
  بسمه تعالی

  کانال 12قابل ارتقا تا  –پاور کانال 4ینگلرنکد گیرنده 

  :پاور ویژگی هاي سوئیچ رله چهار کانال

  هر رله به طور مستقل کنترل قابلیت -
 رله ها قابلیت استفاده از کنتاکت باز و بسته -
 )HIGH RANGE(داراي ماژول گیرنده برد باال -
  ))نمایشگر آبی LEDداراي ( کد لرنینگ(کانال 12 ریموتقابلیت ست کردن هر گیرنده با  -

  

  : فنی مشخصات

  ولت  12:ورودي تغذیه -
  AC  :220V/30Aخروجی -
  

 ی مترمیل 158×88×59:ابعاد -
  گرم 329: وزن -

  

  عدد 80: ظرفیت حافظه  - 
 

  : دستگاه مدهاي کاري 

بوطـه  امکـان کنتـرل رلـه مر    4تا 1از شماره دیپ سوییچهر 
حالـت  در  1دیپ سـوییچ  این صورت که اگر  به دهد،را می 
OFF  بـر روي حالـت حافظـه دار     1رلـه شـماره    قرار بگیـرد ،

  ONدر حالـت   1 دیپ سـوییچ شـماره  تنظیم می شود و اگر 
، بر روي حالت  فشاري تنظـیم مـی    1رله شماره قرار بگیرد 

 ).قابل برنامه ریزي است4تا  3توسط دیپ سوییچ هاي شماره نیز  4تا  3براي رله هاي  تنظیماین (شود 

  : )نمایشگر آبی LEDداراي (کد لرنینگ  - کانال 12آموزش ست کردن گیرنده با ریموت 

ن در ای. د را دار -گیتی سگانی نو-کانال لرن12دکمه هاي ریموت  تایی از 4هر سري  اب عملکرد قابلیتشما ،  دستگاه
را در اختیار  ،12تا9ویا   8تا 5 یا 4تا1دکمه هاي  از سري هر بابراي عملکرد  ،رندهحالت شما امکان  برنامه ریزي گی

 روي ریموت بر هر چهار مجموعه کلید به صورت چاپی(.دارید
  ).اند مشخص شده

  : نکته
عدد گیرنده در حالت  2می توانید با قرار دادن بیشتر از 

 رامشابه ، امکان کنترل چندین گیرنده با یک ریموت را دا
رله مشابه چند ،به این صورت که با فشردن یک کلید . باشید

  . کنترل شودبرد گیرنده به طور همزمان 
  

 ALL)و غیر فعال کردن)ALL ON(فعال کردن
OFF)تمامی مصرف کننده ها :  

این قابلیت را در اختیار مشتري قرار داده که تمامی مصرف کننده ها را در یک لحظه فعال و  12گیرنده قابین سري 
  . غیر فعال کند 

  شماره دیپ سوییچ 
  )MODE(مد

4  3  2  1  

 OFF  OFF  OFF  OFF  حافظه دار
 ON  ON  ON  ON  فشاري

  شماره دیپ سوییچ 
  )MODE(مد

  
6  

  
5  

  
عملکرد با سري دکمه هاي 

  4تا1

OFF OFF 

عملکرد با سري دکمه هاي 
     8تا5

OFF ON 

عملکرد با سري دکمه هاي 
     12تا9

ON OFF 



  )ALL ON(فعال کردن تمام مصرف کنند ها - 

ریموت به صورتی که همزمان فشرده  B,  Aفشردن کلید : پذیرد فرمان میکانال  4ریموت اگر گیرنده با  -     
  .شوند

ریموت به صورتی که همزمان فشرده  2و  1فشردن کلید : فرمان می پذیردکانال  12ریموتاگر گیرنده با  -    
  )کانال چاپ شده است توجه کنید  12که بر روي ریموت +لطفا به عالمت (.شوند

  )ALL OFF(غیر فعال کردن تمام مصرف کنند ها - 

ریموت به صورتی که همزمان فشرده  C , Dفشردن کلید : پذیرد فرمان میکانال  4ریموت اگر گیرنده با  -     
  .شوند

ریموت به صورتی که همزمان فشرده  4و  3فشردن کلید: فرمان می پذیردکانال  12 ریموتاگر گیرنده با  -    
 )کانال چاپ شده است توجه کنید  12که بر روي ریموت +لطفا به عالمت (.شوند

را  تمامی مصرف کننده ها(ALL OFF)غیر فعال کردنو یا )ALL ON(فعال کردن فرمان ،که گیرنده زمانیدر :تبصره 
آن مصرف ، گیرنده به صورت هوشمند عمل می کند و باشد شدهدر حالت فشاري تنظیم  رله اي، اگر دریافت می کند

یفون و یا درب آ هکننددر این حالت اگر مصرف (.ارسال نشود ، به رله مربوطهفرمانی کننده را تشخیص می دهد تا 
  ) .کنترل کنید ،به تنهایی، آن را می توانید با فشردن کلید مربوطه ، شمابرقی  و غیره باشد

  :مدهاي کاري دستگاه توضیح عملکرد

 ):Latch Mode( مد حافظه دار .1

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

 ):Push Mode( مد فشاري .2

 در این حالت با فشردن هریک از دکمه هاي ریموت، رله مربوط به آن روشن و با رها کردن آن دکمه رله مربوطه
  .بالفاصله خاموش می شود

  :طریقه لرن کردن ریموت

به طور ثابت روشن می شود، یکی از دکمه هاي ریموت را فشار داده و نگه دارید،  LEDلرن را فشار داده،  کلید
LED در صورتی که ریموت قبال لرن شده باشد. کندبا یکبار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید میLED   دو

 .زندبار چشمک می

  :یقه پاك کردن حافظهطر

گردد و  خاموش می است که روشن شده دستگاه  LEDپس از مدتی ،دارید نگه فشرده و پایینکلید لرن را 
 .شود نیز پاك می شماحافظه گیرنده 


