نحوهي نصب

راهنماي نصب سريع

ماژول رله سه كانال NR-03

 -١آمادهسازي قوطي كليد از نظر فضا و سيم بندي.
 -٢سيمهاي فاز و نول و خروجي ﻻمپها را طبق شكل زير با
رعايت مسائل ايمني و اطمينان از قطع برق را آماده كنيد.
توجه :براي اتصال سيمهاي برق به ترمينالها بايستي روكش
سيمها به اندازه  ٥ميلي متر برداشته شده و پس از پيچش قسمت
مسي سيم افشان داخل سوراخ ترمينال قرارگرفته و پيچهاي
مربوطه بسته شوند.

دستورالعمل ايمني
 قبل از استفاده از محصول راهنماي محصول مطالعه شود.
 اين محصول جهت استفاده در محيط داخلي)خانه ،دفتر كار و
 (...توليد شده است.
 محصول نبايد در معرض گرماي شديد ،رطوبت ،نور مستقيم
آفتاب و ضربات شديد قرارگيرد.

محتويات جعبه
 ماژول رله سه كانال
 كارت ضمانت نامه
 راهنماي نصب سريع
 برچسب  QR-Codeمربوط به تنظيمات

ويژگيها

 هوشمند سازي برق ساختمان
 نصب بدون نياز به تخريب و سيم كنترل
 قابليت نصب داخل و بيرون از قوطيهاي استاندارد
 امكان كنترل از طريق تلفن همراه
 امكان اتصال به اينترنت جهت كنترل از راه دور
 امكان تعريف سناريو
 داراي ماژول  Wi-Fiداخلي
 استفاده از استانداردهاي امنيتي شبكه واي -فاي و وب
 مناسب براي كنترل انواع لوازم برقي
دارای  ٣خروجی فاز  ٧آمپر برای هر کانال

نرم افزار

جهت كنترل از راه دور دستگاه بايستي در سايت :
WWW.ASANIOT.COM
ثبت نام كنيد.
براي آشنايي با مراحل ثبت نام و نحوه اضافه كردن وسيله به
حساب كاربري خود  ،راهنماي مربوطه را از منوي پشتيباني سايت

Asnehfaraz.com

دريافت و مطالعه فرماييد.
ريست كردن دستگاه :

براي ريست كردن دستگاه و بازگشت به تنظيمات كارخانه بايستي
پنج بار دستگاه را خاموش و روشن كنيد بطوري كه در هر بار در

حدود  ٢الي  ٥ثانيه فاصله زماني بين خاموش و روشن كردن لحاظ
گردد.

توجه :هنگامي كه دستگاه ريست شده و آماده اضافه كردن به شبكه واي

فاي باشد  ،در ليست واي فاي هاي گوشي همراه يا يارانه  ،كد  ١٢رقمي
دستگاه مشاهده خواهد شد ) مثﻼ (2B:3C:34:1D:5F:44 :و وقتي
دستگاه به درستي به شبكه واي فاي متصل شود  ،از ليست واي فاي گوشي
ناپديد خواهد شد.

مشخصات فني
ولتاژ

 ٢٢٠-١١٠ولت ٦٠-٥٠ ،هرتز

جريان خروجي

 ٧آمپر براي هر خروجي

توان

مجموعا  ٤٥٠٠وات

نوع كليد

رله الكترونيكي

پروتكل ارتباطي

802.11b/g/n

وسعت پوشش سيگنال

WEP-WPA-WPA2-SSL
 ٣٠متر مربع در فضاي باز

استاندارد امنيتي
نرخ انتقال داده

 ٥٣مگابيت بر ثانيه

محدوده دمايي مجاز
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