
روش های کنتـرل کلیدهای لـمسی

کنرتل از طریق موبایل با اپلیکیشن

پریز هوشمند
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مرکز کنتـرل خانه هـــــــــــــــــــوشمند

امکان ارتباط با انواع کلیدهای ملسی

ایجاد قابلیت فیدبک در سیستم های

دارای نرم افـــــــزار

گزارش گیری از سطح ولتاژ، دما و جریان به صورت �ودار

امکان ارتباط و کنتــرل ماژول های

 امکان اتصال و کنتـرل ماژول های

قابلیت تنظیم دامنه ولتــــاژ مورد نظر جهت محافظت در برابر نوسان ولتاژ برق شهر

قابلیت رصد و کنتـــــــرل جریان و دما (قابل استفاده به عنوان فیوز و دمـــــــاسنج

امکان قطع جریان در صورت عبور از بیشینه و کمینه دمـــــــا یا جریان تعریف شده

امکان مشاهده مصـرف برق در هر پریز

تحمل جریان مصـــــــــــرفی تا ۱۵ آمپر

امکان برقراری ارتباط و کنتــرل حداک® ۲۵۰ دستگاه

ارتباط با مبدل کلید و پریز سنتی به هوشمند
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iOS و Android
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هوشمند کنتـرل کنید

www.farahoush.ir           farahoush           @farahoush

سیستم های روشنایـــــــــــــــــی

سیستم های رسمایشی و گرمایشی

سیستم های صـــــوتی و تصویری

درب ورودی و درب کــــــرکره ای

شیرهای برقــــــــــــــی آب و گاز

پرده هــــــــــــــــــــــــــای برقی

دما، ولتاژ و جریان های مصــرفی

مشاهده �ودار مصـــــــرف انرژی

زبان فارســـــــــــــــی و انگلیسی

تایمر دادن به کلیه وسایل تحت کنرتل

قابلیت کنتـرل

 کلید لـمسی هـوشمندکلید لـمسی ریموتــیکلید لـمسی ســـــاده

و Android ،IOS WEBقابلیت استفاده در سیستم های اپلکیشن اختصاصی فراهوش
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کد کاالرنگ فریم

نهایت هوشمندی
اوج ســــــــادگی

۱ پل 

۲ پل 

۳ پل

۴ پل

کولر آبــی

ترموستات

پـــــــرده

تبدیــــــل

صلیبــــی

سـرویس بهداشتی

سنــــاریو

۱۱ مدل

Smart Touch Switch Crystal Glass Socket

کلید هوشمند و  پریز شیشه ای کریستال

ارتباط بــــی سیم

 بدون تغییــــر در
 سیم کشی و عدم
نیاز به تخــــریب

زیبا، مدرن و ســــاده

 شیشه های کـــــریستال
 با رنگ کوره ای و مقاوم
در برابر خــــــــــــــش

تنــوع رنگ بندیست کامل کلید و پریز

روش های مختلف کنتـرل
 ساده و ملسی • ریمـوتی
• هــــــــــــــــــوشمند

ساخت ایــــــــــران

 تنـــوع کلید

با بیش از ۱۰ ها تنوع در رنگ و طرح کلید و پریز


