
 spdt کانال 2 گیرندهماژول 

  :کانال 2ویژگی هاي سوئیچ رله 

 
 و همزمان به طور مستقل خروجی 2قابلیت کنترل  -

 قابلیت نصب در داخل قوطی کلید -

 امکان نصب در فضاهاي کوچک به خاطر طراحی در ابعاد کوچک -

  امکان استفاده از کلید سنتی و ریموت کنترل بطور همزمان -
 )HIGH RANGE(ماژول گیرنده برد باالداراي  -

 ))نمایشگر آبی LEDداراي (کد لرنینگ (کانال 12قابلیت ست کردن هر گیرنده با ریموت  -

  امکان تعریف هر کلید از ریموت براي یک یا چند رله    -
  آمپر 5و7ولت با جریان دهی  220رله خروجی  2داراي    -
   گیرنده براي هر) کلید(ریموت 80امکان تعریف    -

  :موارد کاربرد     

  .جهت کنترل سیستم روشنایی از یک یا چند نقطه -

کنـده کـاري ،   ها و یا سطح مقطع سیم ها مناسب نبـوده و یـا امکـان    در مکان هایی  که سیم کشی، تعداد رشته سیم -
  .مقرون به صرفه نباشد هزینهقت و کلید به صورت توکار به علت صرف وکشی و نصب لوله گذاري و یا سیم

  )به طور مثال صحن حیاط یک مجموعه(جهت کنترل تمام یک مجموعه از یک نقطه  -

  )به جاي سیستم کلید تبدیل و یا صلیبی(و راهروها راه پله ها  -

 .درب هاي ورودي ساختمان ها، اتاق هاي مدیریت و کنفرانس و سایر مکانهایی که نیاز به کنترل تردد دارد -

  : فنی مشخصات      

   ولت 220:ورودي تغذیه -
  220V/5A  1، رله 220V/7A  2رله  :  ACخروجی -
  DC   :30V/10Aخروجی -

 میلی متر 22×52×52: ابعاد -
  گرم 51: وزن -

  )کلید(ریموت 80 :ظرفیت حافظه -
 

از  شماره ترمینال
  1  2  3  4  5  6  سمت چپ

سیم تحریک رله   توضیح
1  

پایه مشترك 
  تحریک

سیم تحریک رله 
2  

NO  پایه مشترك رله   2رله
  ها 

NO  1رله  

کلید  اولبه پل   عملکرد
  سنتی وصل شود

به پیچ مشترك 
پل وصل  دوکلید 

  شود

کلید  دومبه پل 
  سنتی وصل شود

سیم برگشتی از 
  به فاز وصل شود  2المپ 

سیم برگشتی از 
  1المپ 

این کار . و یا خروجی مصرف کننده دیگري متصل نکنید 220به ولتاژ را  6و5و4ترمینال هاي به هیچ عنوان : توجه**
 .باعث آسیب دیدن ماژول خواهد شد

  نحوه راه اندازي

را به پل اول کلید  6ترمینال  سپس ،کلید دو پل سنتی متصل کنید) ورودي(به پیچ مشترك را  5ترمینال ابتدا 
سپس سیم . یک کلید سنتی تکمیل گرددرتح مکانیزمید تا متصل نمایپل دوم کلید سنتی را به  4سنتی و ترمینال 



وصل  3را به ترمینال ) 2دستک المپ (و سیم برگشتی المپ دوم 1رابه ترمینال ) 1دستک المپ (برگشتی المپ اول 
سیم ( سپس جهت راه اندازي ماژول سیم هاي تغذیه ) 2ترمینال (.سیم فاز را به پایه مشترك متصل کنیدحال . کنید

  .شود، ماژول با یکبار چشمک زدن آماده بکار می وصل نمایید )به نول را به فاز و سیم آبیرا قرمز 

  با ماژول گیرنده ریموت لرن کردن 

 در را دوم پل و روشن حالت در را سنتی کلید اول پلابتدا  ،spdtکانال  2 گیرندهبا ماژول  ریموت کردن لرن براي
 با خواهید می کهریموت  Aدکمه و فشرده را تعبیه شده بر روي ماژول هوشمند لرن کلید دهید قرار خاموش حالت

 این پس توسطو از  .کند می زدن چشمک به شروع تایید نشانه به Led .فشاریدماژول راکنترل نمایید، ب اول پل آن
  .می توانید پل اول را کنترل کنید Aدکمه 

  .بفشارید را ریموت B دکمه و فشرده را لرن کلید ،کنید روشن را دوم پل و خاموش حالت در را کلید اول پل حال

Led دکمه  و از این پس .می کند چشمک زدن به شروع تایید نشانه بهB  را کنترل کنیدماژول می توانید پل دوم .
  .کنید کنترل را نیز مصرف کننده ها ریموت وسیله به سنتی کلید بر عالوه توانید می شما هم اکنون

 کلید پل دو هر کنید فعال زمان هم طور به را پل دو هر ریموت از دکمه یک از استفاده با بخواهید که صورتی در
انتخاب کرده اید را  ریموتکلید جدیدي که از قبل در  فشرده را لرن کلید دهید قرار روشن حالت در را سنتی

  .طور هم زمان قابل کنترل خواهد بوداز طریق این کلید هر دو مصرف کننده به  .)Cکلید (بفشارید 

 ریموتحذف کلید لرن شده از 

 کلید  پل دو هر که حالتی در کننده مصرف یک کنترل براي شده تعریف کلید در تغییر یا و ریموت از  شده لرن کلید حذف براي
 نمی کنترل قابل A کلید با پسازین  اول رله.دهید فشار را افزار نرم A دکمه و دهید فشار را لرن  کلید است خاموش سنتی
  .نیز به همین صورت عمل می کنیم  Bبراي حذف دکمه . باشد

  :براي استفاده از ریموت کانال 2ل گیرنده وماژمد کاري 

 On/Offمد  )ب حافظه دارمد )الف: با استفاده از ریموت به دو صورت امکان پذیر است  ماژولکنترل 

در این حالت با فشردن هریک از دکمه هاي ریموت، رله مربوط به آن روشن شده و روشن باقی  :مد حافظه دار) الف
  . می ماند و تنها با فشردن مجدد همان دکمه خاموش می شود

  .در حالت پیش فرض مد حافظه دار براي دستگاه تعریف شده است :نکته

ز ریموت رله مربوط به آن روشن شده و روشن باقی می ماند و با در این حالت با فشردن هر کلید ا: on/offمد ) ب
طراحی این بخش براي مشخص کردن وضعیت .ثانیه رله خاموش می شود 2نگه داشتن همان دکمه از ریموت به مدت 

 .روشن و خاموش بودن المپ ها حتی در مواقعی که کاربر در محل حضور ندارد بسیار کاربردي است

  :کانال 2ول ماژتغییر مد کاري 

در این حالت  زدن کندچشمک  شروع به LEDتا  ،نگه دارید ثانیه فشرده و 4براي تغییر مد کاري کلید لرن را به مدت 
وبار بفشارید دستگاه بر روي مد حافظه دار قرار میگیرد و در صورتی که کلید لرن را د لید لرن را یکبار بفشاریدک اگر
 .حالت انتخاب شده را با چشمک زدن مشخص میکند خاموش شده و  LEDبعد از مدتی. انتخاب می گردد on/offمد 

  .تنظیم می گرددریموت کنترل مطابق با مد انتخابی عملکرد ازین پس 

  پاك کردن کامل حافظه ماژول

تا حافظه . ثانیه فشار داده و نگه دارید 10در صورتی که بخواهید حافظه ماژول را به طور کامل پاك کنید کلید لرن را به مدت 
 .ماژول پاك شود


