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اجزا پنل مرکزی

321

4

568 7

9

10

شبکهاتصال 6- خروجی روشنایی 1-

اسپیکرخروجی 7- وصل/خروجی قطع 2-

کویلخروجی فن 8- خروجی پرده 3-

خروجی صفحه نمایش 9- ورودی برق 4-

محل اتصال به دیوار 10- ورودی سنسور دما 5-



مشخصات فنی الکتریکال پنل مرکزی

تک فاز–هرتز AC –50ولت230:                            ولتاژ ورودی تابلو 
وات5:                                      مصرف مدارات الکتریکی 

آمپر 10مصرف رله های 
واتc20                                      :0.45◦خروجی در دمای 

mm²2.5سیم افشان –پیچی ترمینال:      اتصاالت خروجی رله ها 
EN60529مطابق IP20:                                  درجه حفاظت تابلو 
EN61140مطابق II:                                      درجه کالس ایمنی 

5-:                                              درجه حرارت  ◦c … +45 ◦c

:  مشخصات رله های خروجی 

1= ضریب توان ACولت 240آمپر، 10
0/6= ضریب توان ACولت 240آمپر، 6

DCولت 24یا ACولت 120آمپر 10

:آمپر 10خروجی های 

:ظرفیت عدد خروجی روشنایی هر کدام با 8•
وات المپ رشته ای1000حداکثر -
وات المپ فلئورسنت  700حداکثر -
وات المپ هالوژن700حداکثر -
ی و  وصل مصرف کننده های برقی نظیر آباژور و وسایل صوت/ عدد خروجی قطع4•

وات500تصویری هر کدام حداکثر 
وات200ولت هر کدام 230عدد خروجی کنترل پرده یا سایه بان برقی با موتور 2•
وات200حالت سرعت فن هر کدام 3عدد خروجی کنترل فن کویل با 2•
وات60عدد خروجی کنترل بلندگو هر کدام حداکثر 2•



نکات پیش از نصب پنل مرکزی

.تتابلو برای نصب در داخل تابلوی برق جهت استفاده دائم مناسب اس•
.ولتی است230اتصاالت به تابلو از طریق کابل های •
.تابلو می بایست توسط افراد مجاز، نصب و راه اندازی گردد•
.قوانین ایمنی برای جلوگیری از بروز حوادث می بایست رعایت گردد•
بایست  در صورت خرابی تابلو می بایست به فروشنده مستردد گردد و نمی•

.درب تابلو توسط خریدار بازگردد
تورالعمل برنامه ریزی برای نصب تجهیزات برقی می بایست استانداردها و دس•

.های رایج کشوری مربوطه رعایت گردد



پنل مرکزیتک خطی دیاگرام



صفحه نمایش لمسی 
هوشمندسیستم 



صفحه اصلی

هپرده و کرکرکنترل کنترل روشنایی

سیستم صوتی کنترل فن کویل

سناریو کنترل سرخط برقی

بازگشت به خانه شتنظیمات صفحه نمای

میانگین دمای محیط Cاجرا سناریو دلخواه



تنظیمات

ثانیه جهت نظافت صفحه نمایش10به مدت قفل شدن صفحه

تنظیم شدت نور پشت صفحه نمایش



کنترل روشنایی

سرخط روشنایی8خاموش و روشن نمودن •

د درنمایش وضعیت روشنایی با رنگ زرد در حالت روشن و سفی•
حالت خاموش

سناریو روشنایی دلخواهذخیره



سناریو روشنایی دلخواه

.روشنایی را در وضعیت دلخواه قرار دهیدخطوط•

.را لمس کنیدآیکون•

.در صورت تایید سناریو را ذخیره کنید•

.دلخواه اجرا می شودبا لمس آیکون         سناریو•



کنترل فن کویل

توردستی دور موکنترل سیستم گرمایش

دمای اتاق سیستم سرمایش

ارتعیین عملکرد خودک دمای دلخواهتعیین
C

Set PointManual/Auto

OFF



کنترل خطوط برق

سرخط برقی4خاموش و روشن نمودن •

د درنمایش وضعیت روشنایی با رنگ زرد در حالت روشن و سفی•
حالت خاموش



کنترل پرده برقی

سایه بان/ پرده باز نمودن 

سایه بان/ پرده بستن 

.با لمس جهت موافق حرکت پرده، حرکت متوقف می شود•

.ودحرکت برعکس می شبا لمس جهت محالف حرکت پرده، مسیر•



یکنترل سیستم صوت

وصل باند/ قطع مروشن سیست/ خاموش 

توقف آهنگ/ پخش لقب/آهنگ بعدانتخاب

کاهش حجم صدا افزایش حجم صدا


