
 

کانال 21گیرنده   
 :کانال 21 ویژگی های سوئیچ رله

 (21تایمر )رله *                                                    مستقل صورتبه  خروجیهر  کنترل قابلیت *

 فشاریکاری دائم و  دارای دو مد *                آمپر 7 خروجی 22 /آمپر 12 خروجی 1: ولت 112خروجی  21دارای  *

 دارای قفل کودک*                            قابلیت استفاده از کنتاکت باز و بسته در رله ها                    *

 ریموت 02*حافظه                 با استفاده از ریموت( برای هر رله دائم یا فشاری) مد کاریامکان تغییر  *

 :موارد کاربرد

ها و یا سطح مقطع سیم ها مناسب نبووده و یوا   که سیم کشی، تعداد رشته سیم در مکان هایی نصب-از یک یا چند نقطه جهت کنترل سیستم روشنایی-

یک تمام جهت کنترل -مقرون به صرفه نباشد هزینهقت و کلید به صورت توکار به علت صرف وکشی و نصب ، لوله گذاری و یا سیمکنده کاریامکان 

درب های ورودی ساختمان ها، اتاق های مدیریت و کنفرانس و سوایر مکانهوایی کوه     -مثال صحن حیاط یک مجموعه( مجموعه از یک نقطه )به طور

 نیاز به کنترل تردد دارد.

 فنی مشخصات

 DCولت   21:ورودی تغذیه -

 AC:       V 112-A7×21خروجی -

                         V 112-A12×1 

 متر میلی 261×77×02 ابعاد: -

 گرم 160وزن:  -

 ریموت عدد 02ظرفیت حافظه :  - 
 

 :توضیح عملکرد مدهای کاری دستگاه

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن و با رها کردن دکموه  (: PUSH Mode(مد فشاری)2

 خاموش می شود. مربوطه ریموت، رله

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشون شوده و در ایون    (:Latch Modeمد حافظه دار)(1

 .خاموش می شود مربوطه باقی می ماند و تنها با فشردن مجدد همان دکمه رله وضعیت

 نحوه راه اندازی مدار:

 NOمربوط به هر رله و سیم برگشتی از المپ)دستک( را بوه ترمینوال   COM فاز را به ترمینال  به گیرنده، مصرف کنندهاتصال  جهت

 .متصل کنید

هوای   به طور ثابت روشن می شود، یکوی از دکموه   گیرنده (Learn) قرمز LEDکلید لرن را فشار داده،  کردن ریموت: تعریفطریقه 

 برای گیرنده تعریف در صورتی که ریموت قبالکند. با یکبار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید می LED، هیدریموت را فشار د

 زند.دو بار چشمک می LEDشده باشد

 :مد کاری تغییر

  .بصورت همزمان فشار دهیدرا  Learnو  Timerرله ها دو کلید مد کاریبرای تغییر 



با  ریموت وضعیت رله مربوط به آن یهاحال با فشردن هر یک از کلید شود. روشن می گیرنده قرمز و آبی LEDدر این حالت هر دو

که رله در حالت  این معنی استبه  روشن شود LED Momاگر .نشان داده می شود LED latch  یاو LED mom روشن شدن

)در رله  .قرار دارد یا حافظه دار  روشن باقی بماند به این معناست که رله مربوطه در حالت دائم LED Latchی است و اگر فشار

 .ست(قرار گرفتن رله در مد تایمر ا یبه معنا Mom LEDیا همان رله تایمر،21شماره

تا زمانی که در محیط تغییر مد کاری می باشید کلید ریموت مربوط به رله مورد نظر را فشار  برای تغییر وضعیت رله ها کافیست 

می توانید مد کاری را  یابد. برای هر رله به طور جداگانه )فشاری( ویا بالعکس تغییرmom)دایم( به latchاز مد کاری رله  دهید تا

 فشار دهید تارا  Timerو  Learnدو کلیدهمزمان   ،پس از اینکه وضعیت رله ها را به حالت دلخواه تنظیم کردید تنظیم کنید.

 .خارج شودتعیین مد کاری محیط  دستگاه از خیره شود وتنظیمات ذ

 در حالت حافظه دار قرار دارد.رله ها مد کاری بصورت پیش فرض  :2نکته

شود و با  با فشردن هر یک از کلیدها وضعیت فعلی همان رله نشان داده می زمانی که در محیط تغییر مد کاری می باشید :1نکته

 کند. وضعیت رله تغییر می ،فشردن دوباره همان کلید

حافظه  خاموش شود،  در این حالت LEDزمانی که  تاثانیه فشار داده و نگه دارید 22به مدت  لرن را کلید :طریقه پاک کردن حافظه

 .گیرنده پاك می شود

به 21برای تغییر مد کاری رله شماره  .باشد تایمر می حافظه دار و دارای دو مد کاری )رله تایمر( 21شماره رله  تنظیم تایمر دستگاه:

را فشار دهید تا وضعیت رله نمایش  21سپس کلید شماره همزمان بفشارید.  به صورت را Learnو  Timerمد تایمر ابتدا دو کلید 

. می باشد (برای رله شماره دوازده)مد تایمر  نشانگر LED mom مد حافظه دار و  نشانگرLED latch داده شود. روشن شدن کلید 

همزمان بفشارید. تا تنظیمات  به صورت Learnو  Timerبه مد تایمر تغییر دهید. دو کلید 21وضعیت رله را با فشردن کلید شماره 

 شود و پس از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می از ریموت فشرده شود رله تایمر فعال می 21اگر کلید شمارهذخیره گردد.حال 

 ثانیه تنظیم شده است.02 بر رویبصورت پیش فرض این زمان  شود.

 از حالت حافظه دار به حالت تایمر، یکبار برق گیرنده را قطع و وصل نمایید. 21نکته: در صورت تغییر مد کاری خروجی 

شود حال با فشردن هر یک  روشن میTimerفشار دهید در این حالت چراغ را ردروی ب Timerکلید  :تنظیم مدت زمان رله تایمر

 Timerچراغمطابق با جدول زیر مدت زمان روشن ماندن رله تایمر را تنظیم کنید. با انتخاب زمان  می توانید کلیدهای ریموتاز 

 .شود خارج میTimerدستگاه از حالتو زمان مربوطه ذخیره می گردد و  خاموش شده

 :)رله شماره دوازده( جدول زمان بندی جهت رله تایمر

 شماره کلید ریموت 2 1 0 4 1 6 7 0 7 22 22

 مدت زمان ثانیه02 دقیقه2 دقیقه1 دقیقه22 دقیقه02 ساعت2 ساعت1 ساعت1 ساعت22 ساعت21 ساعت14
 

 ثانیه نگه دارید. 4 بصورت همزمان فشار دهید و به مدت حدودرا از ریموت  6و1 برای فعال سازی قفل کودك کلید قفل کودک:

به 6و1کلید ابرای غیرفعال سازی قفل کودك مجدد .کند هیچ کدام از کلیدهای ریموت کار نمی ،که قفل کودك فعال باشد زمانی

 ثانیه نگه دارید.4 مدت


