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  هوشمند هیتر ترموستاتافزونه 

Smart Air blower HEATER Accessory GSN 
 

 د.نماییجدا  افزونه را از مصرف کننده ،اتردر زمان سرویس و تعمیحتما ، دما ات و نوساناتتغییربا  افزونه ترموستات*با توجه به روشن شدن خودکار 

 ، از اتصال آن به مصرف کننده هایی با ظرفیت باالتر از مقادیر تعریف شده برای هر خروجی خودداری کنید.ترموستاتافزونه *به منظور باالبردن طول عمر 

 .دنماییخودداری  دیگر الیاحتم و خطرات دستگاه را به متخصص برق بسپارید و از نصب آن توسط افراد غیر متخصص به دلیل خطر برق گرفتگی راه اندازی اولیه*

 ، از استفاده دستگاه جهت مصارف صنعتی خودداری کنید.تولید شده است*این دستگاه صرفا برای استفاده در مصارف خانگی طراحی و 

   یا به صورت دستی کنترل خروجی شعله براساس دما وامکان *           به صورت دستیهیتر فن  مجزا  امکان کنترل *        لمسی با قابلیت مولتی تاچ   دارای پنل *

 سازی پنل لمسیدارای قفل کودک به منظور غیر فعال  *                      نمونه برداری از دما به صورت میانگین*                تایمر تک زمانه و دوزمانه دارای  *

                          از راه دور * امکان تعریف ریموت رادیویی، جهت کنترل                   سانتی گراد  درجه  60تا  5بازه کاری *    ( کنترل از راه دورSEامکان تعریف سناریو ) *

 شعلهبرای کنترل  )کنترل هوشمند(AUTO  و  MANUAL حالتدو ارای د*    سط کاربر   خاب دمای مطلوب توانت* امکان 

 موارد کاربرد:. 1

 هیتر های گازی -

 هیتر برقی-

 به صورت بیسیم هیترکنترل -

 از طریق پنل لمسی هیترکنترل -

 موارد کاربرد-1جدول  

  :فنی مشخصات. 2

 ACولت    220-240  : ورودی تغذیه -

 آمپر ۷       :( فن کند )شعله وجیخر -

 آمپر ۷             :( FANفن ) وجیخر -

 عدد 14حافظه ذخیره سازی ریموت و سناریو کنترل از راه دور :  -

          ی مترسانت 16× 10 × 3:  ابعاد -

  گرم 228:  وزن -

 مشخصات فنی-2جدول

    :هیتر  ترموستاتافزونه  نمای فنی برد اصلی.3

 
 افزونه  کلی: نمای 1تصویر 
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 :لمسی پنلدکمه های  معرفی جدول.3.1

 ترموستات افزونه دکمه های پنل -3جدول

 :نمایشگر عالئم دیداری جدول.3.2
 

 عالمت

 

  

 

 

 

MANUAL 
 

  

 

 عملکرد
 نمایش

 فعال بودن قفل کودک

 نمایش

 دما و وضعیت تایمر

 وضعیتقرار داشتن افزونه در  نمایش

 کنترل هوشمند

 وضعیتقرار داشتن افزونه در  نمایش

 کنترل دستی

نمایش روشن 

 بودن شعله

دور فن  بودننمایش روشن 

 به صورت دستی
 

 عملکرد نماد گرافیکی امه دکمهن 1شماره در تصویر
 )دوبار فشردن(2حالت  )یکبار فشردن(1حالت  )نگهداشتن کلید(2حالت  )یکبار لمس(1حالت  )نگهداشتن کلید(2حالت  )یکبار لمس(1 حالت وضعیت های لمس کلید

 پاور کنترل شعله )هیتر( 1
کنترل شعله ) هیتر( و انتخاب   

 حالت دستی و اتو

روشن و خاموش نمودن 

 افزونه

کنترل دستی دور  4

 فن 
 تایمر

  
فعال و غیر فعال نمودن  به صورت دستی کنترل فن

 تایمر

 - کاهش 2
 

 -  کاهش دما مطلوب -

 - افزایش 3
 

 - افزایش دما مطلوب -

 (SEتعریف سناریو بیسیم ) ( FCتعریف ریموت فیکس کد )   (LEARNلرن) (LEARNلرن) 6

 ترموستاتافزونه  عالئم دیداری نمایشگر-4جدول

 .درگاه های ارتباط با افزونه:4

 توضیحات اهگدر ردیف
 لمسی وجود دارد. توسط دکمه های فنشعله و یا فعال و غیر فعال نمودن انجام اکشن هایی مانند ، امکان  در این روش پنل لمسی توسطکنترل  1

 توسط ریموت وجود دارد. و اجرا انواع سناریو ها شعله ویا فن، امکان فعال و غیر فعال نمودن کنترل بیسیمدر روش  کنترل بیسیم 2

 سرور مرکزی توسطکنترل  3
 

 و اجرا انواع سناریو ها توسط گوشی هوشمند وجود دارد. شعله و یا فنفعال و غیر فعال نمودن سرور مرکزی، امکان  توسطدر روش کنترل 

 درگاه های ارتباط با افزونه-5جدول

 :های افزونه. جدول معرفی ترمینال 5

 COM NULL PHASE )شعله/هیتر(FAN  HEATER ترمینال نام 
 توضیح 

  اتصال به هیتر اتصال به فن 
ورودی پایه مشترک 

 خروجی ها 
 فاز تغذیه ورودی تغذیه ورودی نول

 کنترل فن به صورت دستی                           کارکرد
نمونه کنترل خروجی شعله براساس 

   یا به صورت دستی دما وبرداری از 

 

 220امکان اتصال ولتاژ تا 

 ولت به پایه  مشترک
 شهر فازبه اتصال  شهر به نولاتصال 

 افزونه های ترمینالمعرفی : 6جدول

 :ترموستاتافزونه  کار با اصول اولیه. 6

 ر برابر نویز های شهریرا دترموستات افزونه  کهمی باشد  ایزولهسوییچینگ ولت  220 برق دستگاهی که در اختیار دارید دارای ورودیاتصال برق:. 6.1

افزونه تا متصل کنید   Nنول را به ورودیو   PHبه ورودی شهر را فاز ،دستگاه اولیهراه اندازی اتصال برق و به منظور  کند.می  محافظت محیطی و

 .روشن شودهیتر  ترموستات

به عنوان مثال اگر دمای  ،نگهداری شود حفظ و در آن محدوده محیطتا دمای  ،دمای مطلوب دمایی است کاربر تنظیم می کند: . دمای مطلوب6.2

میکند تا دمای  کنترلرا به گونه ای مصرف کننده  ،، افزونهشده باشددرجه تنظیم  25 توسط کاربر بر رویدرجه باشد و دمای مطلوب  30 با محیط برابر

 .شودنگهداری و ثابت درجه حفظ  25محیط در محدوده ی 

با شود، حال ( فعال AUTOرا لمس کنید تا وضعیت کنترل هوشمند ) () ، ابتدا دکمه فنجهت تنظیم دمای مطلوب . تنظیم دمای مطلوب:6.2.1

یک واحد کاهش دمای مطلوب  ()   کاهش لمس دکمه هر بار دمای مطلوب یک واحد افزایش پیدا می کند و با ( ) افزایش لمس دکمه هر بار

 پیدا می کند.
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 .درجه وجود دارد 60-5در بازه  ،دمای مطلوبامکان تنظیم  نکته:

 :)هیتر( شعلهقابل انتخاب برای عملکرد  وضعیت های. 7

تنها با درخواست نمونه برداری و تحلیل دما، بدون  (هیتر)خروجی شعله ،کنترل دستی درصورت قرار داشتن در وضعیت :(MANUAL)کنترل دستی. 7.1

 .کنترل میشودکاربر 

دمای محیط را با  سپس ،می کندنمونه برداری از دمای محیط  به صورت پیوسته ، افزونههوشمندکنترل  در روش :(AUTO) هوشمند. کنترل 7.2

  کنترل می کند. را شعله)هیتر(، بر اساس تفاوت دمای محیط و دمای مطلوب می کند ومقایسه  تنظیم شده توسط کاربر دمای مطلوب

به نشانه قرارداشتن در وضعیت  AUTOد و عالمت نغیر فعال می شو افزونه شعله)هیتر( دمای مطلوب، خروجیرسیدن دمای محیط به  در صورت نکته:

 .می آید آماده به کار، به حالت چشمک زن در

تا در یکی نید کرا لمس  (  ) شعلهدکمه ، حالت مصرف بهینهدر  افزونهقراردادن  جهت :(AUTO)کنترل هوشمند وضعیتفعال کردن . 7.2.1

 قرار بگیرید. MANUALیا  و AUTO  از دو ضعیت های 

 فن:وضعیت های قابل انتخاب برای عملکرد .8

تا زمانی که کاربر آن را  ،کنترل میشود و با روشن کردن آن توسط کاربر MANUALخروجی فن تنها به صورت  (:MANUALکنترل دستی). 8.1

 .روشن میماند کندخاموش 

 جهت اتصال به مصرف کننده:افزونه  سیم کشی . 9

سیم  و HEATERبه ترمینال را  شعله)هیتر( سیم برگشتی از ،نماییدجدا  افزونهرا از  پین چهارسبز  های ترمینالابتدا برق اصلی را قطع کنید، سپس 

سیم ، سپس نیدکمتصل  COMرا به ترمینال  جهت کنترل آن مصرف کننده ولتاژ مورد نیاز حالکنید،  وصل  FANبه ترمینال را دور فن  برگشتی از

 اصلی برق در انتهاقرار دهید،  بر روی افزونه در محل خود را چهار پین دو ترمینالو  متصل کنید PHورودیسیم فاز را به  و Nورودی نول را به 

 را وصل کنید. ساختمان

 
 پین 4های سبز سیم بندی ترمینال :نمای 2تصویر

 

تمام رشته سیم ها داخل دقت کنید جهت جلوگیری از اتصالی بین ورودی و خروجی ها، شان بودن سیم های ورودی و خروجی، توجه: در صورت اف

 د.مربوطه را محکم کنی پیچ ترمینال بعدد و مربوط به خود قرار گرفته باش ترمینال

  :. کنترل شعله/هیتر10

 درصورت قرار داشتن در وضعیت( وجود دارد، AUTO( و کنترل هوشمند)MANUALامکان کنترل شعله در حالت کنترل دستی) با لمس دکمه 

، افزونه به (AUTO)، خروجی شعله بدون نمونه برداری و تحلیل دما، تنها با درخواست کاربر کنترل میشود و در روش کنترل هوشمندکنترل دستی

 محیط و دمای مطلوب، شعله)هیتر( را کنترل می کند.صورت پیوسته از دمای محیط نمونه برداری می کند و بر اساس تفاوت دمای 

 خروجی شعله خاموش میشود. نگهداشتن دکمه لمس و با  خاموش کردن شعله/هیتر:. 10.1

 فن:کنترل . 11

تا  ،کنترل میشود و با روشن کردن آن توسط کاربر MANUALبه صورت  فقطخروجی فن  را لمس کنید، ( فن) دور فن، دکمه کنترلبه منظور  

 .روشن میماند )لمس مجدد دکمه(کندزمانی که کاربر آن را خاموش 
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 تنظیمات پیشرفته:. 12

را  افزونهبه توسط کودکان و سایر افراد که آشنایی کافی  ی لمسیدکمه ها منظور جلوگیری از لمس ناخواسته یه بقفل کودک  قفل کودک: .2.11

 .طراحی شده استندارند 

دارید، با روشن ثانیه نگه 6به مدت  کنید و لمس بصورت همزمانرا  افزونه چهار دکمهفعال سازی قفل کودک  برای  :قفل کودکفعال کردن   .12.2

 .دعالمت قفل چشمک میزنلمس آنها  در صورت و دنغیر فعال می شوپنل شیشه ای  لمسی ، دکمه هاینماد ک باقفل کود نشانگرشدن 

ثانیه  6 مدت برای ونید به صورت همزمان لمس ک را دکمه چهارفعال نمودن قفل کودک مجددا به منظور غیر  :قفل کودکفعال کردن غیر  . 12.3

 .روی نمایشگر غیر فعال شود بر  نمادتا  نگهدارید

 توسط ریموت و اپلیکیشن وجود دارد. ترموستاتافزونه در دسترس است و امکان کنترل ارتباط بیسیم با افزونه با فعال بودن قفل کودک نکته:  

 :(TIMER)تایمر . 12.4

و همینطور اجرا این دو زمان به صورت  بودنامکان تنظیم زمان دلخواه روشن ماندن و خاموش  یمر دو زمانهتادر وضعیت  تایمر دوزمانه:.12.4.1

و  سپس به مدت یک ساعت  باشددقیقه روشن  30 مصرف کننده، شب وان تعیین کرد در مدت زمان یکمی ت مثال متناوب وجود دارد. به عنوان

  .ماندمعتدل بو این عمل به تناوب تکرار شود، تا در طول شب هوا  خاموش شود

 4مدت ه برا لمس کرده و   دکمهبه منظور فعال نمودن حالت تایمر، . : دو زمانه تنظیم مدت زمان روشن و خاموش ماندن تایمر. 12.4.2

به  ترموستاتافزونه  ، در این حالتبر روی نمایشگر چشمک میزند ofو سپس عبارت  on ابتدا عبارت  ،، پس از ورود به محیط تایمرثانیه نگهدارید

 است. مصرف کننده جهت کنترل (of) بودن( و خاموش on) مدت زمان روشن ماندن نمودن در انتظار واردتایمر،  راه اندازی منظور

را لمس کنید، با ( )عالمت کاهش بودن زمان خاموش نظیمو به منظور ت ()عالمت افزایش  مصرف کننده ماندن زمان روشن نظیمتبه منظور  

بودن تایمر  خاموشیک واحد به زمان  (با هر بار لمس عالمت کاهش ) ن ویک واحد به زمان روشن ماند ( افزایش ) هایهر بار لمس عالمت 

که تمایل دارید تی را یوضعن تایمر را تعریف نمایید. در مرحله بعد زمان مورد نظر روشن و خاموش ماند ۷اساس جدول شماره ، بر ضافه می شودا

 اجرا می شود.شده با زمانبندی تعیین شده  انتخاباز این پس وضعیت  .کنید انتخاب)مانند دور فن کند( مصرف کننده در آن وضعیت باشد 

 1 2 3 4 5 6 ۷ 8 9 )تایمر(واحدهر 

 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه 50 دقیقه 60 دقیقه ۷0 دقیقه 80 دقیقه 90 زمان معادل
 به دقیقه از تایمر معادل هر واحد : 7جدول 

دقیقه روشن  10برای مدت  مصرف کننده، دتنظیم کنی 2را بر روی  (ofبودن ) موشو زمان خا 1را بر روی  (onاگر زمان روشن ماندن ) مثالطوره ب 

 .متناوب تکرار می شود خاموش بودن به طور زمان روشن و ،دو زمانه تایمردر ، شودخاموش می  دقیقه 20مدت به بعد از گذشت این زمان و می شود

 )زمان خاموش بودن( لمس شده باید، تایمر از وضعیت خاموشی شروع می شود و اگر آخرین بار دکمه : در صورتی که آخرین بار دکمه 1نکته

 )زمان روشن بودن( لمس شده باشد تایمر از وضعیت روشنی شروع می شود.

دقیقه  90د، بنابراین امکان انتخاب دقیقه می باش 10واحد انتخاب کرد، هر واحد نشانگر 9تا  1زمان روشن ماندن و خاموش بودن را می توان از  :2نکته

 وجود دارد. مصرف کننده بودندقیقه جهت زمان خاموش 90جهت زمان روشن ماندن و امکان انتخاب

 به منظور انجامبه صورت متناوب تکرار می شود، خاموش تایمر روشن و  برایمدت زمان تنظیم شده  به صورت معمول :ایمر تک زمانهت.12.4.3

 .می کنیماستفاده  آخرخاموشی و یا  آخری روشنتایمر  ، ازمرتبه یک برای بودن خاموش یا ماندن وروشن فرمان 

)با  خاموش بودن را به دلخواهو زمان دهید زمان روشن ماندن را بر روی صفر قرار ابتدا  ،برای اجرا تایمر روشنی آخر :آخر تایمر روشنی.12.4.4

 .را روشن میکند مصرف کننده خاموشی، از سپری کردن مدت زمان پس افزونه، دکنی تنظیم نظر موردبر روی مقدار ( ۷توجه به جدول شماره 

)با  را به دلخواه ماندنزمان روشن  و دهیدرا بر روی صفر قرار  بودنزمان خاموش  برای اجرا تایمر خاموشی آخر، ابتدا :آخر خاموشیتایمر  .12.4.6

 .کندخاموش می را مصرف کننده، ماندن از سپری کردن مدت زمان روشن پس افزونه، تنظیم کنید مورد نظر بر روی مقدار( ۷توجه به جدول شماره 
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 :افزونه جهت کنترل از راه دور (FCکد ) فیکس ریموت تعریف -13

اال سمت راست بدر  تعبیه شده) LEARN  مکانیکی دکمه برای این کار میشویم،FC وارد محیط لرن  ابتدا ، کد فیکس ریموتبه منظور معرفی 

تا مجموعه  شار دهیدفرا ریموت  4تا  1 ، حال یکی از کلید هاینمایش دهدرا به حالت چشمک زن  FCسون سگمنت عبارت تا  یکبار فشرده (افزونه

 برای افزونه تعریف شود. ( دور کند، دور متوسط، دور تند و خاموشی مصرف کننده شامل) ریموت اول چهار کلید

 10ا به مدت ر (هتعبیه شده در باال سمت راست افزون) LEARN  مکانیکی دکمه ،حافظه به منظور پاک نمودن :ریموت کردن حافظهپاک . 13.1

 می کنند.چشمک زدن پاک شدن موفقیت آمیز حافظه ریموت، نشانگر های افزونه شروع به  پس از و نگهدارید فشردهثانیه 

 دا حافظه را پاک نمود.( باید ابتSE( تعریف شده باشد، برای تعریف ریموت در حالت سناریو )FCفیکس کد ):در صورتیکه یک ریموت در حالت 1نکته

 پاک می شود. نیز های تعریف شده برای افزونه، حافظه سناریوکد فیکس ریموت: با پاک کردن حافظه 2نکته
  

 :ترموستاتافزونه  از راه دورکنترل (SE) 1سناریو .14

با  ن نمونه یک سناریواجرا می شود، به عنوا با فشردن یک دکمه از ریموتو  توسط کاربر به صورت یکجا که جموعه ای از وظایف استسناریو م 

به   .درجه قرار دهد 24ر روی بدمای مطلوب را و  نماید فعالرا دور تند ، فزونه را روشن کندبه صورت همزمان، ا می تواند فشردن یک دکمه از ریموت

را به حالت چشمک زن  SEسون سگمنت عبارت  ر دکمه لرن را دوبار فشاردهید تامیشویم، برای این کا SEمنظور تعریف سناریو ابتدا وارد محیط 

کمه از برای یک د لب سناریویا بیشتر از یک اکشن را در قا یک و می توان تنظیم برای سناریو،با توجه به جدول اکشن های قابل حال  نمایش دهد ،

 .نمایید اجراکه شامل مجموعه ای از اکشن ها می باشد  را سناریو مورد نظر ،آن دکمهبا فشردن  تعریف کنید و ریموت

 حافظه را پاک نمود.ا ابتد( باید SE( تعریف شده باشد، برای تعریف ریموت در حالت سناریو )FC) کد نکته:در صورتیکه یک ریموت در حالت فیکس

 سناریو:قابل تنظیم برای اکشن های  جدول. 14.1

 کردعمل سناریو ردیف

 کنترل هیتر شعله)هیتر( 1

 موتور اولدور  کردن فعال فن 2

 حفظ دمای محیط در محدوده دمای مطلوب دمای مطلوب 3

 قرار دادن افزونه بر روی وضعیت کنترل دستی (MANUALوضعیت کنترل دستی) 4

 قرار دادن افزونه بر روی وضعیت کنترل هوشمند (AUTOوضعیت کنترل هوشمند) 5

 فعال نمودن تایمر دوزمانه تایمر دوزمانه 6

 فعال نمودن تایمر تک زمانه تایمر تک زمانه ۷

 خاموش کردن مصرف کننده وضعیت خاموش 8

 سناریو  قابل تنظیم برای اکشن های -8جدول

 

افزونه از دو  وراز راه د تعریف سناریو بیسیم کنترل :و سرور مرکزی توسط ریموت کنترل ،کنترل بیسیم افزونه (SE)تعریف سناریو  14.2

بر  ،ابتدا ،کنترل بیسیم ناریوتعریف س به منظور . سرور مرکزی امکان پذیر است، که در ادامه با آن آشنا می شوید.2. کنترل از طریق ریموت و 1روش 

 روی افزونه اجرا شود بر به صورت بیسیماز ریموت،  با فشردن یک دکمه که تمایل دارید اکشنی، قابل تنظیم برای سناریو اساس جدول اکشن های

  مکانیکی دکمه ین کارشوید برای ا تعریف سناریووارد محیط  سپس تایمر را بر روی مقدار دلخواه تنظیم کنید نمونه به عنوان .کنیدانتخاب 

LEARN (باال سمت راست افزونه تعبیه شده در)  تا عبارت را دو بار فشردهSE  حال یکی از اده شوددبر روی نمایشگر به صورت چشمک زن نمایش ،

ذخیره سازی  ریموت وال سیگناز دریافت صحیح  پس، فشار دهیدرا  1شماره  (، به عنوان مثال کلیدو یا اپلیکیشن خانه هوشمند)ریموت  کلید های

موت) ویا اپلیکیشن خانه ری1فشردن کلید شماره  از این پس با .میزندچشمک  بر روی نمایشگر چند بار سریع    [   ]عالمت  سناریو،موفقیت آمیز 

 می شود. اجرا (توسط کاربر)تنظیم شده  سناریو، هوشمند(
زدن  ،در قالبِ و اکشن ها نیست و این اتفاقات به صورت جداگانه دور کند و تنظیم دما بر روی مقدار خاصی به فعال نمودن نکته: با اجرا سناریو نیاز

 و افزونه در دسترس نباشددر صورتی که تا  ،این مزیت این امکان را میدهد اتفاق می افتد. ،شده استتعریف که پیش از این  سناریوی دکمه یک 

                                                                 
 گیتی سگالی نو ارائه شده است. کلید هوشمند ترموستاتسناریو قابلیت جدیدی است که در این نسخه از افزونه  1
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 مورد نظر روی مقدار دمای مطلوب و سایر اکشن ها را بر ،سناریوی با فشردن دکمه  بتوان نشود، از روی نمایشگر مشاهده جزئیات و دمای محیط

 .کردتنظیم 

پاک شدن  پس از یدو نگهدار فشردهثانیه  10ا به مدت ر LEARN  مکانیکی دکمه ،حافظه به منظور پاک نمودن :سناریو پاک کردن حافظه. 14.3

 می کنند.چشمک زدن حافظه سناریو، نشانگر های افزونه شروع به موفقیت آمیز 

 پاک می شود. نیز نکته: با پاک کردن حافظه سناریو، حافظه ریموت های تعریف شده برای افزونه
 

 باتشکر 
 

 شرکت دانش بنیان گیتی سگالی نو
 


