
 

THREE Channel Switch Relay 
 :کانال سه ویژگی های سوئیچ رله

 مد کاری 6 در شاسی لرناستفاده از  امکان برنامه ریزی با  -                                هر رله به طور مستقل کنترل قابلیت -

  NOدارای خروجی -            آمپر 5ولت با جریان دهی  220رله خروجی 3دارای  -

 موارد کاربرد:

ها و یا سطح مقطع سیم در مکان هایی  که سیم کشی، تعداد رشته سیم - .سیستم روشنایی از یک یا چند نقطهمدار فرمان درب برقی و جهت کنترل  -

 .مقرون به صرفه نباشدد هزینهقت و کلید به صورت توکار به علت صرف وکشی و نصب ، لوله گذاری و یا سیمکنده کاریها مناسب نبوده و یا امکان 

درب های ورودی ساختمان ها، اتاق های مدیریت و کنفرانس  -کنترل تمام یک مجموعه از یک نقطه )به طور مثال صحن حیاط یک مجموعه(جهت -

 و سایر مکانهایی که نیاز به کنترل تردد دارد.

 فنی مشخصات

 ولت 24تا  12 :ورودی تغذیه -

 ولت 250آمپر  AC: 5خروجی -

 ولت 28آمپر  DC :5 خروجی -

 متر میلی 21×52×52 ابعاد: - 

 گرم 51وزن:  -

 ریموت عدد 80ظرفیت حافظه :  - 
 

 مدهای کاری دستگاه:  

 

 

 

 

 

 :مدهای کاری دستگاه توضیح عملکرد

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن و پدس (: Momentary Mode( مد لحظه ای )1

 ثانیه خاموش می شود. 1.4از مدت  

های ریموت، رله مربوط بده آن روشدن شدده و در ایدن در این حالت با فشردن هریک از دکمه  (:Latch Modeمد حافظه دار)(2

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

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط بده آن، روشدن و بدا رهدا کدردن (: PUSH Mode(مد فشاری)3 

 دکمه ریموت، رله خاموش می شود.

 شماره وضعیت (MODEمد)

 1 ثانیه  1.4 لحظه ای

 2  حافظه دار

 3 فشاری

 4 مد االکلنگی 

 5 ترکیبی 

 6 مد دزدگیر اماکن



ریمدوت،  Aبا فشردن دکمه  به صورت االکلنگی باهم کار می کنند. به این صورت که 2و  1رله های  در این حالتلنگی: (مد االک4

 Cریموت، رله دوم فعال و رله اول غیر فعال می شود. با فشردن دکمده  Bرله اول فعال و رله دوم غیر فعال می شود. با فشردن دکمه 

 .دقرار می ده خاموشدر وضعیت  را Bو A رلهدو ریموت  Dر قابل کنترل است و دکمه رله سوم در حالت حافظه دا  ریموت،

و بدا فشدردن  رله اول به صورت دایم عمدل مدی کندد ،ریموت Aدر این حالت با فشردن کلید (: Multiple Mode(مد ترکیبی)5

 ریموت، کارکرد رله سوم به صورت دایم خواهد بود. Cریموت، رله دوم به صورت لحظه ای عمل می کندو با فشردن کلید  Bکلید 

چرید  مدی دهدد. بدا  یدک 3و رله  (Lock)فعال می شود 1رله  ،Aدر این حالت با فشردن کلید : (on &off)(مد دزدگیر اماکن6

لحظده ای عمدل وم به صورت د رله C، دو بار چری  می دهد. با فشردن دکمه 3، و رله (Unlock)قطع شده  1، رله Bفشردن کلید 

 می کند.

به طور ثابت روشن می شود، یکی از دکمه های ریموت را فشار داده و نگه  LEDکلید لرن را فشار داده،  :طریقه لرن کردن ریموت

دو بار چشمک   LEDکند. در صورتی که ریموت قبال لرن شده باشدبا یکبار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید می LEDدارید، 

 زند.می

سدپس کلیدد را  ،کندآهسته شروع به چشمک زدن   ledفشار داده و نگه دارید تاثانیه  4به مدت کلید لرن را  ریقه تعیین مد کاری:ط

کلید لرن را بر اساس جدول مد های کداری  ،برای تغییر مد کاریشروع به چشمک زدن سریع می کند، در این حالت  led .رها کنید

در مدد کداری  دسدتگاه .حالمد کاری را با چشمک زدن مشخص کند و خداموش شدودوضعیت  ledفشار دهید، سپس صبر کنید تا 

 جدید آماده بکار است.

 چهدارتغییر دهید، ابتدا کلید لرن را به مدت  5 مدرا به وضعیت بخواهید  بوده و 3 مدوضعیت سیستم در  به طور مثال در صورتی که

شروع به چشمک زدن سریع می کند،  دستگاه ،زدن کند، سپس کلید را رها کنید شروع به چشمک  ledثانیه فشار داده و نگه دارید تا

نامده اه از حالدت بردسدتگ LEDتا صدبر کنیددبعد از تعیین مد کاری  (ثانیه 0.5له حدود با فاص)مرتبه فشار دهید 5سپس کلید لرن را 

 .یش دهدریزی خارج و مدکاری تنظیم شده را نما

 طریقه پاک کردن حافظه:

حافظه گیرندده پدام مدی  به آرامی شروع به چشمک زدن کند،  LEDزمانی که  تا ثانیه فشار داده و نگه دارید 10به مدت  کلیدلرن را

 .شود

 :کانال 3رنگ سیم های گیرنده 

 کاربرد سیم رنگ سیم

 آنتن مشکی

 ولت 24- 12تغذیه ورودی  زردسیم  2

 (COMپایه مشترم رله ها) -ورودی آبیسیم های 

 آمپرNO1 (5 ) 1خروجی رله  قهوه ایسیم های 
 

 راست:به  از سمت چپ ترتیب رنگ بندی سیم کنتاکت رله ها
 

 Com3 NO3 Com2 NO2 Com1 NO1 

 قهوه ای آبی قهوه ای آبی قهوه ای آبی


