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 مزایا و امکانات ترموستات دیجیتال 

 کولرها ، با موتور دو دور با پمپ تخلیه انواع  روی  امکان نصب بر

  ندرویدااپلیکیشن اختصاصی برای  ه وسیلهو کنترل از هر نقطه دنیا ب wifiقابلیت اتصال به صورت 

تشخیص، نمایش و فن متناسب )تغییر سرعت  فن بصورت دستی و اتوماتیکسرعت  قابلیت کنترل

 (کنترل دمای محیط

 ولت برق شهر  220 تا  80از  ولتاژ کاری

 طراحی زیبا مطابق با استانداردهای اروپا

 صرفه جویی در مصرف انرژی

 نصب ساده و آسان

 (میلیمتر ) ابعاد کلید برق 87*87ابعاد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  ترموستات دیجیتال کولرتنظیمات  راهنمای استفاده و

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

و نمایش دمای  نمایش دمای محیط

 شده )ست پوینت( تنظیم

 )فعال/غیر فعال( وضعیت وای فای 8

 )فعال/غیر فعال( وضعیت قفل کودک 9

 سرعت زیاد فن 10 اتومات فن وضعیتنمایش  2

 نمایش خاموش و روشن بودن پمپ 11 نمایش وضعیت پمپ تخلیه 3

 سرعت کم فن 12 کلید افزایش 4

 کلید خاموش / روشن پمپ 13 کلید کاهش 5

 تنظیم سرعت فنکلید  14 کلید خاموش/ روشن/ تنظیمات 6

   )فعال/غیر فعال( دمای محیط یتوضع 7

 لمسی نمایشعملکرد صفحه 
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 ثانیه وارد تنظیمات دستگاه می شود. 5ن / خاموش/ با نگه داشتن به مدت  روش 

 ی شود.ثانیه قفل کودک غیر فعال م 7 در صورت فعال بودن قفل کودک ، با نگه داشتن این کلید به مدت

 تغییر تنظیماتو افزایش  

 کاهش و تغییر تنظیمات 

 
(. در مد اتومات سرعت فن بر اساس Autoتنظیم سرعت فن در سه وضعیت : کم / متوسط / اتومات )

 اختالف دمای محیط و دمای ست پوینت بصورت خودکار تنظیم می شود.

 .استفاده می گردد مورد نظر یبرای ورود به تنظیم منو در مد تنظیمات  

  ثانیه پمپ تخلیه فعال می شود. 5 کردن پمپ آب ، در صورت لمس بمدت روشن / خاموش 

 در مد تنظیمات برای جابجایی در منوها استفاده می شود.

 ر می آید. دثانیه تنظیمات کاربر به حالت اولیه )تنظیمات کارخانه(  10در صورت لمس هر دو کلید به مدت  

به حالت اولیه  WIFIثانیه تنظیمات  20، در صورت لمس به مدت  WIFIبرای دستگاههای دارای  

 )تنظیمات کارخانه( در می آید. 

  ( Function Keys)عملکرد کلیدها 

FAN 
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 (User Settings)کاربر تنظیمات 

ثانیه لمس     5 مدترا به                                         برای وارد شدن به منو تنظیمات، هنگامی که دستگاه روشن است کلید

را لمس                                 منو تنظیمات شود. برای جابجایی در منوها کلید  تا دستگاه ابتدا خاموش و سپس وارد نمایید،

                                                                          با استفاده ازکلیدهای را لمس نمایید و             FAN        برای ورود به تنظیم منو مورد نظر کلید  کنید و

، ضمن ثانیه 20 تنظیمات را اعمال نمایید. توجه فرمایید که در صورت لمس نکردن هیچ کلیدی به مدت

 خود بر می گردد. به حالت معمول و خارج شده از منو تنظیمات   خودکار  دستگاه به صورت ، ذخیره تنظیمات

 از منو تنظیمات خارج شد.  نیز می توان                لمس کلیدهمچنین با 

 
 

 : (Temperature Calibration) کالیبراسیون دما

اگر دمای نشان داده شده با دمای واقعی محیط اختالف داشته باشد برای 

 -5+ تا 5 فاده می شود. محدوده تغییرات بینتنظیم دما، از این منو است

 باشد )مقدار تنظیم شده با مقدار دمای سنسور جمع می گردد.(می 
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 : (ΔT) تنظیم اختالف دما

برای جلوگیری از قطع و وصل پشت سرهم فن یا پمپ با توجه به تغییرات 

تنظیم  1روی عدد  dtبرای مثال اگر مقدار    . متوالی دما استفاده می شود

رسید، فن ( SetPoint)شود به محض اینکه دما به مقدار تنظیم شده 

 بیشتردستگاه خاموش می شود و اگر دما یک درجه از مقدار تنظیم شده 

تنظیم گردد،  2روی عدد  dtشد دوباره فن روشن می شود. ولی اگر مقدار 

درجه برای روشن شدن فن نیاز است. محدوده تغییرات  2اختالف دمای 

ΔT می باشد. 4تا 1 بین 
 

 : (Child Lock) قفل کودک

و  دهیدقرار  onروی حالت را  CLتنظیم   برای فعال کردن قفل کودک

 .نمایید را انتخاب offگزینه  ،برای غیرفعال کردن آن 

ثانیه از  15هنگامی که قفل کودک فعال می شود دستگاه بعد از گذشت 

حالت تمامی کلیدهای پنل بدون  لمس آخرین کلید قفل می شود، در این

را               عملکرد می شوند. توجه فرمایید برای باز کردن قفل کودک کلید

 ثانیه لمس نمایید. 7 ه مدتب
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 کار: ویژه سرویستنظیمات 

   : (Water Pump Inactivate Time)آب    پمپ خاموشیمقدار زمان تنظیم 

شروع به کار کند، پمپ آب دستگاه پمپ تخلیه در هر شرایطی هنگامی که 

ه تغییرات د. محدوبرای مدت زمان تعیین شده در این منو خاموش می گردد

دقیقه در  5مقدار پیش فرض آن بر حسب دقیقه می باشد و  10تا  1بین 

 . نظر گرفته شده است
 

 

 

   : (Drain Pump Enable Time) تنظیم زمان فعال بودن پمپ تخلیه

تعیین مقدار زمان روشن بودن پمپ تخلیه می باشد. یا به این منو برای 

عبارت دیگر، پمپ تخلیه چه به صورت دستی و چه به صورت اتومات روشن 

ه دمحدو شود، بعد از زمان مشخص شده در این منو خاموش می گردد.

 75مقدار پیش فرض آن می باشد و  ثانیهبر حسب  240تا  50تغییرات بین 

 ه شده است.ثانیه در نظر گرفت
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   : (Drain Pump Enable Day)تنظیم زمان روشن شدن پمپ تخلی

این منو برای تنظیم میزان زمانی است که پمپ تخلیه به صورت خودکار 

مقدار می باشد و  روزبر حسب  5تا  1ه تغییرات بین دمحدو فعال می گردد.

توجه فرمایید که مالک  .روز در نظر گرفته شده است 2پیش فرض آن 

محاسبه روز سپری شده برای فعال شدن پمپ تخلیه روشن بودن هم زمان 

تنظیم  2پمپ آب و فن دستگاه می باشد. برای مثال اگر این منو روی عدد 

ساعت که پمپ آب و فن دستگاه با هم کار کنند، پمپ تخلیه  48گردد، 

 فعال می گردد.
 

  :(Auto Speed)فن  اختالف درجه دور خودکارتنظیم 

در این منو می توان مقدار اختالف دمای محیط و دمای تنظیم شده)ست 

گردد دور فن در حالت دور خودکار تغییر کند را  پوینت( را که باعث می

درجه باشد و دمای تنظیم شده  25بطور مثال اگر دمای محیط . تعیین کرد

تنظیم کرده باشید ،چون اختالف دمای محیط  2را روی ASدرجه و عدد  20

درجه  است ، فن با دور زیاد کار می کند تا  2با دمای تنظیم شده بیش از

سریعتر به دمای مطلوب تنظیم شده برسد ، ولی به محض اینکه اختالف 

بر حسب  6 تا 2ه تغییرات بین دمحدودرجه کمتر شد دوباره به دور کم تغییر وضعیت می دهد.  2دما از 

 .درجه در نظر گرفته شده است 4مقدار پیش فرض آن می باشد و  درجه
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Installation Instruction: 

 

 

  

 توجه :

ثانیه  10را همزمان به مدت                               تنظیمات به حالت پیش فرض کلید (Reset)برای بازنشانی 

 روی صفحه نمایش داده شود. rstلمس کنید تا عبارت 

 

هشدار : کاربران محترم در صورت عدم اطالع از عملکرد تنظیمات سرویس کار نباید تغییری در مقادیر 

تنظیم شده ایجاد نمایند ، زیرا در عملکرد دستگاه تاثیر گذاشته و موجب ناکارآمدی و یا آسیب به سیستم 

 تهویه مطبوع خواهد شد. 

 

 مقدار یا حالت پیش فرض محدوده تغییرات نماد تنظیمات

 تنظیمات

 کاربر   

 0 )درجه( +5الی  -TC 5 کالیبراسیون دما

 2 )درجه( 4الی  DT 1 (ΔTاختالف دما )
 CL on / off off قفل کودک

تنظیمات 

 سرویس

 کار    

 5 )دقیقه( 10الی  PT 1   آّب   پمپ خاموشیمقدار زمان 

 75 )ثانیه(  240الی  DE 50 تنظیم زمان فعال بودن پمپ تخلیه

 2 )روز( 5الی  DD 1 تنظیم زمان روشن شدن پمپ تخلیه

 4 )درجه( 6الی  AS 2 اختالف درجه دور خودکار فنتنظیم 
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 (1تصویر )

 (3تصویر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دستورالعمل نصب

 لی اطمینان حاصل کنید.اص     جعبه فیوز  مربوطه در . از قطع بودن فیوز1مرحله 

 ا نمایید.( جد1دیوارکوب را از بدنه ترموستات مطابق تصویر ). 2 مرحله

 ید.ابت کنث وارید بر روی چیبا پ( 2مطابق تصویر )را  دیوارکوب. 3 مرحله

با    مودارنرا طبق ها  میسسوکت را از پشت دستگاه خارج کرده و . 4 مرحله

 نید و سپس سوکت را جا بزنید.ک به نوع دستگاه متصل توجه

وصل  یشک میس یرا مطابق نمودارها مهایکه تمام س دیمطمئن شو :هشدار 

 اید. کرده

تا کامال در  یدفشار ده دیوارکوبترموستات را به  (3مطابق )تصویر. 5 مرحله

 جا خود قرارگیرد.

 

 

 (2تصویر )
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 )نمودار نصب(
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 فارنهایت تنظیمات اپلیکیشن

را اجراء کنید، سپس  با لمس عالمت   Fahrenheit ابتدا  ترموستات خود را روشن نمایید .اپلیکیشن

WIFI خواهید  هدر گوشه باالی اپلیکیشن ، لیستی از دستگاههای فعال اطراف خود مشاهد

نمایش داده  Thermostatپیش فرض  نمود. از لیست دستگاه های موجود ترموستات خود را که با نام

رمز دستگاه که بصورت پیش فرض عدد و آن را لمس کنید. از منوی باز شده می شود، پیدا کرده 

شوید.  از منو خارج Connect وارد نموده و با لمس  Passwordمی باشد را در قسمت  11111111

می باشد  Thermostatدر صورتیکه در زیر نام دستگاه که 

مشاهده نمودید نشانه اینست که شما  " Connected"عالمت 

حال با لمس کلید برگشت به صفحه متصل شده اید.به ترموستات 

پس از چند در صورت فعال بودن ترموستات اصلی اپلیکیشن برگردید،

 ظاهر می شود. روبروثانیه منوی 

که نشان دهنده شناسایی ترموستات توسط برنامه می باشد.در صورت 

ترموستات جدید در برنامه ثبت و پیام زیر ظاهر  "بله"لمس گزینه 

 می گردد.

 

 نام ترموستات ”ok“با لمس 

 جدید در قسمت باالی صفحه مشاهده می گردد.
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 تنظیمات ترموستات

 :  تغییر نام کاربری و رمز ترموستات

تغییر دهید ترموستات ثبت شده  WIFIچنانچه خواسته باشید نام کاربری و رمز ورود خود را که بر روی 

شوید و سپس با لمس گزینه  " تنظیمات اپلیکیشن  "وارد صفحه   با لمس        ،کافیست از صفحه اصلی 

می توانید نام پیش  اتصال مستقیم شوید. در این صفحه گزینه، WIFIوارد صفحه تنظیمات  "تنظیمات" 

رمز جدید خود جایگزین نمایید. و سپس "   SSID "فرض ترموستات را با  نام کاربری جدید در قسمت 

  "ترموستات WIFIذخیره تنظیمات  "گزینه  وارد نموده و با لمس"  Password"را در قسمت 

  .به صفحه اصلی بازگردید "بازگشت "اطالعات جدید کاربری خود را ذخیره و با لمس کلید 
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 " Internet Connections " اتصال به ترموستات از طریق اینترنت

را که در (WIFI) مجهز به وای فایجهت اتصال اینترنتی به ترموستات ابتدا باید یک دستگاه مودم 

ار نام و رمز مودم نزدیکی ترموستات نصب شده به ترموستات معرفی نمایید. بدین منظور ، الزم است یکب

 را در اپلیکیشن ثبت نماییم.

)توضیح اینکه در این حالت نیازی به اتصال به  اینترنت نمی باشد و صرفا ثبت اطالعات مودم و معرفی 

 آن به ترموستات صورت می گیرد.(
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 مراحل انجام کار:

ابتدا ترموستات خود را روشن نمایید و به آن متصل شوید. )همانند قسمت راه اندازی اولیه( سپس جهت 

 ، دکمه  به ترموستات ، با لمس عالمت        وارد صفحه تنظیمات شویدمحل مورد نظر معرفی مودم 

گزینه های باالی صفحه گزینه   ، از شوید  تنظیمات ترموستات  صفحه  و وارد لمس نموده   تنظیمات را

 "Password"در محل  را آنو رمز "  SSID " را  انتخاب نموده و نام مودم را در محل "اتصال اینترنتی "

 "و سپس دکمه  "ذخیره تنظیمات مودم "وارد نموده و دکمه 

 را لمس نمایید.  "بازگشت

 WIFI م ، دقیقا مطابق آنچه در لیست توجه: دقت نمایید که نام مود
 مشاهد می گردد ثبت شود.

جهت اتصال به ترموستات از طریق اتصال اینترنتی، ابتدا باید از برنامه 

خارج شده ، اینترنت گوشی خود را فعال نموده و سپس اپلیکیشن 

Fahrenheit  را اجراء نمایید، چنانچه مراحل فوق را کامل طی

برنامه به طور خودکار به ترموستات متصل میگردد                 کرده باشید ، 

 و آیکن         فعال می گردد.

حال می توانید با استفاده از کلیدهای موجود بر روی اپلیکیشن نسبت 

 به تنظیمات ترموستات خود اقدام نمایید.
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 حه اصلی موارد زیر مشاهد می گرددنحوه کار با اپلیکیشن :در صف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات

 نام دستگاه

 اتصال اینترنتی به ترموستات

 اتصال مستقیم به ترموستات

 نمایش دمای محیط

 نمایش دمای دلخواه

 کاهش دمای دلخواه افزایش دمای دلخواه

  مشاهد وضعیت فن : کم / زیاد / اتومات

 کولر: روشن/ خاموش پمپ : روشن / خاموش

 تغییر دور فن

 نمایش وضعیت پمپ

 WIFI ورود به صفحه انتخاب    


