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 لرنمدل کد  - سوئیچ رله چهار کانال

 :ویژگی های سوئیچ رله چهار کانال

 هر رله به طور مستقل کنترل قابلیت   -

 مد کاری 5 امکان برنامه ریزی با استفاده از دیپ سوییچ در  -

 ای ثانیه برای مد لحظه 7.0و یا  7.0امکان تعریف  -

 هارله بسته در تفاده از کنتاکت باز وقابلیت اس -

 آمپر 07ولت با جریان دهي  227رله خروجي 0دارای  -

 موارد کاربرد:    

 .جهت کنترل کولر و سیستم روشنایي از یک یا چند نقطه -

-کنده کاری ، لوله گذاری و یاا سایم  ها و یا سطح مقطع سیم ها مناسب نبوده و یا امکان در مکان هایي  که سیم کشي، تعداد رشته سیم -

 .مقرون به صرفه نباشد هزینهقت و کلید به صورت توکار به علت صرف وکشي و نصب 

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

 راه پله ها  و راهروها )به جای سیستم کلید تبدیل و یا صلیبي( -

 انس و سایر مکانهایي که نیاز به کنترل تردد دارد.درب های ورودی ساختمان ها، اتاق های مدیریت و کنفر -

   :فني مشخصات       

  ولت 20تا  02 :ورودی تغذیه -

 AC   :227V/07Aخروجي -

 DC  : 02V/07Aخروجي -

 سانتي متر 3 × 4.0 × 6.9 : ابعاد -
 

 گرم 007: وزن -
 

 عدد 47ظرفیت حافظه :  - 

 

 مدهای کاری دستگاه: 

 

  

 

 

 

 

       

 شماره دیپ سوییچ                  

 (MODEمد)
0 3 2 1 

      ON لحظه ای
        OFF ON ON ON 

 ON OFF ON ON حافظه دار

 ON ON ON OFF فشاری

      ON مد االکلنگي و دزدگیر اماکن
        OFF 

    ON      O      
        OFF OFF ON 

 OFF OFF ON OFF ترکیبی



 :مدهای کاری دستگاه توضیح عملکرد

 (:Momentary Mode) مد لحظه ای(0

 0 در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن و پس از مدتي کوتاه خاموش مي شود.تنظیم این زمان با دیپ سوییچ

 ثانیه ( ON 0.0ثانیه و  OFF 7.0)انجام مي شود. 

 (:Latch Mode) مد حافظه دار(2

 ش مي شود. در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن شده و روشن باقي مي ماند و تنها با فشردن مجدد همان دکمه خامو

 (:Push Mode) مد فشاری(3

 .طه بالفاصله خاموش مي شوددر این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن و با رها کردن آن دکمه رله مربو

 (:ON & OFF Mode) مد االکلنگی و دزدگیر اماکن(0

یا  B ) 2یک بار چریپ مي دهد. و با فشردن دکمه  0خاموش مي شود و رله  2روشن و رله   0(،  رله LOCKیا  A ) 0در این حالت با فشردن دکمه 

UNLOCK بار چریپ مي دهددو  0روشن  مي شود و رله  2خاموش و رله   0(،  رله. 

 قابل تنظیم است: 0و 3مستقل از این مد بوده و با توجه به دیپ سوییچ های  3عملکرد رله 

قابل  0به صورت لحظه ای عمل مي کند و بعد از مدت زمان کوتاه خاموش مي شود. این مدت زمان با دیپ سوییچ  3باشد، رله  روشن 3وییچ اگر دیپ س

 ثانیه( 0.0 خاموشه و ثانی 7.0 روشن،تنظیم است. )

 در این حالت بي اثر است.( 0به صورت حافظه ای عمل مي کند. )وضعیت دیپ سوییچ  3باشد، رله  روشن 3اگر دیپ سوییچ 

 (مد ترکیبی )فشاری و حافظه ای(:5

 به صورت حافظه ای عمل مي کند. 0و3به صورت فشاری و رله  2و 0در این حالت رله  

 طریقه لرن کردن ریموت:

با یکبار چشمک زدن لرن شدن ریموت  LEDبه طور ثابت روشن مي شود، یکي از دکمه های ریموت را فشار داده و نگه دارید،  LEDکلید لرن را فشار داده، 

 زند.دو بار چشمک مي  LEDکند. در صورتي که ریموت قبال لرن شده باشدرا تایید مي

 یقه پاک کردن حافظه:طر

 حافظه گیرنده پاك مي شود . LEDروشن است آن را نگه دارید ، هم زمان با خاموش شدن   LEDن نگه دارید و تا زماني که فشار پاییکلید لرن را 

 

 خرید شما با تشکر از


