
 رله درپا 2برد  راهنمای

 

 .است ایی شیشه و بادی برقی، شامل اتوماتیک دربهای کنترل و صنعتی های پروژه در استفاده قابل دستگاه این

 

 . متناوب یا مستقیم ولت 24 تا 12 : ورودی ولتاژ

 : نحوه اتصال تغذیه

برای اتصال تغذیه سیم های مربوطه را مطابق شکل به پین  : ACتغذیه الف ( 

 وصل نمایید. 8و  7های 

و سیم  8برای اتصال تغذیه مطابق شکل سیم مثبت را به پین  : DCتغذیه ب ( 

 وصل نمایید. 7منفی را به پین 

 

باید پایانه  DCجهت اتصال ولتاژ ورودی استفاده می شود. در صورت اتصال ولتاژ  8و  7سیم  : بندی سیم

 رنگ ، NC خروجی آبی رنگ. استفاده می شوند 2برای رله  6 و5 و4و پین های  1برای رله   3و2و1پین های  )سیم مشکی( متصل کنید. 7)سیم قرمز( و پایانه منفی را به پین  8مثبت را به پین 

 .است NO خروجی زرد رنگ و COM مشکی

  : جدید ریموتیک  دادن کد

که مایلید برای  را ریموت کلیدهای از یکی آنگاه. میگردد و تکی سریع برد چراغ چشمک. کنید رها و داده فشاربار  یک را برد روی ریموت دکمه  : 1رله 

 شده است . ذخیره حافظه در جدید ریموت دکمه حال شود، سریعتر برد چراغ چشمک تانگاه دارید  ثانیه 4 مدت بهباشد را فرمان دادن به رله اول 

که مایلید برای  را ریموت کلیدهای از یکی آنگاه. میگردد دوتاییو  سریع برد چراغ چشمک. کنید رها و داده فشاربار  دو را برد روی ریموت دکمه  : 2رله 

 .شده است ذخیره حافظه در جدید ریموت دکمه حال شود، سریعتر برد چراغ چشمک تانگاه دارید  ثانیه 4 مدت بهباشد را  دومفرمان دادن به رله 

 .نمایید رها را کلید آنگاه. شود روشن دایم صورت به برد زن چشمک چراغ تا دارید نگه ثانیه 15 مدت به را برد روی ریموت کلید : ریموتها همه کردن پاک

 NICE-Smilo , GENIUS , BENINCA-TO.GO , BFT , FADINI-JUBI , FAAC: ریموت های قابل استفاده 

 

 : میباشند زیر شرح به حالتها اینکه وجود داردحالت های رله ها  تنظیم برای تایی 4 سوییچ دیپ یک ،برد روی بر  تنظیم حالت رله ها :

  M  (ایی لحظه ): است تنظیم قابل 4 شماره سوییچ توسط ان زمان که میشود وصل ثانیه 2 یا نیم مدت به رله ریموت، زدن با. 

  P (فشاری ):  میگردد قطع رله ریموت، کلید کردن رها باو  میماند وصل مربوطه رله شود، داشته نگاه فشرده ریموت کلیدهای از یکی مادامیکهتا. 

  T (االکلنگی) : میشود وصل 2 رله و شده قطع  1 رله ریموت، رله دوم کلید فشردن باحال  میگردد قطع 2 رله و شده وصل 1 رله ریموت،رله اول  کلید فشردن با. 

L (یا قفلی ON/OFF ): میگردد قطع رله کلید، همان دوباره زدن با و شده وصل مربوطه رله ریموت، کلید فشردن با. 

 : دستگاهکی یجدول مشخصات الکتر

 واحد حداکثر حداقل مشخصه

 ولت AC/DC 12 24 محدوده ولتاژ کاری

 میلی آمپر 67 13 ولت 12در  جریان مصرفی

 میلی آمپر 78 14 ولت 24جریان مصرفی در 

 گراددرجه سانتی 75 0 دمای قابل تحمل

 عدد 320 --- حداکثر حافظه ریموت

 ولت 270 --- ه هارلحداکثر ولتاژ قابل تحمل 

 آمپر 3 --- جریان قابل تحمل رله هاحداکثر 

 

 نداز استفاده نمایید.اتصال بارهای سلفی مانند موتور  به دستگاه موجب کاهش  عمر رله خواهد شد. پیشنهاد می کنیم برای اتصال موتور به دستگاه از رله راه ا


