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HDSD  BEAM GST I-9105R 

1.  Lắp đặt đầu beam: 

Trước khi lắp đặt cần lưu ý về khoảng cách giữa đầu thu phát và tấm phản xạ: 

- Khoảng cách từ đầu thu phát đến tấm phản xạ > 40m và <100m để mặc định nhà 

sản xuất (52) 

- Khoảng cách từ đầu thu phát đến tấm phản xạ < 40m cần thiết lập lại thông số của 

đầu beam bằng bộ lập trình bằng tay là 51. 

- Đầu beam có thể gắn trực tiếp lên tường hoặc không cần đế nếu dây đi âm, hoặc 

gắn gắn lên tường có đế nếu dây đi nổi. 

- Chiều cao gắn đầu beam như sau: 

o Nếu chiều cao của mái <5m thì lắp đầu beam cách mái 0.5m 

o Nếu chiều cao của mái 5m>mái <8m thì lắp đầu beam mái 0.5m đến 1m 

o Nếu chiều cao của mái lớn hơn 8m, mái không che phủ hết trần thì lắp 

beam cách trần không nhỏ hơn 0.5m 

o Nếu chiều cao của đỉnh mái >8m, mái che phủ hết trần thì beam lắp cách 

đỉnh mái 1.5m. 

o Nếu trần, mái bằng kiến hoặc trong suốt ánh nắng có thể xuyên qua thì nên 

lắp beam ở hướng bắc hoặc hướng nam, tránh ánh sáng chiếu vào tấm 

phản xạ.  
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2. Lắp tấm phản xạ: 

Tấm phản xạ phải lắp đối diện với beam, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào tấm phản 

xạ 

Nếu khoảng cách giữa đầu beam và tấm phản xạ từ 8-40m thì chỉ cần gắn 1 tấm. 

Nếu khoảng cách giữa đầu beam và tấm phản xạ từ 40-100m thì gắn 4 tấm. 

3. Sơ đồ đi dây: 

 

 



 

Mọi chi tiết xin liên hệ kỹ thuật PCCC Trần Duy     

Email: phongkythuatpccctranduy@gmail.com     

ĐT: 028.3847.1661     

Tel: Mr Thủy (098.383.5539); Mr Sang (093.311.4234); Mr Minh (096.440.8445); Mr Trí (093.4948.167) 

4. Cân chỉnh: 

1. Tháo tấm nilon bảo vệ trên tấm phản xạ ra, chú ý không làm trầy xước. 

2. Cấp nguồn 24 VDC cho đầu beam. Đợi 2 phút 

3. Tháo nắp che trên đầu beam ra, sau đó đưa commission tool vào gần đầu beam tại 

vị trí M quan sát đèn led màu xanh , có hai trường hợp: 

  Đèn led chớp: tín hiệu chưa đủ mạnh 

  Đèn led sáng liên tục: tín hiệu đủ mạnh 

4. Lấy tấm commission tool ra khỏi đầu beam 

5. Nếu đèn led xanh chớp: tín hiệu chưa đủ, cần cân chỉnh đầu beam bằng cách xoay 

trái, phải, lên, xuống để đầu beam nhận đủ tín hiệu. 

6. Nếu đèn led xanh sáng liên tục: tín hiệu đã đủ manh, không cần cân chỉnh nữa. 

7. Lắp nắp đầu beam vào. 

8. Lấy tấm commission tool đưa vào vị trí M cho đến khi thấy đèn vàng bật sáng thì 

lấy ra. 

9. Đợi beam tự động cân chỉnh khoảng 1 phút cho đến khi: 

 Chỉ có đèn đỏ chớp tắt: đã cân chỉnh thành công 

 3 đèn xanh, đỏ, vàng chớp luân phiên: chưa được, thực hiện lại bước 3 

5. Thử đầu báo cháy đầu beam: 

Sau khi cân chỉnh thành công, để cho đầu beam hoạt động 20s, sau đó dùng lưới đi 

kèm che đầu beam lại, sau 30s beam sẽ báo cháy. 

6. Thử báo lỗi đầu beam: 

Che kín đầu beam bằng lưới đen đi kèm, ngay lập tức beam sẽ báo lỗi, đèn vàng 

sáng, lấy tấm che ra, ngay lập tức trạng thái báo lỗi sẽ mất. 


