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  گیتی سگالی نو رادیویی کانال 3 بیسیم گیرنده

 Channel Wireless Receiver 

 نمی شود. توصیهاستفاده در مصارف خانگی طراحی شده و برای مصارف صنعتی  یدستگاه صرفا برا*این 

 .کنیدخودداری و خطرات احتمالی دیگر به دلیل خطر برق گرفتگی ،بسپارید و از نصب آن توسط افراد غیر متخصص *نصب دستگاه را به افراد متخصص

  :گیرنده ویژهخصوصیات  -1

 DC و  AC * امکان راه اندازی توسط ولتاژ   سوییچینگ  ولت 12-35  تغذیه ورودی *

 ( برای هر کانالCOM* دارای ترمینال ورودی مشترک ) * امکان کنترل هر کانال به صورت مستقل 

 دزدگیر اماکن .6 ترکیبی .5 االکلنگی .4 لحظه ای .3 فشاری .2.دائم 1مد کاری:  شش*  رله، مقاوم در برابر بارهای سلفی و خازنی*خروجی 

 هما گیرنده برد باال *دارای ماژول برای هر کانال ریموت های دکمه دلخواه *امکان تعریف
 گیرنده ویژه  خصوصیات -1جدول 

  :گیرنده فنی مشخصات -2

  AC/ DCولت 12-35 ورودي: تغذیه -
                آمپر 7ولت  AC   :220خروجی -

 آمپر          7ولت  30تا  DC :12خروجی  -

 سانتی متر 2.2 × 2.5 × 2.5 ابعاد:  -

 گرم 52وزن:  -

 ریموت کد عدد 80ظرفیت حافظه:  -

 مشخصات فنی -2جدول

 : ي گیرندهجدول سیم ها-3

 رنگ سیم مشکی آبی قهوه ای سبز زرد
 کاربرد گیرندهآنتن  (COMپایه مشترک) NOخروجی  NCخروجی  ولت، جهت تغذیه گیرنده 35تا  12به ولتاژ  اتصال

 گیرندهسیم ها ی  -3جدول                    

 : گیرنده جدول مدهاي کاري-4

 شماره وضعیت (MODEمد)

 1 )حافظه دار(دائم

 2 فشاری

 3  لحظه ای

 4 االکلنگی

 5 ترکیبی

 6 دزدگیر اماکن

 گیرنده مدهای کاری -4جدول

 نحوه راه اندازي:-5       

می  ، کهمی باشدسوییچینگ  ولت 35تا  12 تغذیه ورودی دارای ،که در اختیار دارید دستگاهی: گیرندهتغذیه اتصال -5-1

 استفاده نمایید.  ACیا   و  DCمنبع تغذیه  ازتوانید 

  LED،پس از اتصال برق متصل نمایید.  ACویا    DC   ولت، 35تا  12 دو سیم زرد را به منبع تغذیه ،جهت اتصال تغذیه 

 در وضعیت آماده به کارمی باشد. آنقرارگرفتن  دهنده که نشانچشمک میزند گیرنده
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، کنیداول، نول شهر را به یک سر مصرف کننده وصل  کانالجهت سیم کشی  :(اول کانالجهت  )گیرنده  سیم کشی-5-2

( و فاز شهر را به  A )سیم قهوه ای Aکانال  NO سپس سر دیگر مصرف کننده)سیم برگشتی از مصرف کننده( را به خروجی

جهت سیم  متصل کنید، تا سیم کشی اتصال مصرف کننده به کانال اول کامل شود. (  A )سیم آبی Aکانال  COM ورودی

 دیگر به روش مشابه عمل می کنیم. های کانالکشی 

 
 به کانال اول سیم کشی مصرف کننده -1تصویر

  :نمودن ریموت)لرن(  تعریفطریقه -6

دستگاهی که در اختیار دارید امکان تعریف هر کدام از کلید های ریموت برای گیرنده را دارد، به عنوان مثال می توانید کلید 

با این قابلیت امکان معرفی  یک ریموت که همراه دارید و آن کلید استفاده نمی شود را برای گیرنده تعریف کنید، 3شماره 

 یک ریموت که بخشی ازدکمه های آن استفاده نمی شود برای گیرنده وجود دارد و الزامی به تهیه ریموت جدید نیست.

 معرفیجهت  باشد.کانال می مربوط به یک LEDکه هر ، بر روی گیرنده در نظر گرفته شده آبی، LED سه ،ریموت تعریفبرای  

ی از دکمه سپس یک  روشن شود، A کانالنمایشگر آبی   LEDدکمه لرن را یکبار فشرده )و رها کنید( تا ،  A کانال هریموت ب

 شود.می تعریف  A کانالدکمه فشرده شده برای  می شود وخاموش  A کانالنمایشگر   LEDهای ریموت را لمس کنید، 

روشن شود، سپس یکی از دکمه  B کانالنمایشگر  آبی  LEDبار فشرده تا  دکمه لرن را دو ،B کانالبرای معرفی ریموت به 

 شود.می تعریف  B کانالدکمه فشرده شده برای  خاموش می شود و B کانالنمایشگر   LED،های ریموت را لمس کنید

ی از دکمه روشن شود، سپس یک C کانالنمایشگر  آبی  LEDسه بار فشرده تا  دکمه لرن را  ،C کانالبرای معرفی ریموت به  

 شود.می تعریف  C کانالدکمه فشرده شده برای  می شود و خاموش C کانالنمایشگر  LEDهای ریموت را لمس کنید، 

 ،قرمز روشن می شود  LED ،، همزمان با فشردن کلیدنگهدارید لرن را فشرده وکلید  :طریقه پاک کردن حافظه-6-1

 پاک میشود. نیز گیرندهحافظه ،  LEDخاموش شدن قرمز خاموش شود با   LEDرا نگهدارید تا  کلیدهمچنان 
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 :گیرندهتوضیح عملکرد مدهاي کاري -7

مربوط به آن بر  کانالدر این حالت با فشررردن هریک از دکمه های ریموت، (:Latch Modeمد دائم)حافظه دار( )-7-1

 روشن شده و روشن باقی می ماند و با فشردن مجدد همان دکمه خاموش می شود. گیرندهروی 

مربوط به آن روشن شده و    کانالدر این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت،  (:Push Modeمد فشاري ) -7-2

 با رها کردن آن دکمه، خروجی بالفاصله خاموش می شود.

 مربوط به آن کانالین حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، در ا (:Momentary Modeمد لحظه اي )-7-3

 ثانیه خاموش می شود. 1روشن شده و پس از 

در این حالت رله های اول  و دوم به صررورت االکلنگی با یکدیگر عمل می کنند، به این صررورت که با  مد االکلنگی: -7-4

ریموت، رله دوم فعال و رله اول غیر  Bریموت، رله اول فعال و رله دوم غیر فعال می شود و با فشردن دکمه  Aفشردن دکمه 

ریموت دو رله اول و دوم را در وضعیت خاموش قرار می دهد. در این مد رله سوم به صورت مستقل      Dفعال می شود، دکمه  

 می باشد . ریموت )در حالت حافظه دار( قابل کنترل Cبا فشردن دکمه 

رله های اول و سوم به صورت حافظه  ریموت Cو  Aدر این حالت با فشردن کلید  (:Multiple Modeمد ترکیبی)-7-5

 ریموت، رله دوم در وضعیت لحظه ای قابل کنترل می باشد. Bدار قابل کنترل می باشند و با فشردن کلید 

و رله دوم، یک  (Lock)،رله اول فعال می شرررودAدر این حالت با فشرررردن کلید  (:On & Offمد دزدگیر اماکن)-7-6

شردن کلید   شده  Bچریپ می دهد و با ف شردن دکمه  (Unlock)، رله اول غیر فعال  ، و رله دوم، دو بار چریپ می دهد. با ف

C .رله سوم به صورت لحظه ای عمل می کند 

شروع به  گیرنده LED ثانیه نگهدارید تا 4لرن را فشار داده و به مدت کلید  :گیرنده کاري هايمد تغییر طریقه-7-8

شروع به چشمک زدن سریع کند. حال برای تغییر مد کاری، LED چشمک زدن آهسته کند سپس کلید لرن را رها کنید تا 

( مشخص شده دهگیرن )جدول مدهای کاری 4کلید لرن دستگاه را به تعداد شماره ردیف هر مدکاری که در جدول شماره 

است فشار دهید، بعد از قرار گرفتن در ردیف دلخواه منتظر بمانید تا دستگاه از محیط تغییر مدکاری خارج شود. پس از خروج، 

 به شماره ردیف مدکاری تنظیم شده نمایش می دهد. LEDوضعیت جدید خود را با چشمک زدن  گیرنده

و بخواهید باشد  ، قرار داشتهشود نمایش داده می( 4) در جدول  1م که با شماره ردیف دائدر مد  گیرندهدر صورتی که  :مثال

ثانیه  چهارتغییر حالت دهید، ابتدا کلید لرن را به مدت  نمایش داده می شود 3که با شماره ردیف  لحظه ایرا به مد  مد آن

شروع به چشمک زدن  گیرنده LEDرا رها کنید،  ، سپس کلید لرننمایدشروع به چشمک زدن  LEDفشار داده و نگهدارید تا 

دستگاه از محیط تغییر مدکاری مرتبه فشار دهید، بعد از تعیین مد کاری صبر کنید تا  3سپس کلید لرن را  .سریع می کند

 خارج و مدکاری تنظیم شده را نمایش دهد.

 برای وارد نمودن شماره وضعیت مدکاری بین هر بار فشردن کلید لرن کمی مکث نمایید. :1نکته

 .قراردارددر وضعیت دائم  به صورت پیش فرض گیرنده: مدکاری 2نکته

 پایدار باشید

 خانه هوشمند گیتی سگالی نو


