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معرفی اجزاء تاچ پنل 

بلندگو ها-1
روشن/ دکمه خاموش-2
میکروفون-3
KNXپورت -4

پورت پاور-5
LANپورت -6

LAN (VCT)پورت -7

ورودی میکروفون -8
البن خروجی صدا -9
HDMIپورت -10

USBپورت های -11



روشن شدن تاچ پنل

باه . دتاچ پنل ظااهر میواویرو( مطابق شکل ) پس از روشن شدن تاچ پنل و بارگذاری ویندوز، صفحه زیر به صورت اتوماتیک 
را، همانطور که در تصویر نواان داده شاده  (Desktop)منظور ورود به صفحه نرم افزار کنترل خانه هوشمند، گزینه دسکتاپ 

.  است، لمس کنید
زمان کوتاهی این نکته قابل ذکر است که پس از لمس گزینه دسکتاپ، تا وارد شدن به صفحه کنترل خانه هوشمند میبایست مدت

(حدودا یک دقیقه . ) سپری شود

Desktop



نرم افزار کنترل خانه هوشمند 

A–دسترسی به نوار ابزار
B–ا دسترسی به زون های مختلف خانه هوشمند و کنترل آن ه
C– دسترسی به منوی شخصی سازی
D– دسترسی به زیر قسمت های هوشمند سازی

قسمت پس از ورود به نرم افزار کنترل خانه هوشمند، با صفحه مطابق شکل زیر مواجه میووید که در زیر تمامی
: های آن توضیح داده شده است



نرم افزار کنترل خانه هوشمند 

د که خانه هوشمند شامل چندین زون یا ناحیه از پیش تعریف شده میباش
ی همانطور که در شکل زیر مالحظه می نمایید، شامل قسمت های مختلفا

: همچون 
• Living Room

• Dining Room

• Kitchen 

• TV Room 

• Master B.R. 

• Bed Room 1

& ….

. میباشد

ه در قسمت زیر منوهای هوشمند سازی با انتخاب گزینا
system به قسمت زون بندی های خانه هوشمند خاود

. دسترسی پیدا میکنید

System



خانه هوشمند المان های کنترل 

ه زون با استفاده از این المان میتوانید سارخ  هاای روشانایی مرباو  با: کنترل سیستم روشنایی  
. مربوطه را کنترل کنید 

.  توجه داشته باشید که نام هر سرخ  در زیر المان مربو  به خود نوشته شده است

ی را از با استفاده از این المان شما میتوانید کنترل پارده هاای برقا: کنترل پرده های برقی هوشمند 
. طریق تاچ پنل، بدست بگیرید

ن کویال با لمس این المان در هر فضا، به شما قابلیات کنتارل فا( : فن کویل) کنترل سیستم تهویه 
.  مربو  به آن زون داده میوود



کنترل سیستم روشنایی

ا توجه به همانطور که در شکل مالحظه میکنید، هر فضا متوکل از تعدادی از سرخ  های روشنایی مربو  به آن فضا میباشد که ب
.  خاموش میوود/ نام نوشته شده در زیر هر المان، سرخ  مربوطه روشن

: در ادامه نام نوشته شده برای هر سرخ  توضیح داده شده است 

Down Light (D.L.) : (  هالوژن ) روشنایی چراغ های سقفی

Luster : روشنایی لوستر

Wall Light (W.L.) : روشنایی دیوارکوب ها

Hidden Light (H.L.) : روشنایی نور مخفی

Terrace : روشنایی بالکن



( فن کویل ) کنترل سیستم تهویه 
، زیر منویی باز میوود که دارای قسامت هاای (HVAC)همانطور که در شکل مالحظه میکنید با لمس آیکون کنترل ترموستات 

: زیر میباشد 
در راهنماای اساتفاده از ...( و economy ،comfort) الزم به ذکر است که توضیحات مربو  به مدهای عملکاردی ترموساتات ) 

. ( ترموستات به طور کامل توضیح داده شده است

زیرمنااوی کنتاارل 
سیستم تهویه

ماد 5زیر مناوی مادهای عملکاردی ترموساتات کاه شاامل 
: عملکردی 

• Economy

• Pre-comfort

• Comfort

• PC (Auto)
• OFF

.میباشد

ت زیرمنوی فصل عملکرد ترموساتا
:  که شامل دو فصل 

• Cool (تابستان)
• Heat ( زمستان)

.میباشد

دمای اندازه گیاری 
شده محی 



کنترل پرده های برقی هوشمند

، زیر مناویی بااز میواود کاه دارای (Blinder/Shutter)پرده برقی همانطور که در شکل مالحظه میکنید با لمس آیکون کنترل 
: قسمت های زیر میباشد 

زیرمنااوی کنتاارل 
پرده برقی زیاار منااوی باااز و 

ر بسته کردن موتاو
پرده انتخاب شده

زیر مناوی بااز و بساته کاردن 
موتور پرده هاای زون انتخااب 

شده

مه زیر منوی باز و بسته کردن ه
موتور پرده های خانه هوشمند

بساته / درصد بااز
بودن موتور پرده 

وضعیت حرکت
موتور پرده 



هوشمند سناریو های خانه 

سناریوها
ه در قسمت زیر منوهای هوشمند سازی با انتخاب گزینا

Scenarios ده سناریوهای از پیش تعریف شقسمت به
. هوشمند خود دسترسی پیدا میکنیدخانه 



هوشمند سناریو های خانه 

. استدر این قسمت تمامی سناریوهایی که در خانه هوشمند تعریف شده است، قابل دسترسی
ثانیه، سناریو انتخابی فعاال شاده و 3با لمس هریک از آیکون های سناریو، بعد از مدت زمان 

. عمل میکند

: در ادامه تعدادی از سناریو ها و وظیفه آن ها توضیح داده شده است 

ل با فعال کردن این سناریو تمامی سرخ  های روشنایی و فن کویا: (Travel)سناریو مسافرت 
.  های خانه هوشمند خاموش شده و پرده های برقی هوشمند بسته میووند

با فعال کردن این سناریو، تمامی سرخ  های روشنایی خاموش شاده و : (Exit)سناریو خروج 
.پرده های برقی هوشمند بسته میووند

.  روشن میووند... با فعال کردن این سناریو، تعدادی از سرخ  های روشنایی از قبیل نور مخفی ورودی، نور پله و : (Welcome)سناریو خوش آمدید 

با فعال کردن این سناریو، تعدادی از سرخ  های روشنایی پاذیرایی و ناهاارخوری از قبیال ساقفی پاذیرایی و ناهاارخوری، :  (Guest)سناریو مهمان 
.  روشن میووند... نورمخفی ناهارخوری و پذیرایی، لوستر پذیرایی و ناهارخوری و 


