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دفتر مرکزی کمپانی  Geeklinkدر ایران

کنترلر مرکزی مینی تینکر

این محصول یز به عنلان کنترلر مرک ی و مغ متفکر در خایه هلشونن عن مزکن و اابیز
ایلاع مختیف ک های مادون ارم ( جه
مادون ارم ) و هنچنزن اابیز

کنتر اوزتوته های ویلی یلن و ماهلار ا ااو زی

و اایر واهز ا

خخزر و اراوووا املاا رادیلی  RFدر فرکایس گروه  344مگا هرو و 413

مگا هرو را داراا

وا کیزه واهز او که دارای رینل

***معنللا رینل

های درب برا ا کرکر برا ا جک و واهز او از این داووو

رادیلی در این فرکایس ها هتتن را کنتر ینای .

مگا هرو عن مزکنن و شونا مزتلایز به راتت ک های رینل
وزنکر یز بتلان این واهز ا

خخزر و اراا

در فرکایس  413و 344

ها را در وزنکر لرن (خخزر ) ینائز وا از طریق

را کنتر کنز .

***هنایطلر که مز ایز املاا مادون ارم ( IRماین رینل

ویلی یلن) اابیز

عبلر از ملایع را ی ارد بنابراین

زمای که شنا ماژو وزنکر را در یک مح یصب م ینایز املاا مادون ارم اراا ش

ولاط آن ینزتلای از

دیلارعبلر کن و در این شرایط وزنکر املاا مادون ارم را در صلرو که مایع در مقابیش ارار یگرفته باش به
صلر

خط

وا فاصیه  13متر اراا مزکن ااین در تالزت

عبلر از ملایع و دیلار را داراا (ماین دزدگزر من

یا رینل

که بر خیاف املاا  IRاملاا رادیلی  RFاابیز
های درب و کرکر برا )بنابراین واهز ا

RF

تت در اواق ها یا مح های دور از وزنکر ارار داری یز مزتلاین کنتر شووولی .بنابراین در مح ارار گزری این
ماژو در یقشه هلشنن ت النق ور اع شلد که ماژو به واهز ا
دی کاف داشته باش وا املاا  IRب ون مایع به واهز ا

مادون ارم هناین ویلی یلن و اا زیز

مادون ارم مث  TV SAT ACو ...برا .
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از مهنترین اابیز
 .1فراتن

وزنکر مزتلان به ملارد زیر اشار ینلد:

املاا رادیلی  344و  413مگا هرو جه

 .2فراوووتنو
اا زی

های مزن
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کنتر واهز ا

املاا موادون ارم با زاویه  272درجه جه

 RFماین پرد برا ا کرکر برا و...

کنتر واهز ا

با رینل

 IRماین ویلی یلن اماهلار و

و ...

 .4برخلرداری از لاجزک های منطق جه

وعریف ایلاع اناریل های اعیام تریق.

به عنلان مثا  :هنگام والع تریق آژیر به ص ا در آی و شزر اصی گاز وات یز اطع گردد.
 .3اابیز

وعریف اناریل های امنزت .

ماین به صو ا در آم ن آژیر و روشن ش ن ازتته های روشنای ا ویلی ین و اایر للازم هنگام والع ارا
هنگام ورود به من

وا به اارق

شک محزط وارد گردد.

 .3اابیز

اراا گ ارش های والع ارا

 .6اابیز

وعریف اناریل های خخزر ایرژی Saving Energy

یا والع تریق به اعضای خایلاد از طریق یرم اف ار

به عنلان مثا :اوزتته گرمای به طلر اولماوزک ولاط ورملاتا

داخی وزنکر کنتر گردد و ت بالا و ت پایزن دمای

برای روشن ش ن ازتته گرمایش وعریف ینایزه.
 .7اابیز

اپگری یرم اف اری و اووخ

آییاین ب ون هزن گلیه ماژو وااووط و یا لپ واپ ا کام زلور

اف اری به صوولر

و...
 . 8دارای انتلر رطلب
 .9کارکرد به صلر

و انتلر دما جه

کنتر ازتته های ارمایش و گرمایش به طلر اولماوزک.

روور و اوصا متتقزه به ملبای و وبی

ب ون یزاز به ملدم با اابیز

وغزر یام و وعریف پتلرد وای

فای
 .12اابیز

وعریف بریامه زمایب ی برای کیزه ادوا

هر شب راس ااع
 .11اابیز

من

با ااوتفاد از وکنلللژی  DIYماین فعا شو ن ازتته امنزت

 23یا باز ش ن پرد و پخش ملازق در ااع

وعریف اناریل های مختیف رفاه ولاط کاربر.

 7صبح
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به عنلان مثا  :هنگام ورود به من
ملازق و ...در من
 .12اابیز
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ونها با یک کیزک روشونای کیزه اواق ها ا اوزتوته اورمایشو ا پرد ها ا اووزتته

فعا گردد.

اروباط با دوکتلر ها و چشن ها و مگن

های هلشنن جه

 .14برخلرداری از وکنلللژی و منطق های  IFTTTجه
 .14کنتر کیزه ادوا

از طریق اینتری

 .15بتزاری از اابیز

های دیگر...

به صلر

وعریف اناریل امنزت ا اینن .

وعریف منطق های مختیف.

 P2Pب ون یزاز به ip static

