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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

امکان پذیر می تجهیزات  کنترل ها رابطدارد بنحوي که توسط این دستگاه ها و تجهیزات کاربرد  یرخدر ب بی سیم از رابطاستفاده 
ریموت از نوع  سادگیاین رابط جهت که دارند، حال چه بهتر  بی سیم رادیوییاغلب این دستگاه ها و تجهیزات نیاز به رابط باشد. 
کنترل  دستگاهمی باشد. رله مکانیکی کانال  12 سه تایی با دستگاهدسته یک  ABc231WPمدل  بی سیم کنترل دستگاه. باشدکنترلر 

را بصورت بی سیم توسط ریموت با جریان باال  DCو  ACو تجهیزات برقی و الکترونیکی  لوازمجهت کنترل یک روش ساده و آسان 
را فراهم می و از راه دور بصورت رادیویی  و در نقاط مختلف تجهیز 12امکان قطع و وصل دسته دستگاه  این سازد.مهیا می کنترلر 

 سازد.

 کنترلدستگاه  برد هر. نام گذاري شده اند 3و 1،2 هاي با شماره می باشد کهبا ویژگی همسان  بردداراي سه عدد دستگاه این دسته 
می کلید براي انتخاب حالت کاري  ايراد دستگاهبرد هر می باشد. براي خروجی ترمینال فیشی و  تغذیهبراي  Phoenix داراي کانکتور

برد هر  وضعیت رله هاي خروجی LED عدد 4و وضعیت تغدیه و گیرنده را نمایش می دهد  دستگاهبرد هر بر روي  LED عدد 2 .باشد
  وجود دارد. متر نگه دارنده برد نیز بر روي هر یک از آنهامیلی  3عدد سوراخ  شش .را نمایش می دهد دستگاه

بدین صورت هر دستگاه و ریموت مربوط  دسته دستگاه داراي قابلیت کدگذاري جهت تفکیک از دیگر دستگاه هاي مشابه می باشد تا
   .به آن داراي یک رمز باشد

  

  

  

  

  

 

 

 

   کنترل دستگاهراه اندازي : 1شکل

 
  

  جزئیات .2

 تصویر  توضیحات نام 
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ABc231WP  Relay Board/RF 315/12 Channel/12V/ 
30-40A/AC-DC/WP Model/Controller   

 

  کاربردها  .3

  لوازم برقی کنترلدستگاه دسته یک  AC وDC  نصبقابل 

  و تجهیزات لوازم بی سیم کنترلدستگاه دسته یک 

  کانال 12 سه قسمتی کنترل رادیوییدستگاه دسته یک 

  کانال 12 سه قسمتی کنترل  از راه دوردستگاه دسته یک 

  
 

 ویژگی ها .4

  برد سه عدد با کانال 12 بی سیم رکنترل دستگاهمهیا سازي یک 

  مگاهرتز 315رادیویی با فرکانس  کنترلدستگاه  دستهیک مهیا سازي 

  نقطه نصب مختلف سهبا قابلیت  تجهیز 12کنترل بی سیم مهیا سازي 

  مجزا و مشابه جهت سهولت در نصب تجهیزبرد مهیاسازي سه عدد 

 14تجهیز  12کنترل  مهیا سازيVDC آمپر 30 با جریان 

 240تجهیز  12کنترل  مهیا سازيVAC آمپر 40تا  30 با جریان 

 مهیاسازي هر سه پین اتصال باز، اتصال مشترك و اتصال بسته از رله هاي خروجی 

  دستگاهبرد جهت کنترل هر سه  مگاهرتز 315کانال با فرکانس  12ریموت نیاز به 

 دستگاه(براي هر  آمپر 1دهی جریان با  رگوله ولت دي سی 12تغذیه  نیاز به( 

  دستگاه(براي هر  خروجی عدد نمایشگر چهار تغذیه و گیرنده و دو عدد نمایشگرداراي( 

 دستگاه(براي هر  خاموشی تمامی رله هادر حالت آمپر میلی  15حداقل جریان مصرفی  داراي( 

 دستگاه(براي هر  روشنی تمامی رله هادر حالت میلی آمپر  350حداکثر جریان مصرفی  داراي( 

  دستگاهبراي هر و  بصورت لحظه ايتغذیه ( ولتاژداراي مدار محافظ اتصال اشتباه و معکوس( 

  دستگاه(براي هر دائمی  - لحظه اي ي و، تاخیردائمی، لحظه ايداراي کلید انتخاب حاالت( 

 دستگاه(براي هر  داراي آنتن سیم لوله( 

 دستگاه(براي هر  داراي خازن و قطعات نویزگیر سیگنال و تغذیه( 

 کانکتور  دارايPhoenix  دستگاه(براي هر  براي خروجیفیشی  ترمینالتغذیه و براي دو پین( 

  داراي قابلیت کدگذاري ثابت جهت تفکیک از دیگر دستگاه ها (اتصالSMD (و براي هر دستگاه 

 داراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر ، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  دستگاه(براي هر  میلی متر نگه دارنده برد 3عدد سوراخ  ششداراي( 

  125داراي ابعادmm * 55mm دستگاه(براي هر  نصبقابل  و( 
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 ABc231WP  کنترلدستگاه دسته کانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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 ABc231WP کنترلدستگاه دسته  تغذیهجدول توضیح  .6

 
 
 
 
 
 

  
  
 

 ABc231WPکنترل دستگاه دسته  کلید حالتجدول توضیح  .7

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ABc231WPکنترل دستگاه دسته   خروجیجدول توضیح  .8

  
  
  
  
  
  

  توضیحات  نوع  نام

+  Power  ولت  12اعمال ولتاژ  .تغذیه مثبتپینDC آمپر 1 جریان رگوله با حداکثر  

-  Ground   زمین تغذیهپین 

  توضیحات  S1  S2  حالت

Nor.A  0 0 
هر یک از خروجی ها بصورت لحظه اي کار می کند. با زدن دکمه ریموت خروجی فعال 

  کمه ریموت خروجی غیر فعال می شودو با رها کردن د

Lat.A  1  0  
یک از خروجی ها بصورت دائمی کار می کند. با زدن دکمه ریموت خروجی فعال و هر 

  با رها کردن دکمه ریموت خروجی همچنان فعال می ماند

Del.A 0 1 
هر یک از خروجی ها بصورت تاخیري کار می کند. با زدن دکمه ریموت خروجی فعال و 

  فعال می شود خروجی غیردقیقه  1با رها کردن دکمه ریموت، پس از گذشت 

2N2L 1  1  
  )1.2خروجی اول بصورت لحظه اي کار می کند. (خروجی  دو

  )4.3(خروجی خروجی دوم بصورت دائمی کار می کند. دو 

  توضیحات  نوع  نام

NO  ین خروجی رله با ویژگی اتصال بازپ اتصال باز  

COM   پین خروجی رله با ویژگی مشترك  مشتركاتصال  

NC اتصال بستهپین خروجی رله با ویژگی  اتصال بسته  
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  می باشد. مشابه دستگاهدسته برد هر سه عدد براي  8 و 7، 6، 5موارد بخش  -
 ABc231WPکنترل دستگاه دسته  کدگذاري .9

دسته ذاري آن را کدگذاري کند. با کدگجهت امنیت بنحوي طراحی شده است تا کاربر بتواند  ABc231WPکنترل  دستگاهدسته 
کنترل با ریموت خود هماهنگ شده و تنها توسط همان ریموت تاثیر می  دستگاهدسته هر کنترل و کدگذاري ریموت،  دستگاه

   د.نپذیر
گرفت اما با زدن چند دکمه بطور همزمان، تنها یک دکمه عمل کنترل می توان یک و یا چند ریموت در نظر  دستگاهدسته براي هر 

  خواهد کرد.
  

  مراحل کدگذاري در زیر آمده است:
  انجام گیرد. نوع اتصالسه  اکدگذاري می تواند براي هشت پایه و ب

  برد. GNDاول؛ اتصال پایه (پایه ها) به قسمت  اتصال
  برد. VCCدوم؛ اتصال پایه (پایه ها) به قسمت اتصال 
  سوم؛ اتصال باز و رها بودن پایه (پایه ها). اتصال

 .باال تنظیم شود اتصالسه هر پایه تنها می تواند براي یکی از  -

 .تنظیم شود و یا متفاوت مشابهکدگذاري هر هشت پایه می تواند  -

 .تنظیم شودمشابه بصورت باید  دستهبراي هر سه عدد برد شماره پایه و نحوه اتصال از کدگذاري  -

 کنترل و برد ریموت باید مشابه باشد. دستگاهدسته  هايبر روي برد کدگذارياز  اتصالنحوه پایه و  شماره -

 (در اکثر ریموت ها نیز به همین صورت است)در اتصال باز می باشد. دستگاهبرد کدگذار از بصورت پیش فرض تمامی پایه هاي  -

 .(در اکثر ریموت ها نیز به همین صورت است)کنترل می تواند تنها با کمی قلع انجام گیرد دستگاه دسته کدگذاري برد -

 آمده است) 5در بخش کنترل  دستگاهدسته هاي برد براي (کدگذاري روش کدگذاري براي دو نوع ریموت در زیر نمایش داده شده است.  -

 تغذیه و یا باتري باید از مدار خارج شود. ،کدگذاري در هنگام -
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  توجــــه

 کانال) 12(جمعاً  د.نویژگی مشابه می باشبوده که داراي  3و  1،2شماره کنترل داراي سه عدد برد چهار کانال با  دستگاه 

  220با ولتاژ  تجهیزهرخروجی می تواند یکVAC  مقاومتی) تجهیزقطع و وصل کند. ( باز اتصالآمپر را در  40و حداکثر جریان 

  220با ولتاژ  تجهیزهرخروجی می تواند یکVAC  مقاومتی) تجهیز(قطع و وصل کند.  ستهب اتصالآمپر را در  30و حداکثر جریان 

  14 با ولتاژتجهیز یک هرخروجی می تواندVDC  مقاومتی)تجهیز ( را قطع و وصل کند. آمپر 30جریان حداکثر و 

  کاهش خواهد یافتکنترل  دستگاهسلفی و یا خازنی به خروجی، مقدار جریان قابل تحمل در خروجی تجهیز با اتصال. 

  آمپري) 3ولت  12منیع تغذیه یک (و یا  آمپر مناسب می باشد. 1ولت دي سی با جریان دهی  12منبع تغذیه سه استفاده از 

 با فعال شدن هر خروجی، نمایشگر مر بوط به آن خروجی روشن می شود. 

  کنترل داراي قابلیت کدگذاري می باشد که کاربر باید آن را تنظیم کند. دستگاهدسته  

 (در ریموت ها نیز به همین صورت است) کنترل در اتصال باز و رها می باشد. دستگاه دسته بطور پیش فرض تمامی پایه هاي کدگذار از 

  عمل خواهد کرد)ریموت از یک و یا چند ریموت داشته باشد. (در هر لحظه تنها یک دکمه  دکنترل می توان دستگاهدسته 

 از نوع کدگذار ثابت ریموت کنترلر انتخابی باید(Fixed code)، 12  مگاهرتز باشد. 315کانال و با فرکانس کاري 

  عمل خواهد کرد. 3براي برد شماره 12تا  9و دکمه  2براي برد شماره 8تا  5، دکمه 1از ریموت براي برد شماره 4تا 1دکمه 

  متر در محیط باز) 50(براي مثال کنترل وابسته به نوع ریموت و محیط می باشد.  دستگاهبیشترین مسافت عملکرد بین ریموت و دسته 

 محاسبه می گردد.براي هر برد از رها شدن آخرین دکمه ریموت  تاخیر در کلید حالت، زمان ينوع تاخیرانتخاب  با 

  دقت شود برد بر روي سطح فلزي قرار نگیرد.  کنترل دستگاهدر هنگام راه اندازي و استفاده از 

  
  

  نکته
  حداکثر جریان لحظه اي تجهیز (بار و یا لوازم برقی) با جریان نامی آن متفاوت است بنحوي که جریان لحظه اي آن می تواند

تجهیز به دستگاه کنترل باید جریان لحظه اي آن در نظر گرفته شود.  چند برابر جریان نامی آن باشد. از اینرو براي اتصال
آمپر باشد, جریان حداکثر آن که در لحظه روشن شدن می  30(مثال؛ اگر یک تجهیز در حالت روشنی داراي جریان نامی 

 آمپر خواهد بود ) 30باشد بیش از 

 
 .م برقی) را نشان می دهدجدول زیر میزان ضریب  جریان لحظه اي برخی از تجهیزات (لواز

  یا بارتجهیز جریان نامی   یا بارتجهیز جریان لحظه اي   یا بارتجهیز شکل موج جریان لحظه اي 
  سلونوئید  برابر جریان نامی 10  

  المپ رشته اي  برابر جریان نامی 15تا  10

  موتور الکتریکی  برابر جریان نامی 10تا  5

  مکانیکیرله   برابر جریان نامی 3تا  2

  بار خازنی  برابر جریان نامی 30تا  20
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  بار مقاومتی  برابر جریان نامی 1

 بصورت ساده ABc231WPکنترل  دستگاهراه اندازي  .10

  انجام گیرد. رکنترل می تواند با کدگذاري، اتصال تغذیه، اتصال خروجی و یک عدد ریموت کنترل دستگاهدسته راه اندازي 
  آمده است: مراحل راه اندازي در زیر

 مگاهرتز تهیه کنید 315کانال با فرکانس  12 کنترلر یک عدد ریموت. 

  بهاز ریموت کنترلر  3و  2پایه کدگذار  ؛خارج شده باشد. (مثالرا تنظیم کنید. باتري از مدار  کنترلر ریموتاز پایه کدگذار 
 )باشد پایه ها اتصال باز باقیو متصل شده آن  GND قسمت

  هر برد از  3و  2پایه کدگذار  ؛باشد. (مثالمتصل نرا همانند ریموت تنظیم کنید. تغذیه کنترل  دستگاههر سه پایه کدگذار
 )متصل شده و باقی پایه ها اتصال باز باشدآن  GND قسمت بهکنترل 

  تنظیم ؛. (مثالرا براي عملکرد خروجی تنظیم کنید کنترل هر سه بردکلید حالت S1=1  وS2=0  حالت دائمی)انتخاب براي 

  ؛(مثالاتصال دستگاه تنها با سر سیم فیشی امکان پذیر است. برق قطع باشد. کنترل متصل کنید.  دستگاهرا به خروجی بار 
 )خروجیکانکتور از  مشتركاتصال اتصال باز و پین هاي  المپ بهمسیر اتصال 

  ولت دي سی  12(تغذیه روشن می شود. کنترل  دستگاههر کنترل را متصل کنید. نمایشگر تغذیه  هاي دسته دستگاهتغذیه
 )براي هر برد آمپر 1رگوله با جریان دهی 

 .برق را متصل کنید. از این پس از دست زدن به مدار خودداري شود 

  فعال می شود. با رها  بارکنترل و نمایشگرخروجی مورد نظر روشن شده و دستگاه با فشار دکمه ریموت نمایشگر داده از
 فعال می باشد. بارردن دکمه ریموت تنها نمایشگر داده خاموش شده و ک

 در زیر نشان داده شده است.برد از دسته دستگاه کنترل نحوه اتصال براي یک عدد  -
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 بصورت تبدیل ABc231WPکنترل دستگاه  راه اندازي .11

بنحوي طراحی شده است که کاربر بتواند آن را همزمان با کلید برق مورد استفاده قرار  ABc231WPکنترل دستگاه دسته 
کلید برق  توسط ریموت کنترلر و یا توسط کلید برق قطع و وصل گردد.بتواند تجهیز دهد. این ویژگی قادر می سازد تا یک 

  مورد استفاده باید از نوع کلید تبدیل باشد.
  آمده است:مراحل راه اندازي در زیر 

  مگاهرتز تهیه کنید. 315کانال با فرکانس  12یک عدد ریموت کنترلر 

 از ریموت کنترلر به  3و  2ریموت کنترلر را تنظیم کنید. باتري از مدار خارج شده باشد. (مثال؛ پایه کدگذار  از پایه کدگذار
 )آن متصل شده و باقی پایه ها اتصال باز باشد GNDقسمت 

  از هر برد  3و  2کنترل را همانند ریموت تنظیم کنید. تغذیه متصل نباشد. (مثال؛ پایه کدگذار دستگاه  دستهپایه کدگذار
 )آن متصل شده و باقی پایه ها اتصال باز باشد GNDکنترل به قسمت 

  کلید حالت هر سه برد کنترل را براي عملکرد خروجی تنظیم کنید. (مثال؛ تنظیمS1=1  وS2=0  دائمی) حالتبراي انتخاب 

 در تصویر  )المپ(بار نحوه اتصال یک  برق قطع باشد.کنترل متصل کنید. دستگاه خروجی  به و همچنینرا به کلید تبدیل  بار
 .آمده است براي یک عدد برد زیر

 ولت دي سی  12(تغذیه روشن می شود. کنترل  تغذیه هاي دسته دستگاه کنترل را متصل کنید. نمایشگر تغذیه هر دستگاه
 )براي هر برد آمپر 1رگوله با جریان دهی 

 .برق را متصل کنید. از این پس از دست زدن به مدار خودداري شود  

  با فشار دکمه ریموت نمایشگر داده از دستگاه کنترل و نمایشگرخروجی مورد نظر روشن شده و بار فعال می شود. با رها
 همچنان فعال می باشد. کردن دکمه ریموت تنها نمایشگر داده خاموش شده و بار

 با زدن کلید تبدیل نیز بار روشن و یا خاموش می شود. 

 کنترل در زیر نشان داده شده است. از دسته دستگاه نحوه اتصال براي یک عدد برد -

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  (شامل سه عدد برد) .می باشد ABc231WP کنترل دستگاهدسته عدد  یکشامل نهایی محصول  -
  می باشد.و فیش (کولري) ریموت کنترلر  تهیه منبع تغذیه,نیاز به جهت راه اندازي  -


