
فرااسمارت فراتر از فردا                     

محصوالت خانه هوشمند  
الیف اسمارت فرااسمارت
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خانه هوشمند  فرااسمارت مفتخر است 
اولین و تنها نمایندگى فروش محصوالت 

خانه هوشمند الیف اسمارت در ایران   
مى باشد .



محصوالت   الیف اسما رت بدون استیشن مرکزى 
Prouduct Stand Along



Size

Wireless Type
Wi-Fi

Weight
Main body: 105g 

Simple Base: 60g 
Rotation Base : 170g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Input voltage
5V,1.5A

Power Consumption
1.5W

Resolution
1080P

FRAME  Camera NO. LS052WH/ LS053WHدوربین هوشمند فریم

و هر زمان به صورت زنده خانه خود را مشاهده نمائید هر جا  

این دوربین فضاى داخلى به راحتى نصب مى شود و با سایر 
وسایل خانه هوشمند الیف اسمارت به صورت بى سیم ارتباط 

برقرار مى کند.از خصوصیات دیگر دوربین مى توان به 
تعریف برنامه و سنایورهاى مختلف اشاره نمود.قابلیت

Main body: 66*66*26 (H) mm;
Rotation Base: 66*27(H) mm

Simple Base : 66*26*12.5(H)mm
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Size
91*103*135mm

Wireless Type
Wi-Fi

Weight
350g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Input voltage
5V,1.5A

Power Consumption
1.5W

Resolution
720P

Wireless Camera NO. LS003

که  است  اسمارت  الیف  هوشمند  خانه  از  بخشى  فاى  واى  دوربین   
مى توان از طریق برنامه الیف اسمارت نصب شده در  گوشى همراه 
استیشن  به  فاى  واى  امواج  طریق  از  دوربین  این  شود.  کنترل 
مرکزى خانه هوشمند الیف اسمارت وصل شده و مى توان از طریق 

اینترنت منزل یا محل کار خود را مشاهده کنید.

با چرخش 270 درجه افقى دوربین تمامى زوایاى پنهان منزل شما 
در تیررس شماست و درصورت عبور شى از جلوى دوربین بالفاصله 

به شما اطالع داده  مى شود.

کیفیت این دوربین dpi 720 است.
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720P دوربین ,اى فاى



Size
91*103*135mm

Wireless Type
Wi-Fi

Weight
350g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Input voltage
5V,1.5A

Power Consumption
1.5W

Resolution
1080P

Wireless Camera NO. LS078

 دوربین واى فاى بخشى از خانه هوشمند الیف اسمارت است که  مى 
همراه   گوشى  در   شده  نصب  اسمارت  الیف  برنامه  طریق  از  توان 
استیشن   به  فاى  واى  امواج  طریق  از  دوربین  این  شود.  کنترل 
مرکزى خانه هوشمند الیف اسمارت وصل شده و مى توان از طریق 

اینترنت منزل یا محل کار خود را مشاهده کنید

 قابلیت چرخش 270 درجه افقى دوربین تمامى زوایاى پنهان منزل 
در تیررس شماسو ت درصورت عبور شى از جلوى دوربین بالفاصله 

به شما اطالع داده  مى شود.
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1080P دوربین ,اى فاى

 کیفیت این دوربین  dpi 1080است.



Size
72*72*180mm 
Wireless Type

Wi-Fi

Weight
370g

Operating Humidity
0 ~ 80%

Viewing Angle
90°

Operating Temperature
-5 ~ 50°C

Input voltage
12V DC

Support Memory Card Capacity
≤128G

Resolution
720POutdoor Camera NO. LS076

LAN Port
Ethernet

.

با استفاده از دوربین به راحتى اطراف منزل خود را از راه 
دور مشاهده نماید. کوچکترین تحرکها از چشم این دوربین 
مخفى نمى ماند و بى درنگ از طریق گوشى همراه، شما را 
آگاه مى نماید. بدین گونه امنیت خانه شما تضمین مى شود 

و در مسافرت هستید حتى مواقعى که بیرون از خانه 
نصب و راه اندازى این دوربین outdoor به سادگى است و 

به صورت خودکار به وسایل دیگر خانه هوشمند الیف 
اسمارت متصل مى گردد.
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دوربین محیط باز



Size
120*70mm

Wireless Distance
800m (open field)
number of colors

16 million colors+ white light
dimmable

yes
Operating Frequency

433MHz GFSK
Power

7W
Voltage

12V 2A / 12V 4A

Spot  NO. LS034

اسپات مرکزى خانه هوشمند عالوه بر اینکه نقش چراغخواب در اتاق ایفا مى کند، همچنین کنترل 
وسایلریموت دار منزل از جمله وسایل صوتى تصویرى و تهویه مطبوع را بعهده دارد. بدین گونه بدون نیاز 

به کنترلر تلویزیون کانال را عوض کرده و یا دماى مطلوب خانه خود را تنظیم کنید.
این اسپات مرکزى با دستور شما و تنها با فشردن دکمه روى گوشى همراه  به 16 میلیون رنگ تغییر مى کند .
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ریموت کنترلر اسپات



Size
120*70mm

Wireless Distance
20m (open filed)
number of colors

16 million colors+ white light
dimmable

yes
Operating Frequency

Bluetooth
Power

7W
Input Voltage 

110V~240V

Bluetooth Light Bulb NO. LS030UN

.

المپ بلوتوثى الیف اسمارت به تنهایى و بدون نیاز به وسایل هوشمند دیگر مى تواند نصب و راه اندازى  شود. 
این المپ 16 میلیون رنگ جایگزینى مناسبى با المپ هاى سنتى است که به راحتى از طریق گوشى همراه کنترل 

تغییر رنگ مى دهد شده و 
رنگ ها و رقص نورهاى مختلف آذین بخش مهمانى ها و مراسمات شماست و محیطى با نشاط براى شما فراهم 

مى کند. ازتوانایى هاى دیگر این المپ مى توان به قابلیت برنامه ریزى و ایجاد سنایورهاى مختلف اشاره نمود.
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المپ هوشمند بولوتوثى



Size
717mm�333mm

Applied  Area
Below  60 M2

CADR
477 M3/H

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
0~ 40°C

Power
1.8~70W

Operating
Manual + Wi-Fi

Wind Adjustment
5 

Input Voltage
220V AC

Smart Air-purifier NO. LS051

Noise Level
19-95db

دستگاه تصفیه هوا الیف اسمارت محیطى سالم براى شما در منزل یا محل کارتان فراهم مى کند. این دستگاه با 
پنج درجه سرعت، نه تنها هوا اتاقتان تصفیه مى کند، بلکه شرایط محیطى مناسبى براى ساکنین در هنگام 

استراحت ایجاد مى نماید.
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دستگاه تصفیه هوا



False Reject Rate
≦ 0.1%

Maximum Memory
255 (Fingerprint or NFC), 30 (Passwords)

Fingerprint Module
Optical Fingerprint

Pin Code
6 - 12 Digits

Power Resource
AA Alkaline Battery *4

Emergency Power Supply
9V Battery

Smart Door Lock (Basic Version) NO. LS067

Size
360×75×90mm(including door handle)

Color
Silver, Yellow, Rose Gold, Bronze, Black  

Material
Stainless Steel

False Accept Rate
≦  0.00004%

Unlocking Principle
Fingerprint, Passwords, NFC, Key

قفل درهوشمند الیف اسمارتBasic جایگزین قفل هاى قدیمى ورودى شده و با استفاده از اثر انگشت خود یا رمز 
عبور امنیت بیشتر را براى خانه خود به ارمغان بیاورید. هر زمان  درب منزل باز و یا بسته شود نرم افزار نصب 

شده بر روى گوشى شما اخطار مى دهد. همچنین با رمز موقت دیگر مهمان شما پشت در منتظر نمى ماند. 
این قفل داراى رنگ متنوع مى باشد که  مى توان به رنگ  نقره اى، برنزه اى و مشکى اشاره نمود.
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قفل در هوشمند



Wireless Distance
40m (open field)

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white� Black,  Blue

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Operating Frequency
BlueTooth 

Tag�Anti-Lost NO. LS054

اگر نگران گم شدن وسایل خود  هستید این تگ بهترین وسیله براى شماست. تگ هوشمند الیف اسمارت داراى ردیاب 
ماهواره اى بوده که با وصل نمودن به وسایل خود از جمله دسته کلید، مکان دقیق آن راردیابى کنید. همچنین با 

اتصال بلوتوثى این دستگاه به گوشى خود در فواصل 51 مترى با فشردن دکمه اى روى نرم افزار ، تگ هوشمند بوق 
زده تا شما به راحتى این وسیله را پیدا کنید. برعکس نیز  با فشردن دکمه روى تگ، گوشى شما به صدا درمیاد.
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تگ هوشمند



Wireless Distance
120m (open field)

Weight
110g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-10 ~ 40°C

Input Voltage
220V AC

Operating Frequency
433MHz

Battery type
No need battery

Battery Free Remote Door Bell NO. LS066

اگر مایل  هستید زنگ درب خود رابیسیم کنید ،زنگ هوشمند الیف اسمارت بهترین گزینه است. این زنگ درب 
بیسیم به صورت  Plug and Playبوده ونیازى به خرید باطرى اضافه براى راه اندازى ندارد.
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زنگ در بیسیم



Size

91*58*26*mm

Charging Port Qty

5

Max Output

40W 

Operating Temperature

-5 ~ 45°C

Input voltage

220VAC

NO. LS070

EAN 6932046200066

5 ports USB Charger

Color
Ivory white

  usb  با فست شارژر الیف اسمارت به راحتى وسایل برقى خود را شارژ نمائید.  این دستگاه داراى  پنج خروجى
مى باشد.
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فست شارژر



محصوالت سیستم خانه هوشمند
(راه اندازی با استیشن مرکزی)
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Size
108*108*28mm

Wireless Distance
400m (open field)

Weight
180g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Power
1.5W

Operating Frequency
433MHz GFSK

Maximum Load Current
1A

Input Voltage
5V DC

LifeSmart Station NO. LS001

استیشن مرکزى الیف اسمارت به عنوان مغز مرکزى خانه هوشمند الیف اسمارت محسوب مى گردد که تمامى 
وسایل خانه هوشمند از طریق امواج بى سیم به این دستگاه متصل مى شود. تمامى فرامین توسط این دستگاه به 

سایر اجزاى خانه هوشمند الیف اسمارت ارسال مى گردد. این دستگاه توسط کابل شبکه به روتر متصل مى گردد.
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استیشن مرکزى



Size
70*70*28mm

Wireless Distance
400m (open field)

Weight
110g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-20 ~ 50°C

Charging voltage
5V,≥150mA

Operating Frequency
433MHz GFSK

Standby time
Up to 6 months

Multi Sensor NO. LS004

با سنسور محیطى الیف اسمارت  LifeSmart  به طور مداوم مى توانید نظارت بر دما، رطوبت و سطح روشنایى 
در منزل یا دفتر خود را داشته باشید. زمانى که با دیگر  محصوالتLifeSmart همراه میشود، آن را به یک ابزار 
قدرتمند تبدیل مى کند.در صورت خروج دماى منزل از حد مطلوب، مى توانید یکسرى از فرمان ها تعریف کنید 

دد. تا دما موردنظرتان به صورت خودکار از طریق وسایل تهویه مطبوع حاصل گر
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سنسور محیطى



Size
70*70*28mm

Wireless Distance
400m (open field)

Weight
110g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Charging voltage
5V,≥150mA

Operating Frequency
433MHz GFSK

Standby time
Up to 6 months

Motion Sensor NO. LS005

با سنسور هوشمند حرکتى الیف اسمارت همیشه یک چشم در خانه  یا محل کارشما وجود دارد که شما را از 
کوچکترین حرکات آگاه مى سازد.وقتى سنسور هوشمند حرکتى الیف اسمارت را با دیگر دستگاه هاى هوشمند 
الیف اسمارت ترکیب مى کنید مى توانید سناریوى خانه هوشمند خود را بر اساس حرکات محیط و یا امنیتى به 
صورت هشدار تعریف کنید. به طور مثال در هنگام خروج از منزل تمامى چراغ ها خاموش گردد و یا به محض 

خروج کودك شما از اتاق به شما هشدار دهد.
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سنسور حرکتى



Size
 70*70*38mm·

Wireless Distance
400m (open field)

Weight
90g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Charging voltage
5V,≥150mA

Operating Frequency
433MHz GFSK

Standby time
Up to 6 months

Door/Window Sensor NO. LS013

سنسور هوشمند درب و پنجره الیف اسمارت یک مگنت هوشمند است که قابلیت تشخیص باز یا بسته بودن درب 
یا پنجره را دارا مى باشد. بدین وسیله در صورت ورود غیرمجاز افراد به اتاق یا منزل شما بالفاصله بر روى 

. برنامه نصب شده  بر روى گوشى همراه اطالع مى دهد
 همچنین مى توانید با این ابزار مجموعه هاى سنایورهاى ورود و خروج تعریف کرد. مثال مى تواندستوراتى 

به برنامه داد که به هنگام خروج، تمامى وسایل برقى و تهویه مطبوع به صورت خودکار خاموش گردد. 
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سنسور درب و پنجره



Wireless Distance
400m (open field)

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Power
1.5W

Operating Frequency
433MHz GFSK

Battery Type
AA*2pcsLifeSmart &Eliq  Smart Electric Meter  Sensor

سنسور اندازه گیرى مصرف برق الیف اسمارت ابزارى است کاربردى براى سنجش میزان مصرف الکتریسیته 
در ساختمان. با نصب این وسیله به کنتور برق این امکان به شما داده مى شود که هر لحظه از میزان و هزینه 

مصرف برق ساختمان از  راه دور مطلع گردید.
 با ترکیب این وسیله با سایراجزاء خانه هوشمند الیف اسمارت در مصرف انرژى صرفه جویى کنید.
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سنسور اندازه گیرى مصرف برق



Size

86*86*33mm

Wireless Distance

400m (open field)

Weight

140g

Operating Temperature

-5 ~ 45°C

Operating voltage

220VAC

Operating Frequency

433MHz GFSK

Electrostatic power consumption

No more than 1.5W3 Way In-wall Light Switch NO. LS006
Maximum load

Resistive load for each circuit is 
1000W with 400W inductive and 
capacitive loads (the maximum 

total resistive load for three 
circuits is 2500W)

کلیدهوشمند لمسى الیف اسمارت به راحتى جایگزین کلیدهاى سنتى مى گردد و از طریق امواج واى فاى 
بهاستیشن مرکزى الیف اسمارت متصل مى گردد. بدین وسیله بخشى از خانه هوشمند الیف مى شود و از 
طریق گوشى همراه هر پل جداگانه روشن و خاموش مى کردد.  مى توان سنایورهاى مختلف براى این 

کلید تعریف کرد که در صورت ورود به مکان خاصى و یا در زمانى مشخص  روشن گر دد.
 این کید لمسى بوده و تنها با یک اشاره به صورت دستى نیز روشن مى شود. 
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کلید سه پل لمسى



Size
64*64*35mm

Wireless Distance
400m (open field)

Weight
140g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Operating voltage
220VAC

Operating Frequency
433MHz GFSK

Electrostatic power consumption
Maximum 1.5W

Maximum load current
2500W (250V 10A)

Smart Plug  (With Energy metering ) NO. LS061/LS042/LS043

پریز هوشمند لمسى الیف اسمارت بر روى پریزهاى قدیمى نصب شده و این قابلیت به شما داده مى شود که 
تمامى وسایل برقى منزل را تنها با اتصال آسان به این پریز روشن و یا خاموشکنید. این پریز هوشمند به 

صورت بیسیم به استیشن مرکزى الیف اسمارت وصل شده و به راحتى از طریق برنامه الیف اسمارت نصب شده 
بر روى گوشى همراه،  برنامه ریزى متنوعى براى هر پریز تعریف کنید. به طور مثال در ساعت 7 صبح چاى 

ساز روشن گردد و یا از راه دور پکیج را روشن یا خاموش کنید.
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پریز هوشمند



Size
120*70mm

Wireless Distance
400m (open field)
number of colors

16 million colors+ white light
dimmable

yes
Operating Frequency

433MHz GFSK
Power

<6W
Voltage

220V AC

Smart Light Bulb�E27 & B22d� NO. LS024/LS059

 المپ ترکیبى هوشمند الیف اسمارت زیبایى و تنوع را به محل اقامت شما هدیه مى دهد. این المپ با 
دارا بودن 16 میلیون رنگ تنها با یک فشار بر روى گوشى همراه، تغییررنگ داده و با طیفى متتنوع از 

رنگها و رقص نورها آذین بخش  مجالس شما مى شود. این المپ به راحتى جایگزین المپ سنتى شده و 
از طریق استیشن مرکزى الیف اسمارت و با بهره جستن از نرم افزار الیف اسمارت هدایت مى شود.
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المپ هوشمند ترکیبى



Length
2m/5m

Wireless Distance
400m (open field)

Weight
0.54kg / 1.2kg

Operating Humidity
5 ~ 95%

LED Density
60 pieces/m

Operating Temperature
0 ~ 45°C

Emitting Color
16 million colors+ white light

Operating Frequency
433MHz GFSK

Power
Up to 9W/m

Magic Light Strip NO. LS010

Voltage
24V/1A

رشته نوارى هوشمند الیف اسمارت با بهره جستن از المپ هاى  LEDبیش از 61 میلیون رنگ متنوع را به محیط 
منزل شما تقدیم مى کند. این استریپ به راحتى در سقف و یا زیر کابینت نصب مى شود و از طریق گوشى همراه 

مى توانید رنگ مورد عالقه خود را انتخاب کنید. این استریپ به آسانى به یکدیگر وصل مى شود تا طول مورد 
نظرتان حاصلگردد.
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رشته نوارى هوشمند



Size
 38*38*14.6mm·

Wireless Distance
200m (open field)

Weight
25g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Battery type 
CR2450

Operating Frequency
433MHz GFSK

Standby time
24 Months

NO. LS058WH
سنسور هوشمند  مکعبى درب و پنجره الیف اسمارت با داشتن ابعادى کوچکتر به راحتى بر روى درب یا پنجره 

نصب مى گردد تا درصورت ورود غیرمجاز افراد به منزل یا محیط کار سریعا به شما از طریق گوشى همراه اطالع 
رسانى کند. همچنین این ابزار داراى سنسور لرزشى است که در صورت شکسته شدن در یا پنجره ،  از این موضوع 

مطلع مى گردید.
عالوه بر این مى توانید با این ابزار مجموعه هاى سنایورهاى ورود و خروج تعریف کرد. مثال  مى توان تعریف کرد 

که به هنگام ورود شخصى، عکسى توسط دوربین الیف اسمارت گرفته شود و به گوشى همراه ارسال گردد. 

www.ilifesmart.ir

سنسوردرب و پنجره مکعبى



Cube�Environmental Sensor NO. LS063WH

Size
 38*38*16.2mm·

Wireless Distance
200m (open field)

Weight
25g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Battery type 
CR2450

Operating Frequency
433MHz GFSK

Standby time
24 Months

سنسورمحیطى مکعبى الیف اسمارت به صورت مداوم شرایط محیطى منزل از جمله دما و رطوبت را سنجش 
مى نماید. این دو مشخصه بر روى صفحه نمایش این دستگاه و همچنین گوشى خود به صورت لحظه اى قابل 

مشاهده است. با ترکیب این سنسور با سایر وسایل خانه هوشمند این توانایى به شما داده مى شود که 
درصورت خارج شدن دما و رطوبت از شرایط مطلوب، سیستم هاى تهویه مطبوع به صورت خودکار فعال شده 

تا آسایش و راحتى براى شما تامین شود.
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سنسور محیطى مکعبى



Cube : Motion Sensor NO. LS062WH

Size
 38*38*22.4mm·

Wireless Distance
200m (open field)

Weight
20g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Battery type 
CR2450

Operating Frequency
433MHz GFSK

Standby time
24 Months

سنسورچشمى  مکعبى الیف اسمارت قابلیت تشخیص انسان و حیوانات به صورت جداگانه دارا مى باشد. 
بدین ترتیب در صورت وارد افراد متفرقه بالفاصله به شما اطالع رسانى مى شود. همچنین در صورت ورود 

حیوان خانگى شما به محل ممنوعه عالمت هشدارى بر روى گوشى شما ظاهر مى گردد. از قابلیت هاى 
دیگر این چشمى هوشمند مى توان به امکان برنامه ریزى متنوع براى دستگاه هاى متصل شده به این 

سیستم اشاره نمود.
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سنسور حرکتى مکعبى



Cube �Clicker NO. LS024

Size
 38*38*14.6mm·

Wireless Distance
200m (open field)

Weight
25g

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
White/ Blue / Violet 

Turquoise/Wood/Red
Operating Temperature

-5 ~ 45°C
Battery type 

CR2450
Operating Frequency

433MHz GFSK
Standby time

24 Months

کلیکرهوشمند الیف اسمارت یک دکمه هوشمند است که به آسانى در همه جا نصب مى شود. مجموعه اى از 
فرمان ها را با یک بار فشردن این دکمه مى توان تعریف کرد. این ابزار سودمند دسترسى شما را به تمامى 

وسایل  خانه هوشمند آسانتر مى نماید. به طور مثال مى توان تعریف کرد که با یکبار فشردن این کلیکر 
تمامى وسایل برقى روشن و یا خاموش شود.

www.ilifesmart.ir

کلیکر



Water leakage Sensor  NO. LS064WH

Size
52*72mm·

Wireless Distance
400m (open field)

Color
Ivory white

Operating Temperature
-25 ~ 40°C

Battery type 
CR2450

Operating Frequency
433MHz GFSK

Standby time
24 Months

سنسور تشخیص نشت آب الیف اسمارت به ر احتى بر روى دیوار نصب مى شود  و در صورت نشت آب در  
محل، بر روى گوشى  همراه شما عالمت اخطار ظاهر مى گردد.  بدین گونه وقتى در مسافرت هستید دیگر 

نگران ترکیدگى لوله و یا باز ماندن شیر آب نباشید.
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سنسور تشخیص نشت آب



Size

86*86*33mm

Wireless Distance

400m (open field)

Weight

140g

Operating Temperature

-5 ~ 45°C

Operating voltage

220VAC

Operating Frequency

433MHz GFSK

Electrostatic power consumption

No more than 1.5WBlend Light Switch NO. LS055WH,LS056WH, LS057WH
Maximum load

Resistive load for each circuit is 
1000W with 400W inductive and 
capacitive loads (the maximum 

total resistive load for three 
circuits is 2500W)

.

با جایگزین کردن این کلید ترکیبى هوشمند با کلید هاى معمولى کنترل روشنایى منزل را در دست بگیرید. با 
استفاده از استیشن هوشمند مرکزى و نرم افزار الیف اسمارت مى توانید سناریوهاى زیادى براى خاموش یا 

باشید  روشن بودن المپ ها و سیستم روشنایى داشته 
این کلید  هوشمند داراى المپ LED مى باشد که قابلیت تغییر رنگ به وسیله گوشى امکان پذیر دارا مى باشد. 

توانایى تغییر رنگ  به بیش از شانزده میلیون دارد. LED المپ هاى

www.ilifesmart.ir

کلید هوشمند ترکیبى



Smart Curtain Motor 

Wireless Distance
400m (open field)

Operating Humidity
5 ~ 95%

Color
Ivory white 

Operating Temperature
-5 ~ 45°C

Operating Frequency
433MHz GFSK 

با موتور پرده هوشمند و با بهره جستن از نرم افزار الیف اسمارت، پرده منزل خود را از راه دور باز یا بسته 
کنید. این موتور مى تواند  با سایر وسایل خانه هوشمند الیف اسمارت  متصل شده و  سنایورهاى مختلفى 

تعریف کرد. به عنوان مثال، درصبحگاه به صورت خودکار پرده باز و در شب بسته شود. این موتور همراه با 
. ریموت کنترل و یا بدون ریموت کنترل عرضه مى گردد

الزم به تذکر است که این موتور بایستى  به ریل پرده اتوماتیک و کلیدکنترلر پرده الیف اسمارت مجهز گردد. 

www.ilifesmart.ir

موتور پرده هوشمند



رت راه هاى تماس با خانه هوشمند فرااسما
دفتر مرکزى

 تهران، خیابان رجایى کوچه خداکرمى پالك 29 واحد 7 
 تلفن:  021-55045581
info@farasmart.com

واحد پشتیبانى
 تهران شهرك شریعتى خیابان ماهان پالك 169

تلفن: 09126121829
suppurt@farasmart.com

از نمایندگى اهو
اهواز، کیان پارس، خیابان هفتم غربى، پالك 84 واحد 3

تلفن: 06133916581
ahvaz@farasmart.com

از نمایندگى شیر
شیراز، میدان صنایع، خیابان فرماندارى

تلفن: 07136232282
shiraz@farasmart.com www.ilifesmart.ir
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