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کاربرد ها
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انواع رله
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رله های روبردی 
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رله های شیشه ای 
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ReadRelay
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SSR Relay
www.BankBargh.ir

یا  للاا ن مهااه یا ست ل ا  Solid State Relayیا  SSRرله •
تفا و  که مش به رله ی ت للکترومک مهکی عال می کند با  لیا 

نش که یهچ قسا  مک مهکی سلخل آن مهس  و بر ل  س ولکا
.ی ت مهاه ی ست ی ت عاله    وئهچ زسن رل لمج م می سید

.به سلهل مدلشت  قسا  مک مهکی ؛ عار بهشترت سلرس•
.رسسر مدلرلتی که  رع  قطع  وصل ب ال مه ز ل   ک ربرس سل•
.بدون  ر وصدل ل  •
.ع یق بندت من  بی سر برلبر رطوبه  و گرس و خ ک سلرس•
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نحوه ی عملکرد
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نحوه ی عملکرد
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کاربرد
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اپتوکوپلر  ؟
www.BankBargh.ir

:ب شدمیبخشسولزترکهبیکهمی ب شدکوچ ICی لپتوکوپلر
می ب شدمورم شرسیوسی معاوالکهمورتفر تنده•
ل  فتوترلمزیستوری تولمدمیکهمورتگهرمدهبخش•
وندب شمیمجزلک مالومدلرسوجوسللکتریکیجری نیهچبخشسولی به و
.می ب شدلمتق لق بلمورتنه 

برلت ل بهتررولی لزمی ب شد ویچهنگی سیجهت لقطعهی لپتوکوپلر
شوسل تف سهسیجهت ل هگن له تی on-offکنترل هگن ل ی تلمتق ل
optoک ربرس coupler وخروجیلزرلوروستمهخولیهمم کهل  مدلرلتیسری

.کنهملیزولهبرعکسی 
.وسشمیبرعکسی مدلربهوروستلزمویزمشدنولرسب عثلیزوال هونعاللی 
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انواع اپتوکوپلر
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اپتوترانزیستور   و  اپتو تریاک
www.BankBargh.ir

PC817
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مدارهای کاربردی برای رله ها
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مدارهای کاربردی برای ورودی 
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.امید وارم که مفید واقع شده باشد

Telegram:  0912 006 46 01

Instagram:  @BankBargh

Email: Mojtaba.Zare@yahoo.com

Tel. :  0912 006 46 01
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به برای دریافت رایگان آموزش ها و پشتیبانی
.شماره زیر در تلگرام یا واتس اپ پیام دهید


