کلیدهای هوشمند تاچ ( ) RF

قابلیت کلید های تاچ هوشمند:
 طراحی لوکس  ،جدید و متنوع
 دارای صفحه لمسی
 کاهش تعداد کلیدهای روشنایی تا  %50نسبت به کلیدهای سنتی
 نصب و راه اندازی ساده و آسان بدون نیاز به کامپیوتر
 قابلیت نصب بر روی سیم کشی و بستر سنتی (بدون نیاز به تغییر سیم کشی و تغییر لوله گذاری و قوطی برق)
 قابلیت کنترل از طریق سیستم WIFI
 قابلیت کنترل از طریق نرم افزارهای  IOSوANDROID
 قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت
 اجرای سناریو بوسیله ریموت کنترل RF
 کاربردی آسان برای تمامی سنین
کنترل و مانیتورینگ :کنترل سیستم روشنایی ،سرمایش و گرمایش  ،پرده برقی همچنین تلویزیون DVD ،و  .....از طریق تبلت و
 IPhoneو  IPadبه صورت  Wifiامکان پذیر می باشد.
مشخصات فنی کلیدها:
 )1حداکثر توان مصرفی کلید  1 :وات
 )2نوع خروجی :رله
 )3حداکثر جریان خروجی به ازای هر کانال  4/5 :آمپر
 )4محدوده ی دمای کاری  -10 :تا  +50درجه سانتیگراد
 )5حداکثر رطوبت مجاز برای محیط نصب %70 :
 )6محدوده ولتاژ کاری  100 :تا  240ولت متناوب
مزیت ها:
 4 )1سال گارانتی
 10 )2سال خدمات پس از فروش
 )3قابل نصب در کلیه قوطی ها و باکس های موجود در بازار
 )4قابل تعویض با کلید و پریزهای سنتی بدون نیاز به تخریب و تغییر سیم کشی
 )5شیشه ضد خش
 )6زیبایی بی نظیر

ریموت رادیوئی ( ) RF
عملکرد ریموت کنترل های هوشمند آوا برخالف نمونه های مشابه که به وسیله ی مادون قرمز عمل می کنند (همچون ریموت های
تلویزیون ) به صورت رادیویی  RFمی باشد ،.بدین معنا که جهت کنترل کلیدها لزومی به هم جهت بودن ریموت و کلید مربوطه نمی
باشد .با استفاده از این قابلیت می توان از فضاهای دیگر ( به عنوان مثال اتاق های اطراف ) به راحتی کلیه کلیدها را کنترل نمود.
تنظیم دلخواه کلیدهای موردنظر با ریموت کنترل توسط کاربر از مزیت های دیگر این ریموت می باشد.

طرح صورتی (ساده ترین راهکار هوشمند سازی)



کنترل کامل سیستم روشنایی با تعداد  5کلید هوشمند تاچ .RF



کنترل سیستم سرمایش (کولر آبی) با کلید تاچ .RF



کنترل از طریق ریموت کنترل  RFبهمراه اجرای سناریو .

