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 رله  6های رسیور ویژگی 

  امکان استفاده برای انوا ع اپراتورهای شیشه برقی 

  ریموت بتا 80قابلیت کارکرد با 

  فرمان توسط جامپر قابلیت انتخاب سیگنال   

  انه(نیمه باز)زمست ،قفل ، یک طرفه)فقط خروج( ، یک طرفه)فقط ورود( ،دائم بازبرای اپراتور:   مد مختلف 6امکان ایجاد، 

  اتوماتیک

 

 نمای فنی/ ها و عملکرد ریموتترمینال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغذیه ورودی

 V𝐷𝐶 30~12 ایقهوه  1ترمینال 

 0V (GND)  قرمز 2ترمینال 



 

 

 

 

 

 

 نحوه عملکرد  

ب ها را برحستوان خروجی رلهدر صورت تمایل می اپراتور فعال خواهد شد.مد مربوط به آن در  های ریموتبا فشردن هر کدام از دکمه

قفل اپراتور تعریف  عنوانبهریموت در حالت کلی  Bدکمه  مثالعنوانبه، از طریق سیم بندی به مد مورد نظر تغیر داد. و به دلخواه نیاز

 هر یک از مدهای دیگر تغیر داد.  یجابهتوان آن را اما با توجه به نیاز می ،شده است

 :  هتنک

1.  BTN  های دکمه زمانهمکه با فشردنD  وC ای است.صورت یک پالس لحظهشود بهفعال می 

 .ای برای گرفتن خروجی از آن وجود نداردشود رلهریموت فعال می Aحالت اتوماتیک که با دکمه  .2

 

 SWجامپر  

باشد. در صورت ( GNDو یا سیگنال منفی ) ورودی +تغذیه تواند دارای دو مقدار است که میها برای تعیین خروجی رله SWجامپر 

در  و های ریموت سیگنال منفی به مرکز کنترل ارسال خواهد شدو منفی                    با فشردن دکمه Com قرار دادن جامپر روی پایه

 ارسال خواهد شد.             ورودی  + و مثبت                    سیگنال Comصورت قرار دادن جامپر روی پایه 

             لرن کردن ریموت

ا بازر ب ،های ریموت را فشار دهیدیکی از دکمهشروع به زدن بوق کوتاه خواهد کرد. رله را فشار دهید. بازر  6روی برد  LRNدکمه 

بوق سریع خواهد  ۲بازر  ،کد شدن ریموت را اعالم خواهد کرد. در صورت تکراری بودن )کد بودن( ریموت ،بوق کوتاه و سریع 4

 زد.

 پاک کردن حافظه
 

بوق بلند و  ، صدایثانیه 10در ابتدا بازر بوق کوتاه زده و پس از سپری شدن  .یددارنگهثانیه  10را فشرده و به مدت  LRNدکمه 

 خواهد شد. ییدتأبوق کوتاه و سریع پاک شدن حافظه  4ممتد خواهد شد. با 

 دکمه ریموت عملکردمد  رنگ سیم شماره  ترمینال

 Cو  Aهای دکمه زمانهمفشردن  باز دائم نارنجی  3

 D رود(و)فقط  طرفهیک زرد  4

 B قفل سبز  5

 Cو  Dهای دکمه زمانهمفشردن  BTN آبی  6

 Bو  Aهای دکمه زمانهمفشردن  )زمستانه( بازیمهن بنفش  7

 C )فقط خروج( طرفهیک خاکستری  8

 A اتوماتیک 


