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 گیتی سگالی نو لمسیکلید 
 یک طرفه– ایناشمدل 

 :مشخصات کلی .1

 سلفی و خازنیتقویت شده در برابر بارهای ، رله خروجیدارای *                                     مستقل و همزمان هر خروجی به صورتقابلیت کنترل *

                      دارای منبع تغذیه سوییچینگ ایزوله                   *                                 دارای مکانیزم چنگه، جهت نصب آسان، مانند کلید سنتی*

 خروجییک یا چند  جهت کنترل یک فرمان تعریف امکان*     کلید سنتی قوطی اخلدبدون نیاز به سیم کشی اضافه و کنده کاری نصب  امکان *

                               UVاشعه  مقاوم در برابر ،شده رنگقاب * سرور مرکزی( توسط)گوشی هوشمندو کلید لمسی، ریموتاز طریق کنترل روشنایی *

 توسط کاربر آن و تعویض آسان گرافیک انتخاب کارتامکان *                       خانه هوشمند و  ریموتکاری  وضعیت دودر  برنامه ریزی امکان*

  اجسامبرخورد آن در  جهت حفاظت از ،شیشه محافظ لبه*                    مقاوم در برابر سایش     ،از جنس شیشه شفافدارای صفحه لمسی *

 موارد کاربرد: .2

 لمسی کلیداز طریق  کنترل سیستم روشنایی*

 به صورت بیسیمکنترل تجهیزات روشنایی *

 نداردجهت نصب کلید وجود  کشیلوله گذاری و یا سیمامکان کنده کاری، مکان هایی که *نصب در

 معماری داخلی ساختمان مدرن نمودنسنتی و  *حذف کلید

 موارد کاربرد-1جدول  

 :فنی مشخصات .3

 V/AC042-002 :ورودی تغذیه *

  V/AC 002-  A5:خروجی *

 گرم 102: )کلید لمسی چهار پل(وزن *

 سانتی متر 84/2*4/8*5/8: پنل کلید لمسی ابعاد *  

 سانتی متر 8/0*0/5*0/5 :کلید لمسی بدنه اصلیابعاد  *  

 سانتی متر 44/3*4/8*5/8 کامل: ابعاد *  

 مشخصات فنی-2جدول

 

 

 

 :1تصویر

 نمای کلی کلید لمسی
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 راه اندازی دستگاه: .4
 

های شما را در برابر نویز  کلید لمسیمی باشد که ولت ایزوله  002-042ارید دارای ورودی دستگاهی که در اختیار د راه اندازی اولیه: .4.1

که  پشت دستگاه را به ورودی های مشخص شده برق شهر ابتدا فاز و نول ،اولیهمحیطی محافظت می کند، به منظور راه اندازی 

شروع  نشان دهندهکه  می شودروشن  لمسی کلید اتصال برق،متصل نمایید، پس از )ورودی نول( مشخص شده اند   N)ورودی فاز( و PHبا

 .می باشد دستگاه صحیح به کار

ترمینال جلوگیری نمودن را قطع کنید تا از برق گرفتگی و جرقه احتمالی به هنگام وصل  ورودی ساختمان حتما برق ،قبل از نصب: توجه

 شود.

  
 برد کلید لمسی: 3تصویر                                           : نمای روبرو کلید لمسی2تصویر                              

را  مصرف کننده اولجدا کرده و سیم برگشتی از لمسی را از کلید  پین 4سبز  ترمینال:)اتصال به مصرف کننده(ورودی و خروجی هااتصال .4.2

سیم برگشتی از  و L3را به ترمینال  مصرف کننده سوم، سیم برگشتی از L0را به ترمینال  مصرف کننده دومسیم برگشتی از  ،L1به ترمینال 

و سپس  Nورودی متصل کنید. سپس سیم نول را در حالی که اطراف آن را با چسب عایق کرده اید به  L4را به ترمینال  مصرف کننده چهارم

 را وصل کنید. اصلی برق وقرار دهید  لمسی کلید ر رویبدر محل خود  ترمینال را انتهاو در متصل کنید PHورودیسیم فاز را به 

 
  و نحوه سیم کشی کلید لمسیبدنه :نمای پشت 4تصویر           

 

 به روش مشابه عمل می کنیم.L2/L3/L4 برای سایر خروجی های  .نمایش داده شده است L1نکته: در تصویر باال سیم کشی جهت خروجی 

 N PH L4 L3 L2 L1 شماره ترمینال
 1 خروجی 2خروجی 3خروجی 4خروجی ورودی فاز ورودی نول عملکرد

 ودصل شبه فاز و شودبه نول وصل  توضیح
مصرف سیم برگشتی از به 

 وصل شود 4 کننده

مصرف سیم برگشتی از به 

 وصل شود 3ه کنند

مصرف سیم برگشتی از به 

 وصل شود 2ه کنند

مصرف سیم برگشتی از به 

 وصل شود 1ه کنند

 :معرفی ورودی و خروجی ها3جدول
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نمایید جهت جلوگیری از اتصالی بین ورودی ها و خروجی ها، تمام رشته سیم ها در صورت افشان بودن سیم های ورودی و خروجی، دقت  توجه:

 داخل ترمینال مربوط به خود قرار گرفته باشند و سپس پیچ آن ترمینال را محکم نمایید.

 به صورت داخلی، به فاز ورودی متصل است. L4تا  L1فاز های :1نکته

متصل کنید، در صورتی که سیم های فاز و نول را  Nو  PHبه ترمینالهای  سیم های فاز و نول را مطابق جدول به ترتیب دقت نمایید:0نکته

 .روشن نمی شوند هامصرف کننده  ،از داخل رک شدن نولتبه علت مش ولی ،می شود روشن لمسیکنید کلید  العکس وصلب

  :طریقه نصب کلید بر روی دیوار.4.3

 . (4)تصویر دنماییجدا  لمسی کلید بدنه از ،جداکننده دستگیرها استفاده از بپنل کلید لمسی را  ابتدا

 وارد نکنید. فشاری روی شیشه ،کلید لمسی از بدنهپنل کردن در زمان جدا !می باشدکلید لمسی ظریف پنل شیشه  که دقت نماییدتوجه:

قاب کلید لمسی ابتدا لبه باالی پنل را بر روی قاب کلید لمسی قرارداده و سپس پایین پنل را  *نکته مهم:در زمان قراردادن پنل بر روی

 فشارداده تا پنل بر روی قاب قفل شود.

قرمز  سفید وسبز، به ترتیب روی برد  LEDکلید لمسی روشن شده و چهار  ،درست بر روی کلید لمسی نصب کنید موقعیتپین را در  4ترمینال 

نمایید، در داخل قوطی روی دیوار نصب  ، کلید لمسی راطرف قاب دوبا استفاده از پیچ های . صحیح کلید است راه اندازیکه نشان از  دنمی شو

 کلید لمسی آماده به کار است. کلید لمسی را ابتدا از سمت باال بر روی بدنه کلید قرار دهید و سپس قسمت پایین پنل را جابزنید.پنل 

 (:کنترل بیسیم کاری کلید لمسی)جهت های مد.5

 در صورتی که کلید لمسی شما قابلیت کنترل از راه دور را داشته باشد استفاده می شوند. 0و 4، 5بندهای  *

 امکان پذیر است:  روشبه دو از راه دور کنترل کلید لمسی  

 )در این مد کاری نیاز به سرور مرکزی گیتی سگالی نو می باشد(خانه هوشمندکاری  مدب(ریموت                               کاری  مدالف(

  :الف(ریموت

با فشردن مجدد همان شن شده و روشن باقی می ماند و با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربوط به آن رو مد کاریدر این 

 دکمه خاموش می شود. 

 : خانه هوشمندب(

ده و روشن باقی می مربوط به آن روشن ش خروجی ،اپلیکیشن خانه هوشمند از هرکلیدبر روی  ON قسمتبا فشردن  کاری مددر این 

 .خاموش می شود ،اپلیکیشناز  کلیدمان هبر روی  OFF قسمت فشردنماند و با 

ن از امکان اطمینانکته:در زمان کنترل کلید لمسی توسط سرور، فرمان خاموش و روشن نمودن تجهیزات جداگانه ارسال می شود، این ویژگی 

 دستگاه را می دهد. خاموش و یا روشن شدن

  :تغییر مد کاری کلید لمسی.6           

در زمان معرفی به تجهیزات بیسیم، فرمان ارسال شده است از سمت  خودکاربه صورت  دستگاه ؛در این نسخه نیازی به نغییر مدکاری نمی باشد

 ریموت و اپلیکیشن خانه هوشمند را تشخیص می دهد. 
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 :کلید لمسی از راه دورکنترل ه طریق.7 

به صورت بیسیم کنترل نمایید،  اریداز کلیدلمسی که تمایل د های (پل)خروجی کدام از کلید لمسی، ابتدا هر راینمودن ریموت ب معرفی برای 

 ، حالتغییر حالت می دهدن به سبز چشمک ز )پل( آن خروجی  LED،کلید لمسی را فشرده مد نگاه دکمهقرار دهید، آ (سبزروشن )حالت در 

از ریموت )و یا  با کلیدی مورد نظر از این پس خروجیثابت می شود،  LEDرا لمس کنید، و یا اپلیکیشن خانه هوشمند کلیدی از ریموت 

 است.فشرده اید قابل کنترل معرفی در زمان که  اپلیکشن(

 فرمان با خروجی هامجموعه آن  ، تاقرار دهیدروشن  وضعیتدر لمسی را  کلید خروجی ازبیشتر از یک ریموت  در زمان تعریفنکته:میتوانید 

 د.نکنترل شوبه صورت همزمان  و یا اپلیکیشن خانه هوشمند ریموت

 :کنیدبرای انجام این کار طبق مراحل زیر عمل ، کنیم تعریفریموت را برای پل اول کلید لمسی   Aبه طور مثال قصد داریم کلید 

 درحالت خاموش)قرمز( قراردهید.را سایر پل ها  و (سبزروشن)درحالت پل اول کلید لمسی را  .1

 وارد حالت لرن می شود(. LEDتعبیه شده بر روی کلید لمسی را بفشارید) کلید لمسی با چشمک زدن  مد دکمه .0

 (.شود به نشانه تایید از حالت چشمک زن خارج می ،ر کلید لمسیگرا بفشارید )نمایش A آنگاه توسط ریموت دکمه .3

 ، بهسایر پل های کلید لمسی جهت تعریف ریموت برای می توانید پل اول کلید لمسی را کنترل نمایید. ،ریموت کنترل Aتوسط کلید  اکنون

از  ای جدید دکمه، 3نمایید و در مرحله  روشنرا  از کلید لمسی پل دیگری ،1با این تفاوت که در مرحله روش توضیح داده شده عمل نمایید

  ریموت را بفشارید.

چهار پل کلید ، نماییدرا به صورت همزمان کنترل در صورتی که بخواهید تمام خروجی ها  از راه دور:یا چند پل از کلید لمسی  دوکنترل .7.1

لمس  را و یا اپلیکشن خانه هوشمند ریموت ازی کلید و را فشرده تعبیه شده بر روی دستگاهمد  دکمه( قرار دهید، سبزلمسی را در حالت روشن )

 به صورت همزمان کنترل می شوند.هر چهار پل  تعریف شدهبا فشردن کلید از این پس  کنید.

 مد دکمهپل را در وضعیت خاموش )قرمز( قرار دهید. 4هر ، کامل صورتحافظه کلید لمسی به  به منظور پاک نمودن:پاک کردن حافظه.7.2

پاک شدن  به معنیخاموش شوند که  از پل اول تا پل چهارم به ترتیب کلید لمسی LEDتا هر چهار  ثانیه فشار داده و نگهدارید 12را به مدت 

 حافظه کلید لمسی می باشد. کامل

 :خاموشهمه .حالت 8     
جهت خاموش کردن تمامی خروجی ها در نظر گرفته  لمسی های چهار پل به دلیل زمان بر بودن لمس چهار کلیدحالت در کلید این 

و  در وضعیت خاموش قرار می گیرند روشن باشنداگر  خروجی ها تمام ،به صورت همزمان لمسی حالت با لمس چهار پل کلیددر این شده است. 

 باقی می مانند. وضعیت آندر صورتی که خاموش باشند در 

 

  

 

 از خرید شما متشکریم              

 هوشمند گیتی سگالی نو خانه        


