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 سخت افزار: .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :PRG( دکمه 1

a) Reset ثانیه،  10به مدت  6: با زدن این دکمه و رفتن به حالت چشمک زن، با گرفتن دکمه شماره

 .ه به تنظیمات کارخانه باز میگردددستگا

b) Broadcast با یک بار زدن این دکمه دستگاه به حالت :Broadcast  میرود و در شبکه قابل شناسایی

 خواهد شد.

c) Relay page رله پایینی، با یکبار زدن دکمه  8برای کنترل  کانال 20: در مدل هایPRG  9دکمه های ،

 رله های پایین کنترل دستی میشوند. 8تا  1چشمک زن میشوند و با دکمه  12و  10،11

 

در صورت نیاز به بازگشت به تنظیمات کارخانه، با فرو کردن یک سوزن به این سوراخ و نگه  :منفذ ریست( 2

 ثانیه میتوانید این کار را انجام دهید. 10داشتن آن به مدت 

 

 اتصال به شبکه باس بدون نیاز به سیم کشی و قابل اتصال به صورت ریلی. ( کانکتور شبکه باس:3

 

این نشانگر وضعیت اتصال و برقراری ارتباط را با شبکه نشان میدهد. در هنگام نشانگر شبکه باس: ( 4

 این نشانگر چشمک میزند.دریافت یا ارسال اطالعات بر روی شبکه 
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سیم کشی به عدد از خروجی ها قرار دارند. برای اتصال  8در قسمت زیرین دستگاه  آمپر: 10خروجی های  (5

استفاده کنید.  2و  1متصل کنید. اکنون میتوانید از خروجی  i1,2این خروجی ها، برای مثال ورودی فاز را به 

برای بقیه خروجی ها هم به همین صورت  ابل استفاده است.ق NC2در  2شماره  Normally Closeخروجی 

 خواهد بود.

آمپر باالی دستگاه  16رله  12رله استفاده میشود.  20این صفحه کلید برای کنترل دستی  صفحه کلید:( 6

را بزنید، دکمه  PRGرله پایین ابتدا باید دکمه  8طبق اعداد روی صفحه کلید کنترل میشوند. برای کنترل 

رله پایین را  8میتوانید  8تا  1، با زدن دکمه های شروع به چشمک زدن خواهند کرد 12و  9،10،11های 

 دستی کنترل کنید.

 

ترمینال اول از سمت  4عدد ورودی دیجیتال وجود دارد.  8در قسمت زیرین دستگاه  :Z( ورودی دیجیتال 7

 ولت( 24)فعال با + Active Highدر حالت  BZترمینال بعدی  4( و GND)فعال با  Active Lowدر حالت  AZچپ 

 میباشد.

 

برای اتصال به شبکه باس مجزا از کانکتور های ریلی کنار، میتوانید از این کانکتور نیز کانکتور شبکه باس: ( 8

 استفاده کنید.

 

تعبیه شده است.  LAN برای اتصال به صورت سیمی به شبکه  RJ45یک عدد کانکتور  (:LAN( درگاه شبکه )9

 قرار دهید، این درگاه قابل استفاده خواهد بود. ETHیا  Defaultرا در حالت  اتصالدر صورتی که تنظیمات 

 

دستگاه های الکترونیکی به صورت ذاتی گرما ایجاد میکنند. این منافذ برای تهویه و خنک  ( منافذ هوا:10

 ه، به منظور افزایش طول عمر دستگاه تعبیه شده است.شدن دستگا

 

تایی دارای ورودی اشتراکی  3به صورت  12تا  4در این قسمت خروجی های  آمپر: 16( خروجی های 11

 .12میباشد. یه همین صورت تا  6و  5، 4له های ورودی ر i4-6هستند. یعنی 

 

خروجی اول دستگاه به صورت ایزوله و تفکیک شده میباشد. هر رله  3 آمپر ایزوله: 16( خروجی های 12

 ورودی و خروجی مجزا دارد.

 

 5تا  3در کلیه ماژول هایی که خروجی رله ای دارند، با گرفتن دکمه هر یک از کانال ها بین : DIYقابلیت  ***

ر جای شبکه، آن کلید به آن کانال ثانیه، نشانگر دکمه به حالت چشمک زن میرود. اکنون با زدن یک کلید در ه

 رله متصل خواهد شد و به راحتی سیستم روشنایی با این روش راه اندازی میشود.



   Relay  User Manual 

  
HBB CO. 5 

 

 نرم افزار: .2

و انجام  RSIP، با اتصال به  H-BUSپس از نصب فیزیکی دستگاه به صورت ریلی یا دیواری و اتصال به شبکه 

 را انتخاب کنید. با انتخاب دستگاه وارد منو خواهید شد. SB-RLY12c10A-DNتنظیمات جستجو دستگاه 

 :Relayمنو  1-2

General ::با ورود به این منو صفحه زیر را مشاهده میکنید 

 

1 .Select device:  در صورتی که چند عدد ماژولRSIP  روی شبکه باس موجود باشد، از این منو

 میتوانید جهت اعمال تنظیمات آن را انتخاب کنید.

2 .Address :( نام و آدرس شبکه دستگاهSubnet ID  وDevice ID.را مشاهده کنید ) 

3. Remark:  این قسمت برای تغییر نام  دستگاه روی شبکه و اعمال دستوراتhbb commands 

 استفاده میشود.
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4. Modify :( برای تغییر آدرس شبکهSubnet ID  وDevice IDاز این قسمت میتوانید استفاده ) 

 کنید.

Area:  در این منو تنظیمات اصلی رله انجام میشود. با استفاده از منوArea  میتوانید هر یک از رله های

 دستگاه را به یک قسمت اختصاص دهید.

 

1 .Area:  این جدولArea تعریف شده اند را مشاهده میکنید. به تعداد رله های موجود بر روی  هایی که

 تعریف کنید. Areaدستگاه میتوانید 

2 .Channels : تعداد رله های انتخاب شده برای هرArea  .در این جدول نمایش داده میشوند 

3 .Remark:  تغییر نامArea .ها از این قسمت انجام میشود 

4 .Area Setup:  تعریفArea  ها و اختصاص رله های ماژول به هرArea .در این صفحه امکان پذیر است 
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اضافه مینماییم. سپس با زدن تیک هر یک از المپ ها  Areaیک  Create New Areaابتدا با زدن دکمه 

مورد نظر اضافه نماییم. با زدن فلش آبی رنگی که به سمت راست اشاره میکند،  Areaمیتوانیم آن ها را به 

های ساخته شده  Areaمیتوانید بین  Select Areaاضافه میکنیم. از منو  Areaکانال های تیک خورده را به 

 انتخاب کنید.

 

دیگر اضافه کنید، با فلش آبی کانال را  Areaپاک کنید و به یک  Areaدر صورتی که میخواهید کانالی را از یک 

دوم را انتخاب کنید و با فلش  Areaباز گردانید، از منو  current waiting allocationتیک زده و به قسمت 

 را بزنید و خارج شوید. Saveآن منتقل کنید. در نهایت پس از انجام تنظیمات دکمه  باالیی به

 

Channels:  در این منو میتوانید نوع و زمان تاخیر هر کانال موجود درArea .ها را تنظیم کنید 
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1 .Area:  در این جدولArea  .هایی که در منو قبل تعریف کردید را مشاهده میکنید 

2 .Channels : تعداد رله های انتخاب شده برای هرArea  .در این جدول نمایش داده میشوند 

3 .Load Type:  در این پنجره میتوانید نوع بار متصل شده به کانال را انتخاب کنید که برای عموم باید نوع

LAMP و در نهایت تغییرات را  را انتخاب کنیدSave .کنید 

 

4 .Switching Delay:  میتوانید برای هر رله یک تاخیر در راه اندازی تنظیم کنید. برای مثال برای شما

 استفاده موتوری از کانال ها ابتدا باید رله اول )راستگرد( قطع و سپس رله دوم )چپ گرد( متصل شود.

5 .Test :و  برای شناسایی هر یک از کانال های رله، به وسیله این منو میتوانید تک تک رله ها را روشن

 خاموش کنید و روی دستگاه آن ها را مشاهده کنید.
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Scene : .با  تعریف سناریو در هر این منو برای تعریف سناریو های مد نظر شما بر روی رله های مختلف میباشد

Area .میتوانید رله ها را به صورت گروهی کنترل کنید 

 

1 .Scene Information:  برای هرArea عدد سناریو تعریف کنید. با انتخاب  24 تا 0 میتوانید ازArea  از

مورد نظر در جدول اطالعات سناریو را مشاهده میکنید. با استفاده  Areaپس از انتخاب  Select Areaقسمت 

 0به صورت پیش فرض همه پارامتر ها  0سناریو شماره  میتوانید نام هر کانال را تغییر دهید. Remarkاز 

 هستند.

2 .Channels information : با انتخاب هر سناریو در جدول قبل شماره و نام هر رلهArea  و وضعیت روشن

 یا خاموش آن در سناریو را مشاهده کنید.

3 .Scene setup: .تنظیمات سناریو در این قسمت انجام میشود 
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مدت زمان انجام هر سناریو را بر حسب دقیقه و ثانیه مشخص کنید. در جدول  Modify sceneدر جدول 

Modify on/off status .میتوانید روشن یا خاموش شدن هر رله موجود در سناریو را انتخاب کنید  

4 .Scene Resume:  در صورتی که میخواهید پس از انجام یک سناریو، سناریو خاصی انجام شود، از طریق

 شماره مربوط به آن سناریو را وارد نمایید. Specify Sceneاین منو با انتخاب 

 

Sequence : این منو تعریف توالی سناریو ها را به شما خواهد داد. در صورتی که میخواهید سناریو ها را با

 ، از طریق این منو امکان پذیر است.انی مشخص تعریف کنیدفاصله زم

 

 

 

1 .Sequences:  برای هرArea  عدد  2امکان تعریفsequence  یا توالی وجود دارد. با انتخابArea  از جدول

sequence .مورد نظرتان را انتخاب کنید 

 

2 .Steps of sequence : هر توالی به صورت قسمت قسمت یا قدم به قدم انجام میشود که قدم ها در واقع

 تعریف شده است. stepهمان سناریو ها میباشند. در این جدول زمانبندی انجام هر سناریو در قالب قدم یا 

 

3. Sequence: گزینه صفحه تنظیمات هر توالی را نمایش میدهد: این 
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انتخاب کنید. در صورتی که گزینه  Timesبرای هر توالی میتوانید تعداد دفعات تکرار را در قسمت 

Unlimited .را انتخاب کنید، این توالی تا زمان روشن بودن دستگاه مدام در حال انجام خواهد بود 

Step totality  تیک های با مظمون در واقع تعداد سناریو هایی است که در قبل تعریف کرده ایم. با زدن

synchronously .پارامتر های جدول همه با هم تغییر خواهند کرد 

3. Steps:  مدت زمان هر قدم یا سناریو را میتوان مشخص نمود. این گزینهدر 
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زمانی که بر حسب دقیقه و ثانیه وارد میشود در واقع هر سناریو به عنوان قدم های توالی انجام میشود. 

 از صفحه خارج شوید. Saveمدت زمانیست که هر سناریو به طول می انجامد. پس از تنظیم با زدن دکمه 

5. Run Sequence: .با  پس از تنظیم توالی های سناریو از این قسمت میتوانید روند اجرای آنها را تست کنید

 متوقف خواهد شد. Stopشروع به اجرا میکند و با  sequenceروند  Run nowزدن دکمه 

 

Motors:  یکی از قابلیت های سیستم رله ایHBB  دارا بودن مود موتوری است. این قابلیت امکان کنترل

به هم متصل شده شده اند.  Mرله با عالمت  2موتور ها به صورت چپ گرد و راست گرد را ایجاد میکند. هر 

 جفت کنترل موتوری را فراهم میکنند. 6رله تشکیل  12، الی آخر. 2موتور  4و3، رله 1موتور  2و1یعنی رله 

 

موتور اختصاص داده میشوند. در رو به روی هر موتور میشود  1رله از دستگاه به  2با زدن تیک هر موتور 

ال جهت کنترل موتور پرده برقی مدت زمانی که طول میکشد پرده باز مدت زمان کارکرد را وارد نمود. برای مث

یا بسته شود را بر حسب ثانیه وارد کنید. با فرمان فعال راست گرد موتور پرده به مدت معلوم کار کرده و باز 

 پرده را میبندد.میشود و با دریافت فرمان فعال چپ گرد به مدت مشابه در حالت معکوس 
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HVAC: کانال اول قابلیت تبدیل به حالت  3ژول رله، در ماHVAC  جهت کنترل فن کویل را دارد. برای تنظیم

 این کار را انجام دهید. HBB Commandsاین قابلیت به وسیله دستورات 

Commands:  

 H.POWER:1<    رله اول HVAC 3فعال کردن حالت  

 H.DEV:40  >H.SUB:1<  وارد کردن آدرس های منبع اندازه گیری دما 

 ?:H.T<     گرفتن دمای فعلی منبع انتخاب شده 

 

 

 

 

 

 ریست: 2-2

و رفتن به حالت  PRGبرای بازگشت به تنظیمات کارخانه با زدن دکمه بازگشت به تنظیمات کارخانه: 

ثانیه نگه دارید، با خاموش شدن چراغ ها مراحل ریست  10را به مدت  6چشمک زن، دکمه شماره 

 همچنین این قابلیت از طریق نرم افزاری نیز قابل انجام است. .انجام میشوند

 

 

 

Syntax :  

>RESET:FACTORY  یا >RESET:DEFAULT 

 ریست سریع   ریست کامل

  


