
  کاناله 99 مینی دو رله

 3Aبا جریان دهی  Free Voltageرله  2دارای 

 (ON\OFFدار )حافظهو  ایمد عملکرد لحظهدارای دو 

 های ریموت کنترل:عملکرد دکمه

  

 

 

 

 طریقه کد دادن ریموت

 :  مینی دو رلهاختصاص یک کانال به هر رسیور  .1

فقط و فقط برای کنترل همان رسیور  شدهمشخصبوده و شماره  مینی دو رلهی برای کنترل یک کد دهاین روش 

 روی آن کد شده است. C2فقط برای کنترل رسیوری است که  C2کانال  مثالعنوانبهاست. 

  ریموت در مد کنترل تکی رسیور "کاهش"و  "افزایش"ی هادکمه زمانهمبا فشردن ،

  را نشان خواهد داد. Cگیرد و نمایشگر حرف یمقرار 

 

  اختصاص داده شود را انتخاب کنید.  مینی دو رلهخواهید به یمرا که  موردنظرتانشماره کانال 

  دکمهLEARN  را فشار داده و رها کنید.  مینی دو رلهرویLED کند.ه چشمک زدن میروی برد شروع ب 

  دکمهPROG  دهید. روی نمایشگر ریموت،  فشارپشت ریموت کنترل راP 

  شود.یمست  مینی دو رلهشده در یمتنظو ریموت در کانال  شدهدادهنشان 

 کاور پشت ریموت را بردارید. لطفاً، Progتوجه: جهت دسترسی به دکمه 

 

 

 

 کاناله ۹۹مشخصات ریموت 

 

 مینی دو رلهمشخصات رسیور 

 تغذیه
مدل  3Vیک عدد باتری 

CR2430  سال 3با طول عمر 
 AC/DCولت  30تا  12 تغذیه ورودی

 برد ریموت
 35متر در فضای آزاد و  200

 متر در فضای سرپوشیده

زمان عملکرد 

 ای رلهلحظه
 ثانیه 1

 C̊ 50 ~ 10- دمای کاری MHz ± 100 kHz 433,92 فرکانس کاری

محدوده دمای 

 عملکرد
0 °C – (+) 50 °C ( ابعادcm) 6×4×2/6 

090035-1 



 :  هاای از رسیوراختصاص یک گروه به مجموعه .2

فقط و فقط برای  شدهمشخصی برای کنترل چند رسیور در قالب یک گروه بوده و شماره گروه کد دهاین روش 

ای است که در گروه مینی دو رلهفقط برای رسیورهای  A3گروه  مثالعنوانبهی همان گروه است. هاکنترل رسیور

A3 اند.کد شده 

  گیرد یم، ریموت در مد گروهی قرار "کاهش"و  "افزایش"ی هادکمه زمانهمبا فشردن

  را نشان خواهد داد. Aو نمایشگر حرف 

  به آن اختصاص داده شوند را  هاخواهید یک مجموعه از رسیوریمشماره گروهی را که

 انتخاب کنید.

  دکمهLEARN  .روی رسیور را فشار داده و رها کنیدLED  روی برد شروع به

 کند.یمچشمک زدن 

  دکمهPROG  دهید. روی نمایشگر ریموت،  فشارپشت ریموت کنترل راP 

  شود.یمشده در رسیور ست یمتنظو ریموت در گروه  شدهدادهنشان 

 توجه:

 خواهید در گروه موردنظرتان قرار گیرند، تکرار کنید.از رسیورهایی که می هرکداممراحل باال را برای 

ها توسط ریموت )به در یک گروه، با تحریک هر کدام از رله مینی دو رلهدر صورت قرار دادن چندین رسیور 

 زمانهمتمام رسیورها( که در یک گروه از رسیورها قرار دارند،  Bهای نظیر آن )رله (، تمامی رلهBعنوان مثال رله 

 عمل خواهند کرد. باهم

 تغییر مد عملکرد دستگاه:

چشمک زن شود،  LEDرا فشار دهید تا  Learn، دکمه دارای یا حافظهبه لحظه تغییر مد عملکرد دستگاهبرای 

دستگاه در حالت پیش فرض بر روی مد ریموت را فشار دهید تا مد دستگاه عوض شود.  PROGسپس دکمه 

 دار تنظیم شده است.حافظه

 بتانمای مینی دو رله صنعتی  

 

 

 

 

 

 عملکرد سیم شماره

 AC/DC12~30Vتغذیه ورودی:  نارنجی 1

 (GNDمنفی تغذیه ورودی ) مشکی 2

 1رله  NO آبی 3

 1رله  COM سبز 4

 1رله  NC زرد 5

 2رله  NO آبی 6

 2رله  COM سبز 7

 2رله  NC زرد 8


