
 بتا موتور   4کرکره برقی  مرکز کنترل

 

  بتا : موتور   4های مرکز کنترل ویژگی

  کامالً مستقل  صورتبهموتور با یک عدد ریموت بتا  4 زمانهمکنترل 

  کامالً مستقل صورتبهموتورها  تکتکعملکرد  زمانمدتقابلیت تنظیم و حفظ 

   مجزا از یکدیگر ،موتور 4عملکرد هر 

  عدد 08های لرنینگ بتا تا با ریموتقابلیت کار 

 

 

 

 

 

 

 

 تشریح عملکرد مدار :

متصل شده و برای باال بردن، پایین  Motor 4و  Motor 1 ،Motor 2 ،Motor 3 هایموتور کرکره به ترمینال 4

ریموت بتا که با   Dو  A ،B ،C یهادکمهکرکره به ترتیب از موتورهای  هرکدامآوردن و همچنین ایست کردن 

 .شونداستفاده می Step By Step صورتبه است دستگاه لرن شده

 ریموت کنترل خواهد شد. Cتوسط دکمه Motor 3 موتور متصل شده به کانکتور  مثالعنوانبه

 تنظیم زمان عملکرد موتورها :

  را پایین آورده و دکمۀ  هاکرکرهابتداTime  کنترل را فشار داده و رها کنید. مرکزرویLED  شروع به چشمک

 .کندیمزدن سریع 

  برای مثال( در این حالت دکمۀ ریموتA مربوط به موتور )موردنظر (Motor 1 ًرا فشار دهید تا کرکره کامال )

 باال رفته و با لیمیت سوئیچ داخل موتور قطع شود.

 4  فشار دهید. کرکره ایست کرده و فاصلۀ زمانی عملکرد  ر کرده و سپس همان دکمه را مجددثانیه صب 5تا

 .شودیمموتور ثبت 

 تکرار کنید.با توجه به دکمه ریموت مربوطه از موتورها  هرکداممراحل باال را برای تنظیم زمان عملکرد  

 تذکر:

  موازاتبهو حتماً از لیمیت سوئیچ نیز  ردیگیمالزم به ذکر است این کار فقط و فقط برای حفاظت موتور انجام 

 این کار استفاده گردد.

 مشخصات فنی

220V تغذیه ورودی 

220V ( مشترک –باال – )خروجی هر رله پائین 

A 08  جریان خروجی هر رله 

-10 ~ +60 ˚C دمای کاری 

 نوع ریموت 2016، 2014، 2013، 2007

 ظرفیت حافظه عدد 08

(cm) 60105 ابعاد 

070006-1 



 لرن کردن ریموت کنترل :

  دکمهLRN اده تا روی مدار کنترل را به مدت نیم ثانیه فشار دLED  برود، سپس سریع  زنچشمکبه حالت

 دکمه را رها کنید.

  لرن شدن ریموت در حافظه با چهار بار چشمک دیدارنگهثانیه  0ریموت را فشار داده و  یهادکمهیکی از ،

 شود.می دییتأزدن سریع 

 پاک کردن کل حافظه : 

  کلیدLRN  دیدارنگهثانیه  08را فشرده و به مدت. 

 LED  کلید  ،رودیمپس از چندین بار چشمک زدن سریع به حالت دائم روشنLRN  کنید.رها را 

  شودیم دییتأپاک شدن کل حافظه با چهار بار چشمک زدن سریع. 

 تذکر: 

 یزیربرنامهثانیه  08اتوماتیک به مدت  صورتبهموتور،  4بعد از پاک کردن کل حافظه زمان عملکرد هر یک از 

 .) برای تغییر دادن زمان عملکرد هر موتور مطابق بخش تنظیم زمان عملکرد موتورها عمل کنید(.شودیم
 

 نقشه فنی دستگاه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


