
 تسوِ تعالي

  Two Channel Switch Relay  
 :َما کاوال دييیژگی َای سًئیچ رلٍ 

 ّز رلِ تِ طَر هستقل مٌتزل قاتلیت   -

 هد ماری 6 اهناى تزًاهِ ریشی تا استفادُ اس دیپ سَییچ در  -

 ای ثاًیِ تزای هد لحظِ 7.4ٍ یا  7.7اهناى تعزیف  -

 ّارلِ در تفادُ اس مٌتامت تاس ٍ تستِقاتلیت اس -

 آهپز 07ٍلت تا جزیاى دّي  227رلِ خزٍجي 4دارای  -

 مًارد کاربرد:    

 .جْت مٌتزل مَلز ٍ سیستن رٍشٌایي اس یل یا چٌد ًقطِ -

-مٌدُ ماری ، لَلِ گذاری ٍ یاا ساین  ّا ٍ یا سطح هقطع سین ّا هٌاسة ًثَدُ ٍ یا اهناى در هناى ّایي  مِ سین مشي، تعداد رشتِ سین -

 .هقزٍى تِ صزفِ ًثاشد ّشیٌِقت ٍ ملید تِ صَرت تَمار تِ علت صزف ٍمشي ٍ ًصة 

 جْت مٌتزل توام یل هجوَعِ اس یل ًقطِ )تِ طَر هثال صحي حیاط یل هجوَعِ( -

 راُ پلِ ّا  ٍ راّزٍّا )تِ جای سیستن ملید تثدیل ٍ یا صلیثي( -

 مٌفزاًس ٍ سایز هناًْایي مِ ًیاس تِ مٌتزل تزدد دارد.درب ّای ٍرٍدی ساختواى ّا، اتاق ّای هدیزیت ٍ  -

  :فىی مشخصات 

 ٍلت 42تا  02:ٍرٍدیتغذیِ -

/AC  :227Vخزٍجي - 07A 

/DC  :02Vخزٍجي - 07A 

ساًتي هتز 3×  5×8:اتعاد -

 گزم 66ٍسى:  -

 عدد 87ظزفیت حافظِ :  - 

 

 مذَای کاری دستگاٌ: 

 



 :مذَای کاری دستگاٌ تًضیح عملکرد

  (:PUSH Mode) فشاریمذ (0

 خاهَش هي شَد. رلِ ،زتَط تِ آى رٍشي ٍ تا رّا مزدى دموِ ریوَتدر ایي حالت تا فشزدى ّزیل اس دموِ ّای ریوَت، رلِ ه

 (:Latch Mode) مذ حافظٍ دار(2

تاقي هي هاًد ٍ تٌْا تا فشزدى  در ایي حالتدر ایي حالت تا فشزدى ّزیل اس دموِ ّای ریوَت، رلِ هزتَط تِ آى رٍشي شدُ ٍ   

 خاهَش هي شَد.  رلِ هجدد ّواى دموِ

 (: Multiple Mode) مد تركيبي(3

رلِ دٍم تِ صَرت لحظِ  ریوَت،  2ملید  ٍ تا فشزدى عول هي مٌد داینرلِ اٍل تِ صَرت  ریوَت 0ملید در ایي حالت تا فشزدى 

 .ای عول هي مٌد 

 (: Mommentary Mode) ثاویٍ 7.0لحظٍ ای (مذ 4

 ثاًیِ  خاهَش هي شَد. 7.7در ایي حالت تا فشزدى ّزیل اس دموِ ّای ریوَت، رلِ هزتَط تِ آى رٍشي ٍ پس اس  

 (:Mommentary Mode) ثاًیِ 0.4لحظِ ای (هد  5

 ثاًیِ  خاهَش هي شَد. 0.4فشزدى ّزیل اس دموِ ّای ریوَت، رلِ هزتَط تِ آى رٍشي ٍ پس اس در ایي حالت تا 

 مذ االکلىگی:(6

تا خاهَش هي شَد ٍ  ٍ رلِ دٍم (اٍل تغییز ٍضعیت هي دّد) تِ تثصزُ هزاجعِ شَد،  رلِ  ریوَت 0در ایي حالت تا فشزدى دموِ 

 خاهَش هي شَد .ٍ رلِ اٍل  (تِ تثصزُ هزاجعِ شَد)هي دّدتغییز ٍضعیت ،  رلِ دٍم  ریوَت 2فشزدى دموِ 

ٍ رلِ دٍم تغییز  خاهَش هي شَد،رلٍ ايل بٍ تىُایی ريشه باشذریوَت ،  0تثصزُ: در ایي حالت اگز در سهاى فشزدى ملید 

تغییز ٍ رلِ اٍل  هي شَد خاهَش،تاشدريشه رلٍ ديم بٍ تىُایی  ریوَت، اگز 2ّوچٌیي در سهاى فشزدى ملید  ٍضعیت ًوي دّد ،

 .ٍضعیت ًوي دّد

 صدهِ ٍ ٍارد ًشدىجْت  ، ایي تاخیز تِصَرت هي پذیزد میلی ثاویٍ 077تاخیر رلِ ّا تا  تغییز ٍضعیتفزهاى  ًنتِ: در ایي هد

 َد.  هي ش اًجام (ٍ تالعنس راست گزد تغییز ٍضعیت اس حالت چپ گزد تِ سهاى )درهَتَر هتصل تِ گیزًدُ شَك هناًیني تِ

 طریقٍ لرن کردن ریمًت:

تا ینثار  LEDتِ طَر ثاتت رٍشي هي شَد، یني اس دموِ ّای ریوَت را فشار دادُ ٍ ًگِ دارید،  LEDملید لزى را فشار دادُ، 

 سًد.دٍ تار چشول هي  LEDمٌد. در صَرتي مِ ریوَت قثال لزى شدُ تاشدچشول سدى لزى شدى ریوَت را تایید هي

 حافظٍ:طریقٍ پاک کردن 

 حافظِ گیزًدُ پاك هي شَد . LEDخاهَش شدىس اسپ ،ِ داریدپاییي ًگرٍشي است آى را   LEDسهاًي مِ  تا ،ملیدلزى را فشار دّید


