วธีกการต่อ EXTEอ EXTERNAL I/O (Input / Output)
DVR ยี่ห้ห้อ AVTEอ AVTECH เกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหอบทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไให้อ AVTEต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อสายี่ห้ไปควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก และรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุบ
' คากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุวจจ'บ
แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬นอยี่ห้คนน'กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไจะน(าไปใช อาจจะไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ*วามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอยี่ห้* (EXTERNAL I/O อยี่ห้*2านห้อ AVTEล'งเครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอง2วอารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4 เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'วเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้)
4 'นข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าโมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้ ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬92ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬*ห้อ AVTEนาต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬าง
ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปน7จะเป5นกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะยี่ห้กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬4 น(าไปใชต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อเข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าากือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บสว9ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไชกือบทุกรุ่นจะมีที่ให
และ/ห้อ AVTEรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอ ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุวจคว'นไฟ, แกือบทุกรุ่นจะมีที่ให>สรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ'ว, น(7าลน, เลเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4บมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก, PIR เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm แลวให้อ AVTE DVR เต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อนภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสยี่ห้
' ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากโปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ง'7 ไว เชน สงเสยี่ห้ง2'ง, สงอเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากล4, ฯ
อปกรณ์ที่ใที่ใช้ࣨ"ใช %
1.DVR AVTECH รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก External I/O
4 'นข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าโมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไใชต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬92ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬*ห้อ AVTEนาต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬าง บางทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุยี่ห้กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหวา สว9ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไชแ
4 มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากเห้อ AVTEล5กือบทุกรุ่นจะมีที่ให รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ2สว9ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไช 4 เลเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุบ
2.สว9ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไชกือบทุกรุ่นจะมีที่ให
4 มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก PIR ฯ
3.อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4สงเสยี่ห้ง2'งเพื่อเตือน อาจจะต้องมี อเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน อาจจะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4 (Relay) 2วยี่ห้
4.คอมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากพื่อเตือน อาจจะต้องมี 9วเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากพื่อเตือน อาจจะต้องมี อรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ
4 แลน และยี่ห้'งใชไ2 (ใชต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ง'7 คา ใชเสรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุจ
5 ถอ2เกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหบ
5 ไ2)

DVR AVTECH 4CHs

DVR AVTECH รน 4 ชอง (รน AVC760A, 761A etc.)
อธีกบายขาต่อ EXTEางๆ ของ EXTERNAL I/O (อย:ด้านหลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเ%านหลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpg>งเครA"องด้านหลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเวอาร เปBน DB15 ต่อ EXTE>ว
เEย)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1 RS232-TX ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาสง ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS232C (ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากคอยี่ห้ไ2ใช บางรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ออะไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้
วางไว)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 2 RS232-RX ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุบ
' ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS232C (ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากคอยี่ห้ไ2ใช บางรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ออะไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้
วางไว)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 3~6 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไใชต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4เซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬างๆ เชน อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'นข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าโมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้ อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4จบ
' คว'น ฯ
แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ละจ2ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปจะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 9 (GND) ไป2วยี่ห้ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหจ2
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 3 ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 9 (4 กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บ 9, 5 กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บ 9, 6 กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บ 9) จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 ALARM เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm แลว

เครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอง DVR จะเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
9 ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไคณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่โปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากไว เชน สงภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาพื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไจ'บไ2ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไางอเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากล4, สงเสยี่ห้งเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น Low:
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 3 ถaง 6 ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 9(GND) จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ Low, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
9 ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากโปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ
ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งไว
MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น High:
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 3 ถaง 6 ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'2ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา2กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 9(GND) จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ High, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ9มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
โปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งไว
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 7 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสายี่ห้นอกือบทุกรุ่นจะมีที่ให เชน ไซเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน, รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4, อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ห้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากนโทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุศ'พื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ4,ป'gมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากน(7า เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
ปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬9ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7จะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 (NC) แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ถาเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7จะไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 (Switch Off)
รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะว'ง: กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7ไปต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ออปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ไฟฟาโ2ยี่ห้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุง อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4น'7นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องใชไฟไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหวา DC24V 1A.(ถาจ(าเป5น
ควรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 8 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสายี่ห้นอกือบทุกรุ่นจะมีที่ให เชน ไซเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน, รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4, อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ห้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากนโทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุศ'พื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ4, ป'มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
g น(7า เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
ปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬9ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7จะไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 (NO) แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ถาเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7จะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 (Switch On)
รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะว'ง: กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7ไปต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ออปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ไฟฟาโ2ยี่ห้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุง อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4น'7นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องใชไฟไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหวา DC24V 1A.(ถาจ(าเป5น
ควรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 9 GND กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุาว24
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 10 RS485-B DVR ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหบ
' อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS485 เชนต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บ keyboard Controller
และต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหลองแบบ Speed Dome
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 11 RS485-A DVR ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS485 เชนต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บ keyboard Controller
และต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหลองแบบ Speed Dome
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 12 ~ 13 ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากไ2ใช
5 กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ Alarm เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm ใชข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 14 ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 9 จะห้อ AVTEยี่ห้2 Alarm
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 14 บางรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนอาจใช รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเซทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาคอมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอน ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสายี่ห้นอกือบทุกรุ่นจะมีที่ให เชน ไซเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน, รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4, อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ห้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากนโทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุศ'พื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ4, ป'มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
g น(7า
เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะว'ง: กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7ไปต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ออปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ไฟฟาโ2ยี่ห้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุง อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4น'7นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องใชไฟไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหวา DC24V 1A.(ถาจ(าเป5น
ควรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4)
16 ~ 17 GND Earth บ'2กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าอบข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าองคอนเน5คเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4

DVR AVTECH 8/16 Chs

DVR รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน 8/16 ชอง (รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน 785, 787, 715, 717, 756, 758 etc.)
อธิ9บายี่ห้ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬างๆ ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าอง EXTERNAL I/O (อยี่ห้*2านห้อ AVTEล'งเครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอง2วอารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4 เป5น DB25 ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'วเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1 GND กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุาว24
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 2~9 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไใชต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4เซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬างๆ เชน อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'นข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าโมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้ อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4จบ
' คว'น ฯ
แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ละจ2ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปจะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1 (GND) ไป2วยี่ห้ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหจ2
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 2 ถaง 9 ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1 จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 ALARM เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm แลว
เครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอง DVR จะเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
9 ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไคณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่โปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากไว เชน สงภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาพื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไจ'บไ2ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไางอเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากล4, สงเสยี่ห้งเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น Low:
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 2 ถaง 9 ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1(GND) จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ Low, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
9 ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากโปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ
ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งไว
MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น High:
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 2 ถaง 9 ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'2ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา2กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1(GND) จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ High, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ9มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
โปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งไว
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 10 ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากไ2ใช
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 11 RS232-TX ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาสง ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS232C (ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากคอยี่ห้ไ2ใช เครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุองบางรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนจะวาง
ไว)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 12 RS485-A DVR ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS485 เชนต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บ keyboard Controller
และต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหลองแบบ Speed Dome (ใชค*กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 24 RS485-B)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 13 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสายี่ห้นอกือบทุกรุ่นจะมีที่ให เชน ไซเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน, รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4, อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ห้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากนโทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุศ'พื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ4, ป'gมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากน(7า เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
ปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬9ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7จะไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 (NO) แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ถาเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7จะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 (Switch On)
รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะว'ง: กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7ไปต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ออปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ไฟฟาโ2ยี่ห้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุง อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4น'7นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องใชไฟไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหวา DC24V 1A.(ถาจ(าเป5น
ควรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 14 ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากไ2ใช
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15~22 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไใชต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4เซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬างๆ เชน อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'นข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าโมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้ อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4จบ
' คว'น ฯ

แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ละจ2ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปจะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1 (GND) ไป2วยี่ห้ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหจ2 (มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากเฉพื่อเตือน อาจจะต้องมี าะรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน 16 ชองเทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไาน'7น)
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 ถaง 22 ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1 จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 ALARM เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm แลว
เครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอง DVR จะเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
9 ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไคณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่โปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากไว เชน สงภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาพื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไจ'บไ2ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไางอเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากล4, สงเสยี่ห้งเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น Low:
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 ถaง 22 ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1(GND) จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ Low, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
9 ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากโปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งไว
MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น High:
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 15 ถaง 22 ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'2ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา2กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 1(GND) จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ High, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ9มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
โปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งไว
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 23 RS232-RX ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ'บ ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS232C (ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากคอยี่ห้ไ2ใช เครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุองบางรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนจะวาง
ไว)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 24 RS485-B DVR ใชสอสารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหบ
' อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4อน แบบ RS485 เชนต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บ keyboard Controller
และต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหลองแบบ Speed Dome (ใชค*กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 12 RS485-A)
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา 25 ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาคอมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอน ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปควบคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสายี่ห้นอกือบทุกรุ่นจะมีที่ให เชน ไซเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน, รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4, อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ห้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากนโทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุศ'พื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ4, ป'มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
g น(7า
เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะว'ง: กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าาน7ไปต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ออปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ไฟฟาโ2ยี่ห้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุง อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4น'7นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องใชไฟไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหวา DC24V 1A.(ถาจ(าเป5น
ควรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเลยี่ห้4)

อปกรณ์ที่ใเต่อ EXTEอ
A นภัยแบบต่างๆย
> แบบต่อ EXTEางๆ

รเลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgยแบบต่อ EXTEางๆ (ถ้าอุปกรณ์ที่ต้องา
% อปกรณ์ที่ใที่ใช้ࣨ"ต่อ EXTEอ
% งการต่อ EXTEอใชไ% ฟEาก ต่อ EXTE%องใชร% เลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgยชวย)
Magnetic Contact: การที่ใช้ࣨSางานของสวที่ใช้ࣨชก>นขโEย
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอ magnetic contact ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬2
9 ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬*และห้อ AVTEนาต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬าง, จากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหออกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหจากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'น, กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ Alarm จะถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
9 ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากโปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ง'7 ไว

Siren: การสงเสยงเต่อ EXTEAอนภัยแบบต่างๆ>ย
' พื่อเตือน อาจจะต้องมี 'ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ COM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา NO (Switch
เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอ DVR ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น2วยี่ห้กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ Alarm ห้อ AVTEรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอ Motion, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEห้อ AVTEนาสมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
ON)
จaงมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากผลทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEไซเรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากเสยี่ห้งเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน บางรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนอาจมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากไฟกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะพื่อเตือน อาจจะต้องมี รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ9บ2วยี่ห้
หEายเหต่อ EXTE
1.ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากควรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใช Motion เป5นกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬นให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm
เพื่อเตือน อาจจะต้องมี รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุาะกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Motion น'7น เกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92งายี่ห้มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากากือบทุกรุ่นจะมีที่ให เชน
แคมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเปลยี่ห้นแปลงข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าองแสงสวาง กือบทุกรุ่นจะมีที่ให5เกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm แลว
2.กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไจะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7ง ALARM เป5น NO ห้อ AVTEรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอ NC น'7น
ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าa7นอยี่ห้*กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4เซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไคณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่น(ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากาใช เชน
ถากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชงานปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬9อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4เซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4จะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อวงจรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ลอ2เวลา แบบน7เป5น NC (Normal Close)
ถากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุใชงานปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬9อปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4เซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4จะไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อวงจรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ลอ2เวลา แบบน7เป5น NO (Normal Open)
ต่อ EXTEว
> อยางเชน
4 'นข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าโมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากยี่ห้แบบแมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากเห้อ AVTEล5กือบทุกรุ่นจะมีที่ให ถาน(ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากาปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหบค*กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'น ห้อ AVTEนาสมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก
' พื่อเตือน อาจจะต้องมี 'ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไจะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อถaงกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'น (NC)
สว9ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไชกือบทุกรุ่นจะมีที่ให
' พื่อเตือน อาจจะต้องมี 'ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไจะจากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหออกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหจากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'น เกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ ALARM
ถาถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEห้อ AVTEางออกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหจากือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ให'น ห้อ AVTEนาสมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก

อปกรณ์ที่ใก>นขโEยแบบต่อ EXTEด้านหลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเต่อ EXTEาEประต่อ EXTEแ
: ลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgะหน%าต่อ EXTEาง (สวนใหญ่เป็น NC):ยังมีอุปกรณ์กันเปBน NC)
ย>งEอปกรณ์ที่ใก>นขโEยอกหลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgายแบบ เชน เลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgเซอรบE, PIR เปBนต่อ EXTEน
%

อปกรณ์ที่ใต่อ EXTEรวจจ>บคว>นไฟ แลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgะควาEร%อน (สวนใหญ่เป็น NC):ยังมีอุปกรณ์กันเปBน NO บางรนเลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgAอกได้านหลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเ)%
ต่อ EXTEออปกรณ์ที่ใเรยบร%อยแลังเครื่องดีวีอาร์ เป็น DB15ตัวเมีย)jpgว
% ข>]นต่อ EXTEอEา ต่อ EXTE%องต่อ EXTE>]งโปรแกรEให% DVR ที่ใช้ࣨSางานต่อ EXTEาEต่อ EXTEอ
% งการ
เครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุองรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน AVC760A, 761A, 785ASV, 787ASV, 715, 717 เป5นต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬น
กือบทุกรุ่นจะมีที่ให2 MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น NC

เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างาน จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ NC, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ9มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากโปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งไว
กือบทุกรุ่นจะมีที่ให2 MENU -> ADVANCE -> DETECTION -> DETECTION SETUP -> ALARM ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งเป5น NO

เมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ถ*กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างาน จะทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTEเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92สภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาวะ NO, ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(าให้อ AVTE DVR เรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ9มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ(างานต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากโปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุแกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7ง
ไว
ห้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากายี่ห้เห้อ AVTEต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬
กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุจะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7ง NO ห้อ AVTEรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอ NC น'7นข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าa7นอยี่ห้*กือบทุกรุ่นจะมีที่ให'บอปกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่4ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไคณ์ตรวจควันไฟ, แก๊สรั่น(ามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากาใช บางอยี่ห้างเลอกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหไ2 บางอยี่ห้าง Fix มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากาเลยี่ห้
กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'7งให้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อนเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอเกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 Alarm (เครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุองรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุน MPEG4)

EXT. ALERT = ON ใชกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อเซ5นเซอรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4ภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสายี่ห้นอกือบทุกรุ่นจะมีที่ให
ALARM BUZZER = ON ใชกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน2วยี่ห้เสยี่ห้งทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไเครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุอง2วอารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ4 (ถาห้อ AVTEนวกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหห้อ AVTE*ให้อ AVTE OFF เสยี่ห้ง แต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬บ'นทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไaกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหวา
เกือบทุกรุ่นจะมีที่ให92 ALARM)
ALARM DURATION (SEC) = ให้อ AVTEเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อนนานกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหว9นาทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ
เสรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุจ
5 เทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไาน7! เวลามีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากใครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากาง'2ปรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุะต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬*, ห้อ AVTEนาต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬าง, น(7าทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไวมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก, ไฟไห้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่าก ฯ กือบทุกรุ่นจะมีที่ให5จะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน
กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุคนห้อ AVTEาภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาพื่อเตือน อาจจะต้องมี กือบทุกรุ่นจะมีที่ให5จะงายี่ห้ข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าน
a7 เพื่อเตือน อาจจะต้องมี รุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุาะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬'วบอกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหเห้อ AVTEต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬 ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬องคนห้อ AVTEากือบทุกรุ่นจะมีที่ให'นเป5นว'นๆ
บทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อไปจะเป5นกือบทุกรุ่นจะมีที่ใหารุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อน และสงภัยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เช่น ส่งเสาพื่อเตือน อาจจะต้องมี ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไางอเมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากล4 (ส(าห้อ AVTEรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ'บเครุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุองรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุนให้อ AVTEมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากจะเต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬อนไปยี่ห้'งโทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอถอ)
ไมีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากใชค*มีที่ให้ต่อสายไปควบคุม และรับค่ากอทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไ2ทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไส2อาจข้ากับสวิทช์กันขโมย ติดตามประตูหน้าต่าา2ต่อสายไปควบคุม และรับค่าการตรวจจับں忘Ȧ瞬กือบทุกรุ่นจะมีที่ใหไปบาง แคเป5นแนวทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไางส(าห้อ AVTEรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไปควบคุ'บบางคนทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไแสวงห้อ AVTEาเทุกรุ่นจะมีที่ให้ต่อสายไาน'7น

