
 

 

 رسیور صنعتیدستگاه 

 رلهچهارمینی                          
 

  

  رلهچهار مینی هایویژگی

 مستقل طوربهرله هر  ریزیبرنامهمکان ا 

  هارلهاز  هرکداممد مختلف برای  دوامکان تعریف 

  رله  4دارایFree Voltage  2با جریان دهیA 

  هنگام قطع برققابلیت حفظ برنامه در  

 های ریموتفعال کردن هر یک از دکمهن غیرامکا 

 به طور مجزا 

 قابل استفاده جهت فرمان اپراتورهای شیشه برقی 

 

 
 چهاررله مینیریزی نحوه برنامه 

                                                   :باشد می ریزیبرنامه منوی 4دارای  این دستگاه

 ریموت دهیکد1. 

 های ریموتغیرفعال کردن دکمه2. 

 (Momentary  Mode) ایمد لحظهعملکرد دستگاه در 3. 

   (ON/OFF Mode) دارحافظهعملکرد دستگاه در مد 4. 

 

فشار داده و رها کنید، به صورت متوالی  منو،آن  شمارهها دکمه لرن را به تعداد معادل با به هر یک از منوبرای ورود 

LED د.ـشبامی ریزیبرنامهخواهد زد که نشانگر ورود دستگاه به منو بوده و آماده چشمک  ،نیز متناسب با شماره منو   

، )شماره منوی مربوطه(دکمه لرنمرتبه  4ابتدا با فشردن متوالی ، دارحافظهمد  تنظیم دستگاه دربه عنوان مثال برای 

 بودن دستگاه برای  آمادهبار در ثانیه چشمک خواهد زد که نشانگر  4به صورت  LEDشویم در این حالت وارد منو می

 ار ـرا داریم فش دارهـحافظد ـد کار در مـکه قصمورد نظر ی هـه ریموت متناسب با رلـدکماکنون  د.ـباشریزی میهـبرنام

 .شودتأیید می LED با چندبار چشمک زدنتغییر مد  دهیم.می

 

 ریموت دهیکد .1     

به  LED ،دداده و رها کنیر فشابه مدت نیم ثانیه یک مرتبه و دکمه لرن را 

 د شد.دهی خواهو وارد منوی کد هصورت یک بار در ثانیه چشمک زد

شدن  کد .داریدثانیه نگه  1های ریموت بتا را فشار داده و به مدت یکی از دکمه

 .شودتأیید می LEDبار چشمک زدن سریع  چندریموت با 
 

 مشخصات فنی
12~30VDC تغذیه ورودی 

 تعداد رله Free Voltage رله 4

48V / 2A کنتاکت رله 

 دمای کاری ℃ 80 ~ 20-

2007،2013،2014،2016 

،2017،2018 
 نوع ریموت

 عدد 200
ظرفیت حافظه 

 ریموت لرنینگ

 (cm) ابعاد 6*4.2*2.6

 نحوه ورود به منو ریزیبرنامهمد 

 یک بار فشردن دکمه لرن کد دهی ریموت

 بار فشردن دکمه لرن ود کردن ریموت فعالغیر

 سه بار فشردن دکمه لرن ایمد لحظه

 چهاربار فشردن دکمه لرن دارحافظهمد 

080030-1 



 

 

 های ریموتکردن دکمه فعالغیر2.        

  و رها کنید فشار دادهمتوالی مرتبه  2دکمه لرن را، LED  زند.در ثانیه چشمک می بار2 به صورت 

 ثانیه نگه 1فشار داده و به مدت  دفعال کردن آن را داریکه قصد غیرهای ریموت بتا سپس هرکدام از دکمه 

 شود.تأیید میLED ریموت با چند بار چشمک زدن سریع  نظر دکمه مورد فعال شدندارید. غیر

 کد دهیدریموت که شرح داده شد، ریموت را  دهیکدش طبق رو ریموت، دکمه برای فعال کردن مجدد.  

 

 (Momentary Mode) ایلحظهعملکرد دستگاه در مد   3. 

  .شودمیخاموش ثانیه روشن و سپس  1مربوطه به مدت ریموت، رله  هایدکمهاز  هرکداممد با فشردن در این 

چشمک درثانیه بار  3 به صورت LED ،دکنیرها  متوالی فشار داده و مرتبه3 دکمه لرن را  ،ایبرای انتخاب مد لحظه

تغییر مد با  .ددهیفشار  درا داری ایلحظهکه قصد کار در مد ی مورد نظر موت متناسب با رلهخواهد زد. اکنون دکمه ری

 شود.تأیید می LEDچندبار چشمک زدن 

 (ON/OFF Mode) دارحافظهعملکرد دستگاه در مد  4.

، رله مربوطه مجدد همان دکمهبا فشردن رله مربوطه روشن و  ،ریموت هایدکمهاز  هرکدامدر این مد با فشردن 

 .شودمیخاموش 

بار درثانیه چشمک  4به صورت  LED دکنیمتوالی فشار داده و رها  مرتبه 4دکمه لرن را  دارحافظهبرای انتخاب مد 

تغییر مد  .ددهیفشار  درا داری دارحافظهکه قصد کار در مد ی مورد نظر موت متناسب با رلهخواهد زد. اکنون دکمه ری

 .شودتأیید می LEDبا چندبار چشمک زدن 

 شده است. ای تنظیمفرض در مد لحظهدستگاه در حالت پیش : توجه

 

 پاک کردن کل حافظه نحوه 

 تأیید LED پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریعد کنیو رها ار داده فشمتوالی  مرتبه  10لرن را دکمه

 .شودمی

 
  

 

 

 عملکرد رنگ سیم خروجی شماره

تغذیه  1
 ورودی

   DC30 V~12 قرمز

 0V (GND)          مشکی 2

3 
 Aرله 

 NO زرد

 COM آبی 4

5 
 Bه رل

 NO زرد

 COM آبی 6

7 

 Cرله 

 NO زرد

 COM آبی 8

 NC سبز 9

10 

 Dرله 

 NO زرد

 COM آبی 11

 NC سبز 12

 نمای فنی دستگاه نحوه سیم بندی و اتصاالت


