
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 هرتز  60-50ولت،   220-110 ولتاژ

 آمپر   10الی   7حداکثر  جریان خروجی 

 حالته  دوکلید لمسی خازنی  4 نوع کلید 

 وات  4200مجموعاً   توان  

 802.11b/g/n پروتکل ارتباطی 

 WEP-WPA-WPA2-SSL استاندارد امنیتی 

 متر مربع  30 وسعت پوشش سیگنال 

 TFTرنگی   نمایشگر  

 433MHz گیرنده ریموت  

 مگابیت بر ثانیه  53 نرخ انتقال داده 

 درجه سانتیگراد  0  -40 محدوده دمایی مجاز 

 % 95کمتر از  شرایط عملکرد در رطوبت 

  47mm*83mm*83mm )طول*عرض*ارتفاع( ابعاد

 
 

 مشخصات  نام سیم  شماره 

5 High  تند 

4 Low  کند 

3 Pump  پمپ 

2 Phase  فاز 

1 Null نول 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل ایمنی 

 
  قبل از استفاده از محصول راهنمای محصول مطالعه شود . 

   ،این محصول جهت استفاده در محیط داخلی ساختمان )خانه

محصول نباید در معرض گرمای   دفتر کار و ...( تولید شده است.

 شدید قرارگیرد.  تنشهایشدید، رطوبت، نور مستقیم آفتاب و 

  های کولر آبی با جریان  سازی  کلید این محصول جهت هوشمند

باشد لذا  مناسب می برای هر خروجی  آمپر  7مصرفی کمتر از  

 حتما پیش از نصب میزان توان مصرفی کولر بررسی شود. 

 

 هاویژگی
  خازنی های لمسی ی صفحه لمسی با کلیددارا 

  رنگی  نمایشگردارای 

  6 استانداردامکان نصب در قوطی کلیدهایx6 

  داراری ساعت و تایمر اینترنتی 

  دارای دماسنج داخلی 

  دارای ماژولWi-Fi    داخلی جهت ارتباط و کنترل از راه دور 

  قابلیت عملکردWiFi   داخلی در هر دو حالت AP  وSTA 

  فای و وب   -های امنیتی شبکه وایاستفاده از استاندارد 

  اضافه  بدون نیاز به تخریب و سیم کشنصب امکان 

 
 

 
 

 نرم افزار 
 :بایستی در سایت دستگاه   اینترنتی جهت کنترل از راه دور

WWW.ASANIOT.COM 
 ثبت نام کنید.  

 
برای آشنایی با مراحل ثبت نام و نحوه اضافه کردن وسیله به  

 حساب کاربری خود ، راهنمای مربوطه را از  منوی پشتیبانی سایت  

Asnehfaraz.com 

   دریافت و مطالعه فرمایید. 

 

 ریست کردن دستگاه :  

برای ریست کردن دستگاه و بازگشت به تنظیمات کارخانه بایستی  

    Networkمنوی  و  در  دستگاه اقدام کنیداز طریق منوی پنل 

 را  فعال کنید.   Reset Network گزینه   

هنگامی که دستگاه ریست شده و آماده اضافه کردن به شبکه وای  توجه: 

دستگاه  ، کد انه  رایفای باشد ، در لیست وای فای های گوشی همراه یا  

و وقتی دستگاه به    ( 445FASANEH_4Fمشاهده خواهد شد ) مثال: 

درستی به شبکه وای فای متصل شود ، از لیست وای فای گوشی ناپدید  

 همچنین آیکون شبکه و اینترنت در نمایشگر ظاهر میشود. خواهد شد. 

 
 
 
 

 

 
 

 کلید  ی نصبنحوه 
 .از وجود فضای کافی داخل قوطی کلید اطمینان حاصل کنید -1

 پنل روی کلید  قاب  شتاستی  پایینبا استتفاده از نو  فازمتر، از   -2

دو قستمت شتاستی   ی به ستمت جلو و با  فشتار دهید ورا کم

  جدا کنید .الکتریکال و پنل الکترونیکی را از هم 

پس از بستتن ستیمها در ترمینالها با استتفاده از پیچها کلید را    -3

   بر روی قوطی ببندید. 

 قاب پنل را مجدداً بر روی شاسی قرار دهید.   -4

 

 

 راهنمای منوی پنل دستگاه 

انگشت را روی کلید  برای ورود به منوی پنل دستگاه •

 اتومات نگه دارید.  
موتور و کلید پمپ  برای پیمایش بین آیتمهای منو از کلید  •

 استفاده کتید 

 برای خروج از منو از کلید سرعت استفاده کنید  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اضافه کردن ریموت 

 

افزار   نرم  از  استفاده  با  ریموت  کردن  اضافه  در  میتوانید    برای 

 یک دکمه ریموت تعریف کنید قسمت تنظیمات برای هرکلید پنل  
 

به   محصول  این  افزار  نرم  کامل  راهنمای  برای  توجه: 

آسانه   سایت  آموزش    ASANEHFARAZ.COMقسمت 
 مراجعه کنید.  

 

 

   نصب سریع   راهنمای

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 NP-H32 کلید هوشمند کولر

 

 

 

[Grab your reader’s 

http://www.asaniot.com/

