
  

  

  
  

 
  

 
 

 دستورالعمل ايمني
 

 مطالعه شود دستگاه به دقت استفاده راهنماي  پيش از. 
  خانه، داخلي ساختمان محصول جهت استفاده در محيط اين)

 .دفتر كار و ...) توليد شده است
  محصول نبايد در معرض گرماي شديد، رطوبت، نور مستقيم

 آفتاب و ضربات شديد قرارگيرد.
 

  محتويات جعبه
  پنل لمسي ( شامل شاسي الكتريكال، پنل الكترونيك همراه با

 محافظ صفحه كريستال لمسي)
  ضمانت نامهكارت  
 راهنماي نصب سريع  
  برچسبQR-Code مربوط به تنظيمات 
  

 
 

  شخصات فنيم
 
 

  هرتز ٦٠-٥٠ولت،  ٢٢٠-١١٠  ولتاژ
  آمپر ٤دو خروجي مجزا   جريان خروجي

  كليد شش حالته ٤لمسي خازني   نوع كليد

  وات ١٠٠٠مجموعاً   توان 
  802.11b/g/n  پروتكل ارتباطي
 WEP-WPA-WPA2-SSL  استاندارد امنيتي

  متر مربع ٣٠  وسعت پوشش سيگنال
  مگابيت بر ثانيه ٥٣  نرخ انتقال داده

  درجه سانتيگراد ٠ -٤٠  محدوده دمايي مجاز
  %٩٥كمتر از   شرايط عملكرد در رطوبت

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

   
 
 
 
 
 

  

           
  
  هاويژگي

  گيرنده هاي لمسي دقيقداراي صفحه لمسي شفاف با 

  حالت سناريو ٦داراي چهار كليد لمسي مجزا و امكان تعريف 

  استاندارد متداولامكان نصب در قوطي كليدهاي 

  مودمداراي Wi-Fi  داخلي جهت ارتباط و كنترل از راه دور 

  قابليت عملكردWiFi  داخلي در هر دو حالت AP وSTA 

 فاي و وب  -هاي امنيتي شبكه واياستفاده از استاندارد 

  لوازم برقي و روشنايي  عكنترل انواداراي دو خروجي مجزا براي 

 هاي سنتي بدون نياز به تخريب و سيم امكان استفاده در سازه
 كشي

 
  توجه: 

جهت كنترل از راه دور وسيله از طريق اينترنت ، به 
راهنماي پلتفرم وب در قسمت پشتيباني سايت 

  مراجعه فرماييد. www.asanehfaraz.com اينترنتي 
  

  
  

 
  
  

 
  

 
 

 
  

  ي نصبنحوه  
سازي پنل لمسي قبل از نصب طبق مراحل زير عمل براي آماده 

  كنيد:
دو قسمت شاسي الكتريكال و پنل الكترونيكي را از هم جدا  -١

توانيد با استفاده از نوك فازمتر، از كنيد. براي جدا سازي مي
پشت شاسي دو خار پلاستيك را كمي به سمت پايين و داخل 

توانيد با كشيدن پنل آن را به فشار دهيد. بعد از نصب نهايي مي
 راحتي از شاسي جدا كنيد. 

، دو پيچ مربوط به چنگك را كمي ده از ابزار پيچ گوشتيبا استفا -٢
 ها به راحتي داخل قوطي كليد قرار بگيرندباز كنيد تا چنگك

به راحتي داخل  هاچهار پيچ ترمينال را كمي باز كنيد تا سيم -٣
 .گيرندها قرار ترمينال

 .از وجود فضاي كافي داخل قوطي كليد اطمينان حاصل كنيد -٤
ها را با رعايت مسائل ايمني و خروجي لامپ هاي فاز و نولسيم -٥

 .و اطمينان از قطع برق را آماده كنيد
ها ها بايستي روكش سيمهاي برق به ترمينالتوجه :براي اتصال سيم

ميلي متر برداشته شده و پس از پيچش قسمت مسي  ٥به اندازه 
ت هاي مربوطه سفقرارگرفته و پيچسيم افشان داخل سوراخ ترمينال 

  شوند.

  

  
  

 

   نصب سريع  راهنماي

 

 PR-01پنل لمسي 

 

 مشخصات نام سيم شماره

١ N نول 
٢ L فاز 
٣ Out1  اول فازخروجي  
٤ Out 2 خروجي فاز دوم 


