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  ولت 220-240صنعتی تک کانالمینیاتوري گیرنده 

  :ویژگی ها

  مد کاري 4در  با استفاده از ریموت ریزيامکان برنامه  - 1
  ي رلهکنتاکت باز و بستهقابلیت دسترسی به  -2
  آمپر 10با جریان دهی ACولت 220خروجی  داراي رله -3

  ايثانیه براي مد لحظه 1.4 و یا 0.7امکان تعریف  -4
 اي هر گیرندهبر )کلید(ریموت 80امکان تعریف -5

 LONG DISTANCEماژول داخلی تقویت شده داراي  -6
  ال

  :موارد کاربرد

نصب داخـل قـوطی و    به عنوان نمونه،وجود دارد محدودیت فضاجهت کنترل سیستم روشنایی از یک یا چند نقطه و مکان هایی که- 
ها و یا سطح مقطع سیم ها مناسب نبوده و یا امکان کنده کاري ، جهت استفاده در مکان هایی که تعداد رشته سیم- .کلید و پریز تو کار 
جهت کنترل تمام یـک  -. مقرون به صرفه نباشد به علت صرف وقت و هزینهکشی و نصب کلید به صورت توکار   لوله گذاري و یا سیم
  جهت نصب به جاي سیستم کلید تبدیل و یا صلیبی -). ط یک مجموعهبه طور مثال صحن حیا(مجموعه از یک نقطه 

  :مشخصات فنی گیرنده 

  ولت 240-220:  ورودي تغذیه -
  AC   :220V/10ADC   :12V/10Aخروجی -
  میلی متر  21ارتفاع  40عرض  42طول:ابعاد -

  )کانال(تک رله  - 
  عدد  80: ظرفیت حافظه -

  مگاهرتز  433کد لرنینگ : نوع ریموت  -
 مشخصات فنی گیرنده -1جدول 

  

  :کردن یک کلید از ریموت) تعریف(طریقه لرن 

روشـن مـی    -پیوستهبه طور -ثانیه   6، به مدت گیرنده LED، فشار دهید را توسط یک وسیله نوك تیز   برروي دستگاه گیرنده کلید لرن
را تایید )کلید(لرن شدن ریموت  بار چشمک زدن با یک ال اي دي ، بفشارید را)3کلید براي نمونه (از دکمه هاي ریموت  حال یکیشود،

  .زنددو بار چشمک می  LEDقبال لرن شده باشد،در صورتی که کلید . کندمی

 مـی شـود، نـه   ذخیره شـما  ریموت شماره کلید-کار می کند شود فشرده می ،ریموت  لرن کردندر زمان  کلیدي کهبا  تنهاگیرنده : 1نکته
را  ریموت کنترل یک مربوط به يتمامی کلید هاکاربر می تواند  کاربردي و جالب ، با توجه به این خصوصیت-آنکلید هاي  یتمام

  .کند لرن، جزا م گیرندهچند براي 

راي یک گیرنده تعریف کند تا گیرنده با تمامی کلید ب- در سه مرحله -را  ریموت د در صورت نیاز  کلید هاي دیگرمی توان کاربر:2 نکته
  .)نماید  را در خود ذخیره )ریموت(کلید08شما می تواند گیرنده (فعال شود هاي یک ریموت 

  :طریقه پاك کردن حافظه

در این حالت کلیه ریموتهاي . شود ثانیه خاموش می 10روشن شده و پس از   LED. ثانیه فشار داده و نگه دارید 10کلید لرن را به مدت 
  .موجود در حافظه دستگاه حذف می شود) کلید هاي( 



  
  

      حالت هاي قابل برنامه ریزي گیرنده -2جدول 

  حالت  سطح
  حافظه دار-دائم  1
  فشاري  2
  ثانیه 0.7لحظه اي   3
  ثانیه 1.4لحظه اي   4

  

  رنگ بندي سیم هاي ورودي و خروجی -3جدول

  کاربرد سیم  رنگ سیم
  تغذیه ورودي  )عدد 2( قرمز
  آنتن  سیاه
  )COM(پایه مشترك رلهورودي   آبی

  )NC(پایه رله در حالت خاموش خروجی   *  سبز

  )NO(پایه رله در حالت روشن خروجی   *قهوه اي

  .کنید عایق چسب اب را آنانتهاي  حتما ،کنید نمی استفاده(*) ي ستاره دارها ازخروجی یوقت کنید دقت:)مهم(وجهت

  :برنامه ریزي مد هاي کاري

بـا  کلیـد   12موتهاي ری به وسیلهو  )به طور همزمان(لیدک 4با فشردن هر  کلید 4ریموت هاي  به وسیلهبراي ورود به حالت برنامه ریزي 
ال اي -ه در حالت برنامه ریزي قراردارد گیرند تا هنگامی که.دیوارد حالت برنامه ریزي می شو) به طور همزمان( 6و 5فشردن کلید هاي 

 گیرندهوضعیت )است شده تعریفداخل حافظه گیرنده  ابتداکه (ریموت کلیدبا فشردن  دکاربر میتوان-می باشد روشن یکسره دي دستگاه
نده از خاموش شده و گیر دي، ال اي )ثانیه بعد از فشردن کلید آخر 3(پس از اتمام زمان.  دتغییر ده بین حالت هاي قابل برنامه ریزيرا 

  .به کار می شودو آماده  حالت برنامه ریزي خارج 

 تغییر وضعیت می دهد يبه حالت بعد شما گیرنده، ریموتبا هر بار فشردن کلید  مد برنامه ریزي هستید، وندر در طول زمانی که: 1نکته
 2 از جـدول شـماره   و در صورتی که دستگاه به آخرین حالت برنامه ریزي .)یکبار چشمک میزند با هر تغییر حالت، ال اي دي گیرنده(

  . است شیفت می کند و این حلقه ادامه دار)2جدول شماره (به اولین ردیف از حاالت کد دهی مجددا رسیده باشد

  .لرن شده باشد بایستی قبال در حافظه گیرنده) ارسال کننده کد (  ریموتبراي وارد شدن به حالت برنامه ریزي ، :  2نکته

، این کار باعث می شود در زمان برنامه ریزي گیرنـده هـاي    که داخل حافظه ذخیره دارد تغییر حالت می دهد کلیديگیرنده با :3نکته
 .نداشته باشند  )برنامه(تغییر حالت ه نصب شده اند،دکه در یک محدو دیگر

  :مدهاي کاري دستگاه توضیح عملکرد

روشن شده و روشن باقی می ماند و تنها با فشـردن   گیرندهریموت، رله  کلیددر این حالت با فشردن ):Latch Mode(مد حافظه دار )1
  .ن دکمه خاموش می شودمجدد هما

صله و با رها کردن آن دکمه رله مربوطه بالفا شده روشن گیرندهریموت، رله کلید در این حالت با فشردن ):Push Mode(مد فشاري )2
  .خاموش می شود

ثانیـه   0.7روشـن و پـس از مـدت    گیرنـده  در این حالت با فشردن کلید ریموت، رله ):Momentary Mode(ثانیه 0.7مد لحظه اي )3
  .خاموش می شود

ثانیـه   1.4روشـن و پـس از مـدت     گیرندهدر این حالت با فشردن کلید ریموت، رله ):Momentary Mode(ثانیه  1.4مد لحظه اي )4
  .خاموش می شود

  :کارخانه اولیه تنظیمات بازگشت به

  .فشار دهید )با فاصله کم( مرتبه، پس از روشن شدن ال اي دي ، کلید لرن را سه  هدرا فشار دا کلید لرن برروي دستگاه گیرنده


