
 بسمه تعالي

 كانال 21قابل ارتقا تا  –پاور كانال 4ينگلرنكد گيرنده 

 :پاور ویژگي های سوئيچ رله چهار كانال

 هر رله به طور مستقل كنترل قابليت -

 رله ها قابليت استفاده از كنتاكت باز و بسته -

 (HIGH RANGEدارای ماژول گيرنده برد باال) -

نمایشگر  LEDكد لرنينگ )دارای )كانال 21 ریموتقابليت ست كردن هر گيرنده با  -
 ((آبي

 

 : فني مشخصات

 ولت  112ورودی: تغذیه -

 AC  :220V/30Aخروجي -

 

 ي مترميل 298×88×95ابعاد: -

 گرم 915: وزن -
 

 عدد 82ظرفيت حافظه :  - 
 

 : دستگاه مدهای كاری 

بوطه را امكان كنترل رله مر 4تا 2از شماره دیپ سویيچهر 

حالوت  در  2دیوپ سوویيچ   این صوورت كوه اگور     به دهد،مي 

OFF  بور روی حالوت حافظوه دار     2رلوه شوماره    قرار بگيورد ،

  ONدر حالوت   2 دیپ سوویيچ شوماره  تنظيم مي شود و اگر 

، بر روی حالت  فشاری تنظويم موي    2رله شماره قرار بگيرد 

 قابل برنامه ریزی است(.4تا  9نيز توسط دیپ سویيچ های شماره  4تا  9شود )این تنظيم برای رله های 

 : (نمایشگر آبي LEDدارای كد لرنينگ ) -كانال 21آموزش ست كردن گيرنده با ریموت 

ن در ای. د را دار -گيتي سگاني نو-كانال لرن21دكمه های ریموت  تایي از 4هر سری  اب عملكرد قابليتشما ،  دستگاه

را در اختيار  ،21تا5ویا   8تا 9 یا 4تا2دكمه های  از سری هر بابرای عملكرد  ،رندهحالت شما امكان  برنامه ریزی گي

 روی ریموت بر هر چهار مجموعه كليد به صورت چاپي).دارید

 (اند. مشخص شده

 : نكته

عدد گيرنده در حالت  1مي توانيد با قرار دادن بيشتر از 

 رامشابه ، امكان كنترل چندین گيرنده با یك ریموت را دا

رله مشابه چند ،باشيد. به این صورت كه با فشردن یك كليد 

 . كنترل شودبرد گيرنده به طور همزمان 

 

تمامي (ALL OFF)و غير فعال كردن(ALL ON)فعال كردن

 : مصرف كننده ها

ل و این قابليت را در اختيار مشتری قرار داده كه تمامي مصرف كننده ها را در یك لحظه فعا 21گيرنده قابين سری 

 غير فعال كند . 

 شماره دیپ سویيچ 

 (MODEمد)
4 9 1 2 

 OFF OFF OFF OFF حافظه دار

 ON ON ON ON فشاری

 شماره دیپ سویيچ 

 (MODEمد)

 
6 

 
9 

 

 عملكرد با سری دكمه های

 4تا2

OFF OFF 

عملكرد با سری دكمه های 

    8تا9

OFF ON 

عملكرد با سری دكمه های 

    21تا5

ON OFF 



 (ALL ONفعال كردن تمام مصرف كنند ها )-

 ریموت به صورتي كه همزمان فشرده شوند. B,  Aفرمان مي پذیرد: فشردن كليد كانال  4ریموت اگر گيرنده با  -     

ریموت به صورتي كه همزمان فشرده  1و  2فشردن كليد فرمان مي پذیرد: كانال  21ریموتاگر گيرنده با  -    

 كانال چاپ شده است توجه كنيد ( 21كه بر روی ریموت +.)لطفا به عالمت شوند

 (ALL OFFغير فعال كردن تمام مصرف كنند ها )-

 ریموت به صورتي كه همزمان فشرده شوند. C , Dفرمان مي پذیرد: فشردن كليد كانال  4ریموت اگر گيرنده با  -     

ریموت به صورتي كه همزمان فشرده  4و  3فرمان مي پذیرد: فشردن كليدكانال  21 ریموتاگر گيرنده با  -    

 كانال چاپ شده است توجه كنيد ( 21كه بر روی ریموت +شوند.)لطفا به عالمت 

را  كننده هاتمامي مصرف (ALL OFF)غير فعال كردنو یا (ALL ON)فعال كردن فرمان ،كه گيرنده زمانيتبصره :در 

آن مصرف ، گيرنده به صورت هوشمند عمل مي كند و باشد شدهدر حالت فشاری تنظيم  رله ای، اگر دریافت مي كند

یفون و یا درب آ ه)در این حالت اگر مصرف كنندارسال نشود .، به رله مربوطهفرماني كننده را تشخيص مي دهد تا 

 كنترل كنيد( . ،به تنهایي، آن را ليد مربوطهمي توانيد با فشردن ك ، شمابرقي  و غيره باشد

 :مدهای كاری دستگاه توضيح عملكرد

 (:Latch Mode) مد حافظه دار .2

در این حالت با فشردن هریك از دكمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن شده و روشن باقي مي ماند و تنها با 

 فشردن مجدد همان دكمه خاموش مي شود. 

 (:Push Mode) مد فشاری .1

در این حالت با فشردن هریك از دكمه های ریموت، رله مربوط به آن روشن و با رها كردن آن دكمه رله مربوطه 

 بالفاصله خاموش مي شود.

 طریقه لرن كردن ریموت:

به طور ثابت روشن مي شود، یكي از دكمه های ریموت را فشار داده و نگه دارید،  LEDلرن را فشار داده،  كليد

LED كند. در صورتي كه ریموت قبال لرن شده باشدبا یكبار چشمك زدن لرن شدن ریموت را تایيد ميLED   دو

 زند.بار چشمك مي

 طریقه پاک كردن حافظه:

گردد و  خاموش مي است كه روشن شده دستگاه  LEDپس از مدتي ،دارید نگه فشرده و پایينكليد لرن را 

 شود. نيز پاک مي شماحافظه گيرنده 


