
 

 راهنمای استفاده از کنترلر مینیاتوری
PC30N 

 

 
 برای اطالع از مشخصات فنی به راهنمای ارایه شده همراه با محصول مراجعه کنید. .باشدحاوی نحوه استفاده از کنترلر می یادآوری: این راهنما صرفاً

 

رده و صل کتم( را به سیم زمین منبع تغذیه J1در  ۶پین سیم قهوه ای رنگ ریزی )سیم برنامه :معرفی کارت مادر .1

صدای  ۵یک چشمک سبز زده و خوان . کارتبه ریدر نشان داده تا به عنوان کارت مادر معرفی شودیک کارت را 

باشد. قبل از شروع این مرحله شود که به معنی شناسایی کارت مادر میبیپ و بدنبال آن یک بیپ ممتد شنیده می

 حرکت عقربه های ساعت تا انتها بچرخانید تا روی حد اقل زمان تنظیم گردد.خالف را در جهت  VRولوم 

 سیم برنامه ریزی را از سیم تغذیه جدا کنید. 

 :تعریف و حذف کارت کاربر .2

a. :با صدای بیپ و چشمک سبز به حالت  کنترلرکارت مادر، با یک بار نزدیک کردن  معرفی کارت کاربر

در این حالت هر تعداد  آید.زن سبز و نارنجی در میو به حالت چشمککارت)های( کاربر رفته تعریف 

به  ارت مادر را چهار بارک ،توانید تعریف کنید. پس از پایان کارکارت کاربر را با نزدیک کردن به کنترلر می

 کنترلر نزدیک کنید تا کنترلر به حالت کار عادی برود.

b. :به کنترلر کارت مادر، با صدای بیپ مجدد و چشمک قرمز نزدیک کردن با دو بار  حذف کارت کاربر

 در این حالت هر کارتی که قبالً  آید.زن قرمز و نارنجی در میبه حالت چشمکت حذف کارت رفته و لحا

معرفی شده است را به کنترلر نزدیک کنید تا حذف شود. پس از پایان کار کارت مادر را سه بار با فاصله 

 کنید تا کنترلر به حالت کار عادی برود.کم به کنترلر نزدیک 

c. کارت مادر، با صدای بیپ متوالی و چشمک قرمز نزدیک کردن با چهار بار  های کابران:حذف کلیه کارت

رود.  با نزدیک کردن هر کارت دیگری غیر از کارت ها میکنترلر به حالت انتظار حذف کلیه کارت ،و سبز

کارت مادر را یک  ،پس از پایان کار ثانیه سبز خواهد شد. ۶کلیه کارت ها حذف شده و کنترلر برای  ،مادر

 بار دیگر به کنترلر نزدیک کنید تا کنترلر به حالت کار عادی برود.

 حالت استفاده: .3

a. :م هر کارت مجاز، کنترلر با صدای بیپ و چشمک سبز برای مدتی که با ولو با نزدیک کردن کارت مجاز

VR  ،دهد.تغییر می ۶و  ۵های های رله را بر روی پینخروجیتنظیم شده است  

b. بار آن را  ۳صدای بیپ برای  و : با خواندن هر کارت غیر مجاز، کنترلر با چشمک قرمزکارت غیر مجاز

 کند.اعالم می

 سیم کشی نمونه: .4

و منبع تغذیه در شکل زیر آورده شده : یک سیم کشی نمونه با اتصال خروجی رله به یک قفل الکتریکی 1مثال 

 است:

 



 

توان و منبع تغذیه در شکل زیر آورده پر : یک سیم کشی نمونه با استفاده از رله خارجی برای قفل الکتریکی۲مثال 

 شده است:

 

 

 :تنظیم زمان باز بودن رله .5

 .قابل تنظیم استبه شکل زیر ثانیه  ۳۰تا  ۰.۵ بین VRمدت زمان باز بودن رله با استفاده از ولوم 

 

 

 


