
 حالت عولکزد هختلف 3کاًال با   4دستگاُ گیزًذُ کذ فیکس 

 

 ى را بِ طَر کاهل هطالعِ فزهاییذ!آلطفا قبل اس استفادُ اس دستگاُ راٌّوای : تَجِ 

 ( : PWRٍلتاص کاری )

هزبَطِ یعٌی   LEDکِ با اعوال تغذیِ  گزدد دقیقا ّویي ٍلتاص اعوال شَد ،باشذ کِ تَصیِ هی ٍلت هی 21ٍلتاص کاری دستگاُ 

PWR شَد. رٍشي هی 

 تزتیب رلِ ّا بِ صَرت تصَیز سیز هیباشذ                                               رلِ ّا :

 

 باشذ. هیهزبَط بِ رلِ ی دٍم ٍ ...   R2هزبَط بِ رلِ ی اٍل ،   R1کِ 

 LED،  کِ در صَرت فعال شذى رلِ، هزبَط بِ رلِ ی دٍم ٍ ... ّستٌذ   R2هزبَط بِ رلِ ی اٍل ،   R1ّای   LEDّوچٌیي  

 د.شَ رٍشي هی هزبَطِ

 : ٍ فیکس کزدى با گیزًذُ ریوَت کذ دّی بِ ًحَُ ی

 ِ هیخَاّیذ با دستگاُ هزتبط کٌیذ.در ایي دستگاُ کِ بز اساس کذ فیکس طزاحی شذُ شوا قادر خَاّیذ بَد ّز تعذاد ریوَت ک

 در دٍ ردیف قزار دادُ شذُ است کِ یک ردیف هثبت )جای سدى لحین بزای کذدّی( پذ 8ریوَت ، در پشت بزد  بزای شٌاساًذى

ا هطابق ب ی کِ بزاساس صفز ٍ یک بِ گیزًذُ  یا ریوَت هی دّینکِ بایذ کذ ّست ، (GNDهذار ) ٍ یک ردیف هٌفی +(5هذار )

 )یعٌی کذ ّز دٍ دستگاُ یکی باشٌذ.( ذ.کذی کِ بِ ریوَت یا گیزًذُ دادُ این باش

LED   هزبَط بِ پایِ یDATA    ًشاًگز کارکزد صحیح آی سیPT2272 . گیزًذُ کذ فیکس( هی باشذ( 

 



 هکاى کذ دّی بز رٍی بزد را در سیز هی بیٌیذ .

 

 هیباشذ  یزًذُ آی سی بِ تزتیب سیز در گ شوارُ ی پایِ ّای                                        تَجِ : 

 

 تغییز حالت :حالت ّا ٍ 

 را دارد.لحظِ ای ٍ االکلٌگی  داین ، ایي بزد قابلیت کار در سِ حالت ،

ٍجَد ًذارد ، دستگاُ بِ صَرت لحظِ ای کار  T   ٍR1 … R4در حالت عادی کِ ّیچ جاهپزی بز رٍی پیي ّذر ّای  -2

 خَاّذ کزد.

 ى کاًال بِ صَرت داین خَاّذ بَد.آرا قزار دّین ،  R1 … R4اگز ّز یک اس جاهپزّای  -1

ٍصل ًوایین ، کاًال ّای هزبَط بِ صَرت االکلٌگی کار    Tبِ ّوزاُ جاهپز  R1 … R4اگز حذاقل دٍتا اس  جاهپزّای   -3

  خَاّذ کزد.

 
 

 هختلف بذٍى تذاخل استفادُ کزد .ایي است کِ ّز کاًال را هی تَاى بصَرت هجشا در حالت ّای  دیگز بزدّاهشیت دیگز ایي بزد ًسبت بِ 


