
 PSW-L3سوئیچ الکترونیکی راىنمای راه اندازی 
 

  معزفی عملکزد:-1

گزٍُ اس ٍسایل  3جشء تکویلی پاًل ّای  سزی الیت جْت َّشوٌذ ساسی کٌتزل ٍسایل خاًگی اس راُ دٍر هی تاشذ ٍ هیتَاًذ تِ طَر ّوشهاى 

را تسیار سادُ کزدُ ایي سَییچ عذم ًیاس تِ سین کشی جْت ارتثاط تا پاًل هزکشی  استفادُ اسهٌشل را تَسط ایي سَییچ الکتزًٍیکی کٌتزل کزد.

تزقزار کٌذ.ایي سَییچ قاتلیت ارتثاط تا کٌتزل پٌل ٍ ریوَت را دارا  ارتثاطپاًل هزکشی هتز تا  05ٍهیتَاًذ تذٍى هحذٍدیت هسیز تا فاصلِ  است

 هی تاشذ.

  مشخصات فنی:-2

  

 

 

 

 

 

 

 

          نصب:-3

 کٌیذ تا تتَاًیذ سَراخ ّای ًصة را هشاّذُ کٌیذ. یذ سپس کلیذّا را تِ طزف تاال تاساتتذا قاب رٍی سَییچ را تاس کٌ-1

 پیچ تذًِ اصلی را تِ دیَار هحکن کٌیذ.عذد  2سپس تا -2

 

 

 :معزفی جامپز-4

 حالت قثل اس خاهَشی خَد را حفظ خَاّذ کزد.کلیذ˛سیستن ق در صَرت رفتي تز 1ٍ2ٍ3جاهپزّای  تا اتصال کَتاُ کزدى

ٍلی در صَرت اتصال تاس ل پٌل ارتثاط تزقزار ًخَاٌّذ کزد سَییچ ّا تٌْا تا ریوَت کٌتزل کار خَاٌّذ کزد ٍتا کٌتز 0تا اتصال کَتاُ کزدى جاهپز 

 کٌتزل پٌل ٍ ّن تا ریوَت کار خَاٌّذ کزد. ّن تا0جاهپز تَدى 

 

 

  

 

 

 

 

Model No. PSW-L3 مدل 

Operating Voltage 220V AC  ولتاژ عملکرد 
Quiescent Current 20μA  جریان حالت بیکاری 
Operating Current 20mA جریان کاری 
Remote Control Coverage 50m پوشش رادیوئی ریموت کنترل 
Working Temp. - 5℃ ~ 50℃ دمای کاری 
Max power capacity <500W  توان قابل تحملحداکثر  

Max current capacity 2A حداکثر جریان قابل تحمل 

Working humidity 10% ~90%  رطوبت کاری 



 :ریموت کنتزلثبت سوییچ در -5

ّا شزٍع تِ چشوک سدى کزدُ ٍ سپس تِ تزتیة رٍشي ٍ   LEDثاًیِ ًگِ داریذ تعذ اس ایي هذت تواهی 25اتتذا توام کلیذّای سَییچ را تِ هذت 

ّا تِ طَر  LEDدر صَرت صحت ثثت خاهَش هی شًَذ در ایي حالت دٍتارُ تواهی کلیذّا را فشار دادُ ٍ ًگِ داریذ ٍ ریوَت را تحزیک کٌیذ 

 کار ثثت توام هی شَد.سزیع چشوک خَاٌّذ سد ٍ 

 نحوه حذف کزدن ثبت:-6

 ّا تِ صَرت سزیع چشوک خَاٌّذ سد ٍ توام کذّای ثثت حذف خَاّذ شذ. LEDتوام  ثاًیِ ًگِ داریذ 65توام کلیذّای سَییچ را تِ هذت 

  ثبت در کنتزل پنل:-7

کذ تِ پٌل  گِ داشتِ تاثاًیِ ً 25اتتذا ٍارد ثثت سَییچ ّای الکتزًٍیکی در هٌَی پٌل شَیذ سپس کلیذ هتٌاظز تا عذد ٍارد شذُ را تِ هذت 

 ارسال شَدٍ ثثت تا هَفقیت تِ پایاى تزسذ.

 

 کنتزل با ریموت:-8

  را تفشاریذ. SWITCH1  ˛پل  3کلیذ تز رٍی کلیذ الکتزًٍیکی  سَهیيجْت کٌتزل 

 را تفشاریذ. SWITCH2  ˛ پل 3جْت کٌتزل دٍهیي کلیذ تز رٍی کلیذ الکتزًٍیکی 

 را  SWITCH2  ٍ SWITCH1  ˛ پل 3کلیذ تز رٍی کلیذ الکتزًٍیکی  اٍلیيجْت کٌتزل 

 .ّوشهاى تفشاریذ

بر روی ریموت باعث خاموش شدن تمام کلیدىا خواىد   EMERGENCY یا HELPفشاردادن دکمو 

 شد.

 

  :نحوه سیم بنذی -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


