعتگاُ در فاصلِ کوی اس خَد ًَػی اساهَاج  (طَر هذاٍم در حال ّؾذاردادى اعت 

 .را ؽٌاعایی کزدُ اعت

هؾکل دیگز ایي اعت کِ کارتزاى ًوی داًٌذ دقیقا تٌظیوات دعتگاُ تِ چِ صَرت تایذ تاؽذ 

آًْا هوکي اعت ٌّگاهی کِ هی خَاٌّذ حغاعیت دعتگاُ را در هحیطی جذیذ تٌظین کٌٌذ .

ج رادیَیی را اس تیي عایز پاراسیت ّای هَجَد در هحل تؾخیص جَد اهَاًٍتَاًٌذ تِ درعتی 

 .دٌّذ

ایي ًَع تٌظین در  ,رٍی حغاعیت خیلی پاییي تٌظین هی ؽَد , در ایي هَاقغ فزکاًظ یاب

کارتزد دارد کِ کارتز تخَاّذ در هکاًْایی کِ پاراسیت ّای هشاحن ٍجَد دارد اس هَاقؼی 

ز کارتزٌّگاهی کِ اس یک هحیط تِ هحیط دیگز هی رٍد در ایي حالت اگ. دعتگاُ اعتفادُ کٌذ

تٌظیوات حغاعیت دعتگاُ در ّواى حالت پاییي ٍ کن تواًذ کِ ایي خَد تِ ًَػی هؾکل 

 .اعت

 

            

 

 

اتتذا در ایي رٍػ ؽٌاعایی  در  .ایي هذل جذیذ فزکاًظ یاب هجْش تِ عیغتن ؽٌاعایی دٍرتیٌْای ػکاعی ٍ فیلوثزداری کاتلی هی تاؽذ

ًحَُ کار تِ ایي تزتیة تَد کِ تا تاتاًیذى ًَر هاٍراء تٌفؼ تِ هحیطی کِ احتوال هی رفت  .ارتؼ آهزیکا هَرد هطا لؼِ ٍ تِ کار گزفتِ ؽذ

 .دؽوي خَد را پٌْاى کزدُ تاؽذ جْت ؽٌاعایی هَقؼیت آى اعتفادُ هی کزدًذ



اس عطح جغن تزهی گؾت کِ هؾخص هی  ذا کزدى جغن پٌْاى ؽذُ تاستاب قَی اس ًَردر ایي فزایٌذ تا تاتاًیذى ًَر تِ هحیط اطزاف پظ اس پی

 .کزد جغن آًجا پٌْاى ؽذُ اعت

 اهزٍسُ اس ایي عیغتن جْت ؽٌاعایی ػذعی ّای دٍرتیٌْای فیلوثزداری ٍ ػکاعی در هکاًْای هختلف اعتفادُ

هتَجِ ًَر  ,کزدُ تِ طَری کِ کارتزتا ًگاُ کزدى تِ هحیط اطزاف  ػذعی دٍرتیي ًَر تاتیذُ ؽذُ رادر هزکش دایزُ تِ خَد جذب .هی ؽَد 

 .هتزاکن ؽذُ در هزکش ػذعی ؽذُ ٍ اس هَقؼیت دٍرتیي آگاّی هی یاتذ
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 طالعاتبَدُ بِ ًحَی کِ کاربربرای استفادُ از آى بِ ّیچ اکارکردى با ایي دستگاُ بسیار آساى ٍ راحت 

 .   پیچیذُ ای ٍیا حرفِ ای ًیاز ًذارد

  

  

 
Camera lens - Illuminated Camera lens - Original Wired camera detection 

 

 ٍیا دٍربیٌْای عکاسی ٍفیلوبرداری RFکلیذ هجسا جْت شٌاسایی اهَاج      

دیگز ٍیضگیْای ایي دعتگاُ هجشا تَدى تِ عیغتن ؽٌاعایی اهَاج رادیَیی ٍ در حالت دیگز عیغتن ؽٌاعایی  دٍرتیٌْای ػکاعی ٍ اس 

در تاالی دعتگاُ تؼثیِ ؽذُ )ٌّگاهی کِ کلیذ ؽٌاعایی ػذعی ّای دٍرتیٌْای فیلوثزداری ٍ یا ػکاعی را رٍؽي کٌیذ .فیلوثزداری هی تاؽذ

 .ؽزٍع تِ تجغظ هحیط اطزاف هی کٌذ ,اعتفادُ اس دیَدّای ًَری کِ تاالی دعتگاُ تؼثیِ ؽذُ فزکاًظ یاب تا ( اعت

تِ رٍؽی کِ در سیز )ٌٍّگاهی کِ کلیذ فزکاًظ یاب دعتگاُ را رٍؽي هی کٌین عیغتن تِ صَرت هجشا ؽزٍع تِ ؽٌاعایی اهَاج رادیَیی 

 .در هیط اطزاف هیکٌذ( ًوایؼ دادُ ؽذُ 

 

 

 سادُ بَدى اهکاى تغییرهیساى حساسیت دستگاُ جْت رسیذى بِ تٌظیوات هٌاسب    

 

 6تِ صَرت اتَهاتیک تز رٍی  ٌّگاهی کِ کلیذ فزکاًظ یاب دعتگاُ رٍؽي هی ؽَد هیشاى حغاعیت دعتگاُ

 .تز رٍی ًؾاى دٌّذُ  دیجیتال فزکاًظ یاب ظاّز هی ؽَد 6ٍػذد ( حالت پیؼ فزض کارخاًِ.)تٌظین هی ؽَد

 

 

 

 

 



درهَاقؼی کِ پاراسیت ّای هَجَد در هحل ٍ یا ًَیشّایی کِ هَجة اختالل در ؽٌاعایی عیگٌال هَرد ًظز در 

 . رٍؽي فزکاًظ یاب تیؾتز ؽذُ ٍ دعتگاُ ؽزٍع تِ تَق سدى هی کٌذ هحیط هی ؽًَذ سیاد تاؽٌذ تؼذاد چزاؽ ّای

تِ طَری کِ ,در ایي حالت تایذ یکثار هیشاى حغاعیت دعتگاُ را تا اعتفادُ اس کلیذّای تٌظین حغاعیت کن کزدُ

 .را ًؾاى دّذ 5ًوایؾگز دیجیتال ػذد 

 ُ ؽَد ٍ دیگزدر ایي حالت اگزهیشاى چزاؽ ّای عثش دعتگاُ تِ عوت چپ ؽیفت داد 

 یؼٌی ایٌکِ تٌظین دعتگاُ تِ حالت ایذُ آل اعت ,دعتگاُ تَق ًشًذ 

 

 

 

 

 

 

 

2                                                                                     

 پارازیت در هحیطشٌاسایی اهَاج رادیَیی در فاصلِ ّای دٍرتردرشرایط عاری از ٍجَد      

 

 

ٌّگاهی کِ دعتگاُ را رٍؽي هی کٌیذ اگز تؼذاد چزاغْای رٍؽي عثش خیلی کن تاؽذ 

 اضافی ایي تذاى هؼٌاعت کِ در هحیط هَرد ًظز پاراسیت ّای رادیَیی ٍیا عیگٌالْای

تار سدى کلیذ تاالی تٌظین 2در ایي حالت ؽوا هی تَاًیذ تا . رادیَیی خیلی کن اعت

 .تزعاًیذ 8هیشاى حغاعیت دعتگاُ را تِ ,حغاعیت 

یی را کِ ال تزدُ ٍ هی تَاًیذ اهَاج رادیَدر ایي حالت ؽوا هیشاى حغاعیت دعتگاُ را تا

 .ؽٌاعایی کٌیذ ,در فَاصل تیؾتزی اس دعتگاُ ّغتٌذ 

 
 

 

 

 عذم برٍز هشکل در تٌظین حساسیت دستگاُ با تٌظین دستگاُ بِ صَرت پیش فرض کارخاًِ    

 

 

تٌظین هی  6ٌّگاهی کِ فزکاًظ یاب در ّز لحظِ رٍؽي هی ؽَد تِ صَرت اتَهاتیک حغاعیت آى تز رٍی 

فزکاًظ یاب ایي تاػث هی ؽَدکِ هصزف کٌٌذُ ٌّگاهی کِ هی خَاّذ اس ( پیؼ فزض کارخاًِ.)گزدد

 .اعتفادُ کٌذ هؾکلی جْت تٌظین حغاعیت هجذد آى ًذاؽتِ تاؽذ

 



 

 ًوایشگر ًشاى دٌّذُ هیساى کن شذى شارش دستگاُ       

 .فزکاًظ یاب هَجَد هجْش تِ تاطزی قاتل ؽارصهجذد هی تاؽذ

تِ صَرت  رٍسًٍین 2ٌّگاهی کِ تاطزی دعتگاُ کاهل ؽارص ؽذ فزکاًظ یاب هی تَاًذ حذاکثز تِ هذت 

ٌّگاهی کِ ؽارص تاطزی دعتگاُ کن ؽَد الهپی کِ جْت ًؾاى دادى خالی ؽذى .هذاٍم رٍؽي تاؽذ

 .تاطزی دعتگاُ اعت جْت دادى اخطار تِ کارتز قزهش رًگ هی ؽَد

 

 

 

 هشخصات دستگاُ      

55 MHz - 6.0 GHz Detecting range 
L 14 x W 7 x T 2.5 cm Dimension 
about 200 g Weight 
● 12V DC 1A switching power adaptor 
● Built-in rechargeable battery pack 

Power 

● Beep alarm sound 
● Earphone silent detection 
● LED indication   
● Vibration 

Warning mode 

● Adjust detecting distance to find signal source 
● Eliminate the environment interference 

Sensitivity Tuner 

 
about 15 feets 
up to  35 foots(regular 10mW camera) 
up to  40 feet(regular 10mW camera) 
up to  50 feets 
 

Detecting Distance 
Wired camera 
2.4GHz Wireless camera 
1.2GHz Wireless camera 
2G Cellular phone 

 .سب با قذرت هٌبع سیگٌال هتفاٍت خَاّذ بَد هقذار فاصلِ شٌاسایی تجْیسات رادیَیی ٍ تلفي ّوراُ هتٌا*

 

 


