
 

 

 

 بتا ایحرفهدستگاه کنترل از راه دور 

 سه رله صنعتی
 

  

 :سه رله صنعتی هایویژگی 

  تفاده از با اس ریزیبرنامهقابلیتDIP Switch 

  مستقل طوربههر رله  ریزیبرنامهامکان 

  هارلهاز  هرکدامپنج مد مختلف برای امکان تعریف 

  رله  3دارایFree Voltage  با جریان دهیA 7 

 قابلیت حفظ برنامه در هنگام قطع برق 

  ایلحظهثانیه برای مد  4/1/. و یا 7امکان تعریف 

  عدد 08قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 

  عدد 08قابلیت کار با ریموت هاپینگ بتا تا 

 

 مشخصات فنی

 ولت 38تا  11 ورودی تغذیه

 Free Voltage رله 3 خروجی

 A 7 جریان خروجی

 گرادسانتی+ درجه  08تا  -18 دمای کاری

 1813، 1811، 1811، 1882، 1887 نوع ریموت

 عدد 08 (1813، 1882، 1887ریموت ظرفیت حافظه )

 عدد 08 (1811، 1811ریموت ظرفیت حافظه )

 30 5/2 (cmابعاد )

 

 د.نباش)هاپینگ کد( می Hopping Codeبا تکنولوژی  1811و  1811ریموت  *

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مدهای انتخابی دستگاه:

 (Momentary Mode) ایلحظهمد  .1

 (Push Mode) مد فشاری .1

 (Latch Mode) دارحافظهمد  .3

 (ON & OFF or Home Security Mode) مد دزدگیر اماکن .4

 (Rolling Shutter Mode or Toggle Mode) یا کرکره برقی مد االکلنگی .5

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 توضیح عملکرد مدهای انتخابی:

 (Momentary Mode) ایلحظهمد  (1

 زمانبرای تغییر  .شودمیخاموش ثانیه روشن و سپس  4/1 ا/. ی7مربوطه به مدت ریموت، رله  هایدکمهاز  هرکداممد با فشردن در این 

 :کنیممیعمل زیر  صورتبه ایلحظه عملکرد رله در مد

  داریدنگه/. ثانیه 5فشار داده و به مدت ابتدا دکمه لرن را. LED  رودمیسریع  زنچشمکحالت به. 

  هایدکمهیکی از C  یاD تأییدچهار بار چشمک زدن سریع با  ایلحظهتنظیم زمان مد  .داریدنگهثانیه  1به مدت  فشار داده و را 

 .کندمیم تنظیثانیه  /.7را  ایلحظهزمان  Dثانیه و دکمه  4/1 را ایلحظهزمان  Cدکمه  .شودمی

 (Push Mode)مد فشاری  (2

 دکمه ریموت، رله مربوطهرله مربوطه روشن و با رها کردن  در این مد تا زمانی که دکمه ریموت فشرده است

 .شودمیخاموش 

 (Latch Mode) دارحافظهمد  (3

 .شودمیمجدد همان دکمه ریموت، رله مربوطه خاموش با فشردن ریموت رله مربوطه روشن و  هایدکمهاز  هرکدامدر این مد با فشردن 

 :(ON & OFF or Home Security Modeدزدگیر اماکن ) مد (4

و قطع شده  1رله  Unlock (B)فشردن دکمه و با  دهدمییک چریپ  3و رله  شودمیفعال  1رله  Lock (A)دکمه مد با فشردن در این 

 استفاده کنیم. دارحافظهیا  ایلحظه صورتبه توانیممی SW2 Dip بهبسته  1از رله  .دهدمیچریپ  بار دو 3رله 

 :(Rolling Shutter Mode or Toggle Modeمد االکلنگی ) (5

 SW2بسته به ( C) 1و از رله  شوندمی غیرفعالهر دو رله  Dدکمه با فشردن و  کنندمیکار  باهماالکلنگی  صورتبه 3و  1در این مد رله 

Dip استفاده کنیم. دارحافظهیا  ایلحظه صورتبه توانیممی 

 

Dip 5 Dip 4 Dip 1,2,3 Mode 

ON ON ON ایمد لحظه 

ON ON ON مد فشاری 

ON ON OFF دارمد حافظه 

ON OFF OFF مد پنوماتیک یا دزدگیر اماکن 

OFF OFF OFF مد االکلنگی یا کرکره برقی 



 

 

 

 
 طریقه لرن کردن ریموت:

  داریدنگهکلید لرن را فشار داده و به مدت نیم ثانیه( .LED  رودمیبه حالت چشمک زدن سریع) 

  کلیدهاییکی از A  یاB لرن شدن ریموت با چهار بار چشمک زدن سریع داریدنگهثانیه  1فشار داده و به مدت  ریموت بتا را .

 .گرددبازمیعملکرد عادی خود  به LED و شودمی تأیید

 طریقه پاک کردن کل حافظه:
، پس از ماندمیبه حالت دائم روشن  پس از چندین بار چشمک زدن سریع LED. داریدنگهثانیه در حالت فشردن  18کلید لرن را به مدت 

 .شودمی تأییدسریع  دن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدنررها ک

 راهنمای شماتیک دستگاه 

 
 

 


