


بدون تخریب  بی سیم  قیمت مناسب  کیفیت باال 

خانه هوشمند لوکسین 

لوکسین یک تولید کننده حرفه ای تجهیزات هوشمند سازی ساختمان بر اساس اینترنت اشــیا 

است. این مجموعه در اردیبهشت ١٣٩٤ توسط فارغ التحصیالن مهندسی برق دانشگاه صنعتی 

س شده و همواره در تالش بوده با بکار گیری آخــرین تکنولــوژی های روز دنیــا،  امیرکبیر تاسی

محصوالتی با کیفیت جهانی را به مصرف کننده عرضه کند.  

  BITS & PRETZELS  نماینده اتاق بازرگانی آلمان در نمایشگاه

خانه هوشمند ایرانی 

برای کاربران و ساختمان های ایرانی 



٢ سال گارانتی تعویض 

تمــامی محصوالت لوکســین با دو سال 

گــارانتی تعــویض عرضه می شوند. این 

گارانتی به صورت هوشمند از لحظه راه

ـــروژه شروع می  انــدازی محـصــول در ـپ

 شود. 

ایجـــاد تیــکت پشتیـــبانی و مشــاهده 

مدت زمان باقی مانده از گارانتی: 

panel.luxintech.com

تهــران، خیابان شــریعتی، باالتــر از مطهری، پالک ٧٣١، طبقه اول

021-28429452 09358429452

پشتیبانی لوکسین 

س از  یکی از بارزترین مزایای استفاده از محصوالت یک تولید کننده حرفه ای کیفیت باالی خدمــات پ

فروش است. دپارتمان پشتیـبانی لوکسین با کادری مجرب در تمام طـول هفته آمـاده ارائه خدمـــات 

ش نــرم افـــزاری و سـخت افزاری  ـــرین سطح کیــفــیت، در دو بخ پشتــیبانی به مشتریان عزیــز در باالـت

است. خدمات نرم افزاری شامل راهنمایی کاربران برای اعمــال تنظیمــات مد نظر خود در سیستم خانه 

هوشمند مـی باشد. خدمات سخــت افزاری نیز مربوط به عیــب یابی تجهیزات نصــب شده در پروژه ها و 

پیگیری امور مربوط به گارانتی محصوالت است. 



آپارتمان ها، نماد زـنــدگی مــدرن ـشــهری بــوده و ـبــه 

مرسوم ترین شکل سـکونت تـبــدیل ـشــده اند. شـــاید 

محیط های بسته آپارتمانی با فضای ایده آل ما فاصله 

ش  داشته باشنـد، ولـــی فنـــاوری هــای جدـیــد، آسایــ

بیشتری به زندگی ما می بخشند. هوشمنــد ســازی در 

س «در خانه بودن» بـه مــا کمــک می کــند.  تقویت ح

عالوه بر این، یک آپارتمان هوشمند، از آپارتمان های 

معمولی متمایز بــوده و مصــرف انــرژی کمــتری نــیز معمولی متمایز بــوده و مصــرف انــرژی کمــتری نــیز 

دارد. 

آپارتمان هوشمند 

کنترل ساده از گوشی و پنل 

دسترسی از تمام نقاط دنیا 

سناریوهای شخصی سازی شده 

برنامه های زمان بندی 

هوشمند و انعطاف پذیر 



سناروی خواب 

روی تخت خود دراز کشــیده اید و می خواهید بخوابید. الزم نیســت برای خاموش کردن دســتگاه هــــایی که در قسمــــت های دـیـــگر خــــانه 

روشــن هســتند از جای خود بلند شــوید. با اجرای ســناریوی خواب، آباژور شــما روشــن شــده و ســایر دـســـتگاه ها خاموش می شوـنـــد و یــــا با 

برنامه ریزی شــما چراغهای مد نظرتان خاموش و الباقی روشــن خواهند شــد. 

سناروی بدار شدن 

ســناریوی بیداری، همزمان با بیدار شــدن شــما پرده ها را باال می دهد، برق چای ســاز را وصل می کند و حتی می تواند سیســتم صوتی شــما 

را بــا یــک آهنــگ مالیــم روشــن کنــد. تمــام چیزی که برای یک بیداری دلپذیــر به آن احتیاج دارید. 

دمای متناسب با حضور 

ش واـحـــد،  ــــرمای ش و ـس یکی از ویژگی های زندگی شــهری، عدم حضور ســاکنین در ســاعات کاری اســت؛ ســاعاتی که لزومی ندارد برای گرمایــــ

انرژی ای صرف شود. زندگی هوشمند، مصرف انرژی را در این زمان به حداقل رسانده و از ایجاد دمـــای اـیـــده آل در زـمــــانی ـکـــه شما ـمــــنزل 

هســتید اطمینــان حاصل می کند. 

تغیر عملکرد کلیدهای دیوای 

کلیدهای دیواری، لزوما به حالت ایده آل شــما ســیم کشــی نشــده اند. در حالت ســنتی شــما مجبور بودید از عـــملکردهای ســیم کـــشی شـــده 

تبعیت کنید. ولی در خانه هوشــمند شــما می توانید بدون تغییر در سیــــم کشــی، عـمـلـــکرد جدـیـــدی برای کلـیـــدها تنظیم کنید. 



نظارت همه جانبه به صورت زنده 

دسترسی از تمام نقاط دنیا 

سناریوهای امنیتی 

برنامه های زمان بندی 

آبیاری هوشمند فضای سبز 

ویالی شما می تواند مکان دائمی زندگی شما و یا یک 

ـــرای تعطیــــالت باـشــد. در هـــر دو ـصــورت،  مقصد ـب

هوشمند ســازی آن به شــما کمـــک می کـــند کنتـــرل 

کاملی روی ساختمان خود داـشــته باـشــید. در زمــان 

ش بیشتر، و در زمان عدم حضــور، خیال  حضور، آسای

راحتی از مرتب بودن اوضاع در خانه خواهید داـشت. 

یک خانــــه ویالیی، مکـانی ایــده آل بــرای پیاده سازی 

آخرین فناوری های ساختمانی روز دنیاست. آخرین فناوری های ساختمانی روز دنیاست. 

هوشمند سای ویال 



سناروی به سمت ویال 

با اجرای این ســناریو در زمانی که در حال حرکت به ســمت ویال هســتید، ویالی  هوشــمند شــما، خود را برای ورودتان آمــــاده می کند. دمــــای 

خانه به ســمت دمای ایده آل حرکت کرده،  آب اســتخر تصفیه شــده و بویلر شــروع به گرم کردن آب اســتخر می کندو در صورت تنظیم شــما 

س پرده ها کشــیده می شــوند.   پــرده هــا بــرای جــذب آفتاب کنار رفته و یا برعک

سناروی خواب و بدای 

با اجرای ســناریوی خواب، آباژور اتاق خواب روشــن، و دســتگاه های قســمت های دیگر خانه خاموش می شــوند. ســناریوی بیداری، همزمان با 

بیدار شــدن شــما پرده ها را باال می دهد، برق چای ســاز را وصل کرده و حتی می تواند سیســتم صوتی شــما را با یک آهنگ مالیم روشــن کند.  

شبیه ساز حضور 

شــبیه ســاز حضور، عملکردهایی که شــما در زمان حضور خود در خانه انجام می دهید را ذـخـــیره مـــــی کند و زـمــــانی که در خانه نیستـــــید، 

قســمت هایی از آن که انرژی زیادی مصرف نمی کند را به اجرا در می آورد. به این ترتـــیب کســی متوجه نمی شــود که شــما منزل نیســتید. 

به اشتراک گذای دسترسی 

بدون اینکه خودتان در ویال باشید، می توانید به مهمانانی که قصد اقامـــت در آنـجــــا را دارنـــــد، برای استـــــفاده از خانه هوشـمــــند خـــــود 

س از اتمام اقامت مهمان، می توانید دسترســی ایشــان  دسترســی دهید. تنها کافی اســت شــماره موبایل مهمان را در اپ خود وارد کنید. پ

را بــه راحتــی پاک کنید. 



کنترل و نظارت مرکزی 

تعریف و اعمال ساعات کاری 

ش های بین کارکنان  ش تن کاه

برنامه های زمان بندی 

صرفه  جویی در مصرف انرژی 

محیط های کاری، هـمــواره قســمت مـهــمی از زنــدگی 

افرادی که در آن مشغــــول هـســتند می باشــد. یـــک 

محیط کاری هوشمـــند به کارکنـــان کــمک می کنــد با 

دغدغه کمتری به وظایف اصلی خود مشــغول باشند. 

مدیران نیــز می تــوانند کنتـــرل بیـــشتری بر عمــلکرد 

کارکنان و وضعیت محیط کاری داشته باشند. سرعت 

بخشی در انجام امور و صرفه جویی در ـمصرف انرژی 

با هوشمند سازی ممکن می شود. با هوشمند سازی ممکن می شود. 

هوشمند سای سازمانی 



ف ساعات کای  تعر

بیشــتر فضاهای کاری تنها در ســاعات مشــخصی از روز مورد اســتفاده قرار می گیرند. هوشــمند ســازی ســاختمان اداری، این امکان را فراـهــم 

می کنــد تــا در زمانــی کــه کارمنــدان در شــرکت حضــور ندارنــد، مصرف انرژی به حداقل برســد. این روند در روزهای تعطیل هم اعمال می شــود. 

تذکر ناشناس مزاحمت صوتی 

با اســتفاده از این ویژگی کارمندان بر عملکرد یکدیگر نظارت می کنند و به افرادی که با ســر و صدای باال برای بقـــیه مزاـحـــمت ایــــجاد می 

کنند، هشدار می دهند. این کار با روشن کردن یک چراغ هشدار در نزدیکی میــــزی که سر و صدای زیــــادی دارد انجــــام می ـشـــود، ـبـــدون 

ص شود.  اینکه هشــدار دهنده مشــخ

کنتل هوشمند دمای محیط 

بدون وجود کنترل هوشــمند بر روی دمای محیط، کارکنان مجبور به اعمال دســتی تغییرات می شــوند. با سیســتم کـنـــترل هوشـــــمند دمــــا، 

دیگر الزم نیســت وقتی سیســتم گرمایشــی روشــن اســت، کســی پنجره اتاق خود را باز کند تا دمای محیط کمی پایین آید. 

اعمال ساعت اتمام کار 

ش می شــوند و کلیدهــای دیواری از کار می افتند تا کســی نتواند بعد از زمان  بــا اعمــال اجبــاری ســاعت اتمــام کار، چــراغ هــای محــل کار خامــو

تعطیلی رســمی مجموعه به کار خود ادامه دهد. در این شــرایط چراغ هایی برای راهنمایی مســیر خروج، روشــن می مانند. 



کنترل اتاق از روی پنل لمسی و یا گوشی 

سناریوهای راحتی، خواب، رمانتیک و ... 

نظارت مرکزی بر وضعیت اتاق ها 

Make Up/Don't Disturb سیستم

Room Service درخواست

کنترل مصرف انرژی 

هتل ها همواره در تالشند تا تجربه متمایز و دلپذیری 

را برای مهمانان خود فراهم کنند. یک هتل هوشمنـد، 

ـی از اقامـــت در یــک محــیط مجــهز بـه  خاطـره خوـش

فناوری های جدید را برای مهمانان می سازد. عالوه بـــر 

ــل راحت تـــری با اتاق هـــا  آن مدیریت هتل نیــز تعاـم

داشته و خانه داری نیز امور خود را به صــورت بهــینه

 تری انجام می دهد. یک پنل هوشمند هتلی، راهکاری 

مدرن برای ارتباط مهـمانان با اتــاق و مدیــریت هتــل مدرن برای ارتباط مهـمانان با اتــاق و مدیــریت هتــل 

است. 

هتل هوشمند 



سناروی وود به اتاق 

با ورود مهمان به اتاق، چراغ های ورودی اتاق روشــن شــده، سیســتم گرمایشی/سرمایشــی بر روی دمای ایده آل تنظیم می شــود و سیســتم 

ش یــک آهنــگ مالیــم می کنــد. در عین حال، خانه داری هم از ورود مهمان به اتاق باخبر می شــود.  صوتــی شــروع بــه پخــ

ف پذیر  سناروهای تعر

ش تعریــف شــده ای بــرای ایجــاد محیــط ایــده آل بــرای فعالیت هــای درون اتاق، با زدن یک دکمه بر روی پنل لمســی قابل اجرا  ســناریوهای از پیــ

خواهــد بــود. ســناریوهای ویــژه اســتراحت، فیلم دیدن، مطالعه و یا ایجــاد فضای رمانتیک. 

Make Up/Don't Disturb سیستم

ص کنند که تـــــمایل دارند اتاقــشــــان مرتـــــب شود یا ایـنـــکه ترجیـــــح می دهند کــــسی  مهمان ها می توانند بر روی پنل لمســــی خود مشــــخ

ش داده می شــود، خانه داری را نیــز مطلع می کند.  مزاحمشــان نشــود. ایــن تنظیــم مهمــان، عــالوه بــر اینکه بر روی نشــانگر بیرون اتاق نمای

Room Service درخواست

س هــای اتاق با البی تماس بگیرنــد. منوی خدمات قابل ارائه، بر روی پنل لمســی آنها  دیگــر الزم نیســت کــه مهمــان هــا بــرای درخواســت ســروی

ش داده می شــود. می توانند غذای مورد نظر خود را از منوی رســتوران انتخاب کنند و یا درخواســت تاکســی دهند.  نمای



سیستم لوکسین 

تکنولوژی هوشمند لوکسین کامال بی سـیـم بوده و با 

استفاده از پروتکل جدید و منحصر به فرد LoRa یک 

شبکه ارتباطی مطمئن را داخل ساختــمان پیــاده می

 کند.  لورا یک پروتکل ارتباطی بی ـســیم با رـنـج باال و 

مصرف پایین است. این پروتکـل در زمیـــنه ســـاخت 

شبکه های اینترنت اشیا در ســـطح جهـــانی پیـــشتاز 

است. لورا با هدف برطــرف کردن مـشــکالت پــروتکل 

هـای بی ســــیم قدیمــــی تر، در ســـال ٢٠١٣ به صــورت  به صــورت 

عمومی عرضه شد. 

اتصال مستقیم به هاب 

در صورتی که داخل ساختمان، شبکه Wi-Fi وجود نداشـته بــاشد، 

هاب لوکسین یک شبکه Wi-Fi ایجاد می کند تا کاربران با اتصال 

بــه آن شبـــــکه بـتــواننـد از طریــــق اپلیــــــکیشن لوکسیــــــن به 

دستگاه های هوشمند فرمان دهند. 

ـی کند. سه روش  عملکرد مکانــیکی کلـیــدها در هر شــرایطی کار ـم

ارتباط بی سیم با خانه هوشمند لوکسین در دسترس است. 

Wi-Fi اتصال به شبکه

در این حالت هــاب لوکـســین به یـــک شـبــکه Wi-Fi موـجــود در 

ساختمان متصل می شود و کاربران ـنــیز با اتصـــال به این شــبکه 

Wi-Fi به اعمال کنترل های مورد نظـــر در خـــانه، ویــال، یا کــارخانه 

هوشمند خود می پردازند. 

اتصال اینترنتی 

هاب لوکسین از طریق یک شبکه Wi-Fi به اینترنت متصل شده و 

با سرور لوکسین در ارتباط خواهد بود. اپلیکیشن لوکسین نـیز از 

طریق اینترنت به سرور لوکســین وصــل می شــود تا کنــترل خــانه 

هوشمند را از تمام نقاط دنیا در دست بگیرد. 





اپلیکیشن لوکسین، روش اصـلی ارتبـــاط ـکـــاربران با خـــانه 

هوشمند است. تمامی دستگاه های مجهز به لوکســین، در 

یک محیط گرافیکی فارسی به سادگی در دسترس هـــستند. 

عالوه بر روشن و خاموش کــردن، می تــوان به آنــها بــرنامه 

زمانی داد، آنها را در گروه های مختــلف دســته بنــدی کــرد و 

سناریو های متنوعی را برای کاربری های خاص تعریف نمود. 

اپ لوکسین برای گوشی های اندرویدی و همچنین دستگاه 

های اپل در دسترس است. برای نصب این اپ کـافی اســت های اپل در دسترس است. برای نصب این اپ کـافی اســت 

یکی از کدهای QR زیر را اسکن کنید. 

اپلیکیشن موبایل لوکسین 



نصب اپلیکیشن لوکسین بــر روی یک تبلت یا پنل لمسی 

دیواری، یک مرکز کنتـرل را در اختیــار ساکنـیـن ســاختمان 

قرار می دهد که از طریق آن کنترل همه جانبــه ساخـــتمان 

را در اختیار خود بگیرند. فضای بزرگتر پنل لمسی، کــاربران 

را قــادر به مشاهده حجم بیشـتری از اطــالعـات در صفحــه 

کرده و کنترل قسـمت های بیشـتری را به صــورت هــمزمان 

در دست می گیرند. اپ لوکسین برای اندرویــد و همچــنین 

دستگاه های اپل در دسترس اســت. عالوه بر اـیـن، نسخــه دستگاه های اپل در دسترس اســت. عالوه بر اـیـن، نسخــه 

وب این اپلیکیشن،  قابل اجرا بر روی تمــامی دستــگاه های 

مجــهز بــه مرورگر وب است. 

اپلیکیشن تبلت لوکسین 



هـــاب مرـکـــزی لوکـــسین، مغــز متــفکر سیــستم خـانه 
هوشـمند شماست. این دستگاه شبکه بی سیم ارتباطی 
ــل محدوده برقــرار می کـــند. مدیریت دستگاه های  را داـخ
مـتصل، کنترل دسترسی کاربران، برنامه های زمان بندی و 
سناریوهای کاربر، به عـهــده ـهـــاب مرکـــزی اســـت. 

ایـــن دستــگاه از طرـیـق Wi-Fi به اینترنت و کاربر وصل 
می شــود و از طرـیـق شبــکه LoRa با دســتگاه های خانه 

هوشمند در ارتباط است. هوشمند در ارتباط است. 

LH-E32-V1هاب مرکی 



وجود حداقل یک هاب لوکسین برای عملکرد اپ ضــروری اـست. شما 

فقط بعد از اتصال به هاب می توانید سایر دســتگاه ها را به سیــستم 

خانه هوشمند خود اضافه کنید. 

اپ می توانــد همزمــان بــه چنــد هــاب متصــل شــود. همچنیــن چندیــن 

کاربر، به صورت همزمان می توانند به یک هاب متصل شوند. 

LH-E32-V1هاب مرکی 



ایـن مـــاژول، بـــرای کنـــترل سوئیچینـــگ دو ســـرخط 

روشنایی طراحی شده است و مناسب استفاده پشت 

کلیدهای دیواری دو پل می باشــد؛ هرچــند که در هــر 

قسمتی از سرخط روشنایی، می تواند نـصب شود. بــه 

صورت بی سیم با هاب لوکسین در ارتباط است و بــا 

کنترل دستی نیز عمل می کند. 

S2LT-SSR1ماول دو کاناله وشنای 



با اضــافه ـکـــردن ایـــــن مـــاژول، دو  ورودی قطع و وصل، دو خروجی 

سوئیچینگ و ویجت های مربوط به آن، به اپ شما اضافه می شود. 

این ورودی و خروجی ها را می توانـیــد در برنـــامه های زمـــان بـــندی و 

سناریو ها استفاده کنید.  

S2LT-SSR1ماول دو کاناله وشنای 



این مـاژول بـــرای کنـــترل سوییچـــینگ یــک ســـرخط 

روشنایی طراحی شده است و مناسب استفاده پشت 

کلیدهای دـیــواری تک پــل می باـشــد؛ هرچـــند در هــر 

قسمتی از سرخط روشنایی، می تواند نصب شـود. بــه 

صورت بی سیم با هاب لوکسین در ارتباط است و بــا 

کنترل دستی نیز عمل می کند. 

S1LT-SSR1ماول تک کاناله وشنای 



با اضــافه کـردن ایـــن مـــاژول ، یک  ورودی قطع و وصل، یک خـروجی 

سوییچینگ و وـیـجت های مربـوط به آن، به اپ شما اضافه می شود. 

اـیـن ورودی و خــروـجـی را می تــوانیــد در بــرنامــه هـای زمـــان بنــدی و 

سناریوها استفاده کنید.  

S1LT-SSR1ماول تک کاناله وشنای 



این مـــاژول بـــرای کنترل سوییچـــینگ یــک ســـرخط 

روشنایی طراحی ـشــده است. مـــناسب اسـتــفاده در 

کلیدهای تبدیل مورد استفاده در ساختمان است که 

از دو نقطه، یک سرخط را کنترل مـی کنند. به صــورت 

بی سیم با هاب لوکسین در ارتباط است و با کنــترل 

دستی نیز عمل می کند. 

S1MW-SSR1ماول وشنای تبدیل 



با اضــافه ـکـــردن ایـــــن مـــاژول، دو  ورودی قطع و وصل، یک خروجی 

سوییچینگ و ویجت های مــربوطه به اپ شما اضــافه می شــود. این 

ورودی و خروجی را می توانید در برنامــه های زمان بنــدی و ســناریوها 

استفاده کنید.  

S1MW-SSR1ماول وشنای تبدیل 



این ماژول بـــرای کنـــترل سوییچیـــنگ یـــک ســـرخط 

کنترلی طراحی شده است. مناسب استفاده در تــابلو 

برق ها، تجهیزات تاسیساتی، پمــپ های آب و سایـــر 

دســتــگاه های سوییچیـنگ غیــر روشــنایی مـی باشد. 

به صورت بی سیم با هاب لوکسین در ارتباط است و 

با کنترل دستی نیز عمل می کند. 

S1GP-TE10ماول سویچینگ عمومی 



با اضــافه ـکـــردن ایـــــن مـــاژول، یــک  ورودی قطــع و وصـل، یک 

خروجی سوییچینگ و ویجت های مربوطه به اپ شما اضافه می

 شود. این ورودی و خروجی را مـی توانید در برنامه های زمان بندی 

و سناریوها استفاده کنید.  

S1GP-TE10ماول سویچینگ عمومی 



این محصول برای کنترل سوییچینگ دستگاه هایی که 

با استفـــاده از دوشـــاـخــه به بـــرق متـــصل مـــی شوند 

استفاده می شود. مناسب استفاده برای آبـاژور، چــایی

 ساز، و سایر دستگاه هایی اســـت که با قـــطع و وصــل 

ش می ـشــوند. مـجــهز به سنـــسور  برق روشن و خامــو

جریان و مدار محافظ برق است و به صــورت ـبـی سیم 

با هاب لوکسین در ارتباط است. 

SP-FND16پرز هوشمند 



با اضــافه ـکـــردن ایـــــن مـــاژول،  یک خروجی سوییچیـنگ و ویجت

 های مربوطه به اپ شما اضافه می شود. این خروجی را می توانید در 

برنامه های زمان بندی و سناریوها استفاده کنید.  

SP-FND16پرز هوشمند 



از این محصول برای اندازه گیری دما و رطوـبت محیط 

استفاده می شود. با استـفاده از آداپتــور ـمــوجود در 

جعبه به برق متصل می شود. می توان آن را به صورت 

رومیزی یا نصــب بر روی دیــوار یا سقــف استـفـــاده 

کرد.  بر اساس دما و رطوبــت انــدازه گیری شــده می

 توان خروجی های مختلف را کنترل کرد. به صورت بی

 سیم با هاب لوکسین در ارتباط است. 

TH-DHT11سنسور دما و رطوبت 



ــــاژول، یــک حســگر دمــا و یــک حســگر  بــا اضــــافه کــــــردن اـیــــــن ـم

رطوبــت نســبی بــه اپلیکیشــن شــما اضافــه می شــود. از مقادیــر انــدازه

 گیــری شــده می تــوان بــرای ایجــاد برنامه هــای اتوماســیون اســتفاده 

TH-DHT11حسگر دما و رطوبت 



این محصول شبیه ساز ریموت کنــترلرهای IR است. 

با استفاده از این محصــول می توان کولــرهای گـازی، 

اسپلیت ها، تلویزیون ها، سیستم های صوتی و سایر 

ش کننـده ها را کنترل کرد. این محصـول مجـهز به  پخ

سنســور دمــا و رطــوـبت داخــلی اســت و به ـصــورت 

بی سیم با هاب لوکسین در ارتباط است. 

IR  کنترلرIR-DHT11



با اضــافه ـکـــردن ایـــــن مـــاژول، یک حسگر دما و یک حسگر رطوبت 

نسبی به اپلیکیشن شما اضافه می شود. عالوه بر آن امــکان اضـــافه 

کردن تعداد نامحــدودی  دســتگاه IR نیـز در اپلیکیــشن فــراهم ـمـی

 شود. 

IR کنترلرIR-DHT11



این محصول ترکــیب یک ورودی یونـــیورســال با یک 

س از اینــکه  سنــــسور دود اســــت. بدین ترتیـــب پــ

ص داد،  سـنسور دود آناـلــوگ وـجــود دود را تــــشخیــ

عالوه بـر به صــدا در آمــدن آژیـــر داخـــلی سنــــسور، 

سیستم هوشمند نیز از این اتفاق با خبر شده و می

 تواند اقداماتی نظیر اجرای سناریوی هشدار و ارسـال 

اعالن به کاربران را اجرا کند. 

UI-APZ220سنسور دود 



ــل و ویجت با اضــافه ـکـــردن ایـــــن ـمـــاژول، یک ورودی قطع و وـص

 های مربوطه به اپلیکیشن شــما اضافه می شود. این ورودی را ـمـی

 توانید در برنامه های زمان بندی و سناریو ها استفاده کنید.  

UI-APZ220سنسور دود 



این محصول مناســـب کنترل پــرده هایی است که با 

ریسمان و زنجیر باز و بسته می شوند. پرده های زبرا، 

شید، دابل شید، و ورتیالین از جـمله مــدل های قابل 

کنــترل بـــا این موتــور است. نیــازی به تغـــییر ریـل 

نیست و به صورت پورتابل نـصب می شــود.  دـکــمه 

ـــته و به صــورت بی ســیم با هاب  کنترل دستی داـش

لوکسین در ارتباط است. 

LB-YH002موتور پرده برقی 



با اضــــافه کــــــردن ایـــــــن ـمــــاژول، سه خروجی باال، پایین و توقف به 

همــراه ویجت هــای مربوطــه بــه اپ شــما اضافــه می شــود. اـیـن 

خروجی هــا را می توانیــد در برنامه هــای زمان بنــدی و ســناریو ها 

LB-YH002موتور پرده برقی 



این تبلت رومـــیزی یک مرکـــز کنــترل همــه جــانبه را در 

اختـیار ساکنین قــرار می دهــد تا بــتوانند کنتـــرل کــامل 

سـاختمان را در اختیار بگیرند. ظاهر زیبای این تبلت در 

ش هوشمــندی ساختمان نیز تاثیرگذار است.  نمای

فضای بزرگ پنل لمسی کاربران را قادر به مشاهده حجم 

زیادی از اطالعات کرده و می توانند کنترل همه ـقسمت

 ها را در دست بگیرند. 

LTP-HS10تبلت ومیی ۱۰ اینچی 



با استفاده از این محصول و سایر نمایــشگرهای افقی،  نـسـخه تبلت 

اپلیـکیشن خانه هوشــمند خــود را مــشاهده خواهــید کرد. عــالوه بر 

اینکه به صــورت هــمزمان حـجـم بیــشتری از اطالعات و کنترل ها در 

دسترس شما خواهند بود، برخی ویجت های مخصوص نمایــشگرهای 

افقی نیز برای شما فعال خواهد شد. 

LTP-HS10تبلت ومیی ۱۰ اینچی 



این دوربــین امنیتی تحت شبــکه بــرای نظــارت زنده بر 

فضـاهای باز طراحی شــده اســت. به صــورت بی سیم و 

ســیمی به شبــکه وصل ـمـی شود. قابلـــیت تشـــخیص 

ص حرکت شــروع به  حرکت داشته و به محض تشخیــ

ضبط وقایع می کند. تصاویر ضبط شــده را بر روی کارت 

حافظه ذخیره می کند.  

W1دورین امنیتی فضای باز 



با اضافه کردن این محصول، یــک ویجــت دوربیـن به اپ شما اضافه 

ش دوربین را به  می شود که از طریق آن می توانید فضای تحت پوشــ

صورت زنده مشـاهده کنید. می تــوانید ضبط تـــصویر را فعــال کنید یا 

برای آن برنامه زمانی بدهید. 

W1دورین امنیتی فضای باز 



این دوربــین امنیـتـی تحت شبــکه برای نظــارت زنده بر 

محیط های سربسته، با امــکان ارتــباط صــوتی دو طــرفه 

طراحی شده است. با آداپتور به برق وصل می شود و به 

صورت رومیزی، دیواری یا ســقفی قابل اســتفاده است. 

قابلیت تشخیص حرکت داشته و تــصاویر ضبط شده را 

بر روی کارت حافظه ذخیره می کند.  

G7 Miniدورین امنیتی داخلی 



با اضافه کردن این محــصول، یــک ویجــت دوربین به اپ شما اضافه 

ش دوربین را به  می شود که از طریق آن می توانید فضــای تحت پوشــ

صورت زنده مشـاهده کــرده و با آن ارتباط صوتی دو طرفه برقرار کنید. 

می توانید ضبط تصــویر را فعال کنید یا برای آن برنــامه زمــانی بدهید. 

G7 Miniدورین امنیتی داخلی 
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