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خانه هوشمند نستک | صفحه 1 

سالم!
و  هوشمند  خانه ی  محصوالت  توليد  در  پيشرو  آوازه يی  و  نام  نستک 
پيش نهاد راه حل های ويژه ی آن است. نستک ضمن طراحی و ساخت 
محصوالت مختلف، بر توليد انواع کليدهای پيشرفته ی لمسی هوشمند 

تمرکز دارد.
محصوالت بی سيم نستک به صورت راديويی با فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز 
کنترل  با دستگاه های  به صورت محل  را  آن ها  و می توان  کار می کنند 
انواع ديگر  با  ارتباط اين کليدها  از راه دور زوج کرد. هم چنين، امکان 
شبکه های بی سيم، مانند وای فای و زد-ويو و …، به کمک دستگاه های 
کنترل کننده ی  دستگاه  اين  کمک  به  دارد.  وجود  مرکزی  کنترل کننده ی 
برنامه ی  از  استفاده  با  و  شود  وصل  اينترنت  به  می تواند  که  مرکزی 
مخصوص تبلت ها و گوشی های هوشمند می توان از هر جای دل خواه، 
عمل کرد  بر  می توان  باشد،  دور  کليدها  نصب  محل  از  که  چه قدر  هر 

محصوالت مديريت و نظارت کرد.



خانه هوشمند چیست | صفحه 2 

بخش اول
خانه هوشمند چیست؟



خانه هوشمند نستک | صفحه ۳ 

1. فرصتی برای ذخيره ی انرژی
توليد و بهره برداری از کليدهای هوشمند نستک در مسير داشتن محيط زيستی 
کم ترين  محصوالت  اين  ساخت  برای  راستا،  اين  در  دارد.  قرار  پایدار  و  سبز 
استفاده از مواد بازيافت ناپذير شده است. عالوه بر اين، برنامه ريزی، پايش و 
اتوماسيون سامانه های الکتريکی منجر به بازدهی بهينه ی منابع نيرو می شود 

و اين دست آوردی معطوف به جلوگيری از گرمايش آب و هوای زمين است.



خانه هوشمند چیست | صفحه ۴ 

2. مترادفی برای آسايش و ايمنی
از خانه برای کار، تفريح يا هر دليل ديگری بيرون رفته ايد. بعد، به شک 
افتاده ايد که نکند چراغ هايی بی هوده روشن مانده اند يا دری قفل نشده 
و نگران فرصت طلبی يک دزد هستيد. چنين موقعيت هايی يا مشابه شان 

را تجربه نکرده ايد؟
از اين به بعد، دليلی برای نگرانی وجود نخواهد داشت، اگر خانه تان را 
به محصوالت هوشمند مجهز کنيد که می توانند پيام های هشدار صادر 
و ارسال کنند و امکان کنترل و پايش آن ها از طريق اينترنت و از هر کجا 

وجود دارد.
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بخش دوم
کلیدهای هوشمند نستک
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کاربرد های مختلف کلید هوشمند
مثل  کاربردها  از  وسیعی  ی  محدوده  شامل  نستک  هوشمند  کلیدهای 
ترکیبی، صلیبی(  تبدیل،  پل،   ۴ تا   1 )مدل  روشنایی مختلف،  کلیدهای 

شاسی زنگ، کلیدهای کنترل پرده و ترموستات برای تنظیم دما است.
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که  می کند  توليد  متنوعی  هوشمند  کليدهای  نستک 
مناسب طراحی فضاهای داخلی به شکلی مدرن و شيک 
شيشه ی  از  نستک  کليدهای  بيرونی  صفحه ی  هستند. 
و  شده  ساخته  باال  کيفيت  با  حرارت ديده  کريستالی 

رنگ بندی گوناگونی دارد.
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      1.سامانه ی کنترل بی سيم
هر کليد هوشمند نستک را به دو صورت می توان کنترل کرد؛ يا 
مستقيما با يک دستگاه کنترل از راه دور راديویی که با فرکانس 
ويژه ی  برنامه ی  و  اينترنت  از طريق  يا  کار می کند  ۴۳۳ مگاهرتز 
گوشی و تبلت با اتکا به يک واسطه ی مبدل سيگنال های وای فای 

.RF به
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2. سازگاری با دستيارهای هوشمند  
تنها چند کلمه با هدف فاصله داريد!

کار  اين  برای  دهد.  انجام  بايد  کار  چه  هوشمند  کليد  بگوييد  که  کافی ست 
می توانيد  گوگل،  و  آمازون  مانند محصوالت  متداول،  با دست يارهای صوتی 

گفت وگو کنيد.
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      3.قابليت لمسی کامل
قابليت لمس صفحه ی حساس کليد به طور کامل با اتکا به طراحی 
مدارهای لمس خازنی در کليدهای هوشمند نستک پيش بينی شده 

است. برای اين کار به کم ترين فشار و اشاره ی انگشت روی صفحه ی 
شيشه يی کليد نياز است.
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4.صفحه ی شيشه یی از جنس کريستال حرارت ديده  
ــا  ــر و ب ــا ضخامــت ۴ ميلی مت ــده ب ــا اســتفاده از صفحــه ی شيشــه يی از جنــس کريســتال حرارت دي ب
رنگ بنــدی متنــوع، نــه تنهــا بــه کليدهــای هوشــمند نســتک جلوه يــی زيبــا و درخشــنده پيــدا می کننــد 

کــه نمايــی بســيار مقــاوم و ضدخــش دارنــد.



کلید هوشمند نستک | صفحه 12 

5. جلوگيری از جرقه  
جلوگيری از عبور ناگهانی و شديد جريان الکتريکی در مدارهای الکتريکی کليدهای 

هوشمند نستک سبب می شود تا جرقه زدنی رخ ندهد. به اين ترتيب، برای استهالک 
و کاهش عمر مفيد قطعات و اتصاالت درونی مدارها نبايد نگران بود.
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6.نشان گرهای ديودی RGB قابل تنظيم  
اين امتياز در انواع کليدهای هوشمند نستک پيش بينی شده تا بتوان نور 

پس زمينه ی نشان گرهای ديودی را در طيف RGB مناسب هر سليقه و 
هم آهنگ با هر سبکی در طراحی تنظيم کرد.
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بخش سوم
کادرهای کريستالی نستک
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بازگشت به زمانه ی کالسيک!
کادرهای کريستالی نستک اين فرصت را پيش رو می نهد تا 
مکانيزم های مکانيکی متفاوت را بتوان در هم آهنگی کامل 

با کليدهای هوشمند نستک نصب کرد و به کار برد.
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1. ساخته شده از شيشه ی کريستالی حرارت ديده  
جنس باکيفيت و منحصر به فرد کادرهای نستک کامال مقابل ضربه مقاوم است و خاصيت ضدخش دارد.
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2. برخوردار از رنگ بندی متنوع  
طراحی کادرهای نستک با در نظرگيری طيفی چند رنگ اين امکان را فراهم می آورد 
تا به راحتی بتوان آن ها را متناسب با هر سليقه و سبکی در طراحی داخلی انتخاب 

و نصب کرد.

Royal Gold

Pearl White Jet Black

Asteroid Silver
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3. سازگار با مکانيزم های مختلف  
کاربردهای  که  مکانيکی  مکانيزم های  مختلف  گونه های  با  می شوند،  چندخانه ساخته  و  تک خانه  انواع  در  که  نستک  کريستالی  کادرهای 
متفاوتی دارند، قابل استفاده اند. اين مکانيزم ها می توانند شامل انواع کليدهای چندپل، پريزهای دوشاخه، تلفن، شبکه، آنتن و … بشوند. 

اين کادرها کامال هم آهنگ با انواع کليدهای هوشمند نستک قابل نصب و استفاده اند.

+ +
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بخش چهارم
المپ سقفی توکار نستک



LED سقفی تو کار | صفحه 20 

امکان نصب  با  پايين محصول نستک  به  رو  نور  با   LED چراغ 
هم در محيط های داخلی هم در فضاهای باز يکی از تازه ترين 
باکيفيت  چراغ های  اين  است.  نستک  الکتريکی  محصوالت 
روشنايی مطلوب و قابل اعتمادی با شدت و رنگ نور متفاوت 
توليد می کنند. مصرف بهينه ی انرژی و قيمت اقتصادی اين کاال 
از ديگر مزيت های آن به شمار می رود. اين چراغ ها با کليدهای 

هوشمند نستک به طور کامل سازگار هستند.
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3000K
Warm White Cool White Daylight

4000K 6000K

Best suited for
Kitchens and Bathrooms

Best suited for
Office and Work Spaces

Best suited for
Reading and Makeup
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جاذب گرما

فنر نگه دارنده ی بیرونی

ویژگی ها 
در طراحی بدنه ی چراغ ال ئی دی نستک يک پايه ی جاذب حرارت جاگذاری شده است. ابعاد و جنس اين پايه ی جاذب حرارت به 
نحوی ست که نصب چراغ به راحتی انجام می شود و به خاطر دفع گرمای توليدی، عمر مفيد مدارات به طور قابل توجهی افزايش 
می يابد. عالوه بر اين، طراحی فنر نگه دارنده ی چراغ به شکلی ست که بسيار خوش دست و بدون هيچ فشار و سختی می توان 

چراغ را در محل نصب کار گذاشت.
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بخش چهارم
مشخصات فنی و لیست محصوالت



مشخصات فنی محصوالت | صفحه 2۴ 

اطالعات تکمیلی کلید هوشمند نستک

دو پل

چهار پل

دیمریک پل

کولر سه پل

کلید پرده کلید زنگ
کلید هوشمند

پنل کریستالی

جعبه برق با جدا کننده

86 mm

86 m
m

53 mm

56 m
m

12 mm

4 mm

27 mm

22 mm

45 m
m

56 m
m
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Input Voltage 110250- VAC 5060/ Hz*

Max Outpt. Power 600W (per gang)

Works With (Lighting Switches) Traditional, Fluorescent, Energy Savers, LED Bulbs

Works With (Bell & CurtainSwitches) Curtain motors | Bell Types

Working Temperature -25 °C ~ +60 °C

Relative Humidity ≤ 93%

Dimensions 86(H) * 86(W) 42.8(D) mm

*تمامی سویچ ها برای نصب به سیم نول احتیاج دارند

AC مشخصات فنی کلید هوشمند نستک با منبع تغذیه
اطالعات فنی

RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG ONE WAY                  RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 2 GANG              

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-LS01W-G1

NE4-LS01B-G1

NE4-LS01G-G1

NE4-LS01S-G1

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-LS01W-G2

NE4-LS01B-G2

NE4-LS01G-G2

NE4-LS01S-G2
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RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 3 GANG                 RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 4 GANG                   

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-LS01W-G3

NE4-LS01B-G3

NE4-LS01G-G3

NE4-LS01S-G3

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-LS01W-G4

NE4-LS01B-G4

NE4-LS01G-G4

NE4-LS01S-G4

RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG TWO WAY                  

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-TS01W-G1

NE4-TS01B-G1

NE4-TS01G-G1

NE4-TS01S-G1

RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 2 GANG  MIXED        

RF & TOUCH LIGHT SWITCH | CURTAIN         

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-MS01W-G2

NE4-MS01B-G2

NE4-MS01G-G2

NE4-MS01S-G2

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-CS01W-G2

NE4-CS01B-G2

NE4-CS01G-G2

NE4-CS01S-G2

RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG BELL                  

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-BS01W-G1

NE4-BS01B-G1

NE4-BS01G-G1

NE4-BS01S-G1
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RF & TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG CROSS                 

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-IS01W-G1

NE4-IS01B-G1

NE4-IS01G-G1

NE4-IS01S-G1

TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG ONE WAY                  

TOUCH LIGHT SWITCH | 2 GANG                

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-LS01W-G1

NE3-LS01B-G1

NE3-LS01G-G1

NE3-LS01S-G1

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-LS01W-G2

NE4-LS01B-G2

NE4-LS01G-G2

NE4-LS01S-G2

TOUCH LIGHT SWITCH | 3 GANG                   

TOUCH LIGHT SWITCH | 4 GANG                           

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-LS01W-G3

NE3-LS01B-G3

NE3-LS01G-G3

NE3-LS01S-G3

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-LS01W-G4

NE3-LS01B-G4

NE3-LS01G-G4

NE3-LS01S-G4

TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG TWO WAY                  

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-TS01W-G1

NE3-TS01B-G1

NE3-TS01G-G1

NE3-TS01S-G1
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TOUCH LIGHT SWITCH | 2 GANG  MIXED               

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-MS01W-G2

NE3-MS01B-G2

NE3-MS01G-G2

NE3-MS01S-G2

TOUCH LIGHT SWITCH | CURTAIN           

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-CS01W-G2

NE3-CS01B-G2

NE3-CS01G-G2

NE3-CS01S-G2

TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG BELL PUSH       

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-BS01W-G1

NE3-BS01B-G1

NE3-BS01G-G1

NE3-BS01S-G1

TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG CROSS                     

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-IS01W-G1

NE3-IS01B-G1

NE3-IS01G-G1

NE3-IS01S-G1
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41- GANG SWITCHES                                                           

MIXED SWITCHES                                                                    CURTAIN SWITCHES                                                           

TWO WAY SWITCHES                                                        

نمودار سیم کشی
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INTERMEDIATE SWITCHES                                                                                                                                      
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Input Voltage 24 VDC *
Max Outpt. Power 600W (per gang)
Works With (Lighting Switches) Traditional, Fluorescent, Energy Savers, LED Bulbs
Works With (Bell & CurtainSwitches) Curtain motors | Bell Types
Working Temperature -25 °C ~ +60 °C
Relative Humidity ≤ 93%
Dimensions 86(H) * 86(W) 42.8(D) mm

*تمامی سویچ ها برای نصب به سیم نول احتیاج دارند

مشخصات کلی

TOUCH LIGHT SWITCH | 1 GANG ONE WAY                  TOUCH LIGHT SWITCH | 2 GANG                

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-LS11W-G1

NE3-LS11B-G1

NE3-LS11G-G1

NE3-LS11S-G1

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE4-LS11W-G2

NE4-LS11B-G2

NE4-LS11G-G2

NE4-LS11S-G2

DC مشخصات فنی کلید هوشمند نستک با منبع تغذیه
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WIRING DIAGRAM                                                            

TOUCH LIGHT SWITCH | 3 GANG                   

Colors Part Number

White

Black

Gold

Silver

NE3-LS11W-G3

NE3-LS11B-G3

NE3-LS11G-G3

NE3-LS11S-G3



مشخصات فنی کادر کریستال نستک
86mm

86
m

m

161mm

86
m

m

2۳2mm

86
m

m

۳0۳mm

86
m

m

رویه

مکانیزم

فریم کریستالی

قوطی برق )بدون جدا کننده(



کریستال پنل، 1 خانه

کریستال پنل، 2 خانه

Colors Part Number
  White
Black
Gold
Silver

NECP01W-S1
NECP01B-S1
NECP01G-S1
NECP01S-S1

Mechanisms
 Gangs(, Socket ۴-1( Switch
 outlets, communication outlets
))Tel, Data, TV, SAT

Material Crystal Glass

Colors Part Number
  White
Black
Gold
Silver

NECP02W-D1
NECP02B-D1
NECP02G-D1
NECP02S-D1

Mechanisms
 Gangs(, Socket ۴-1( Switch
 outlets, communication outlets
))Tel, Data, TV, SAT

Material Crystal Glass
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Colors Part Number
  White
Black
Gold
Silver

NECP0۳W-T1
NECP0۳B-T1
NECP0۳G-T1
NECP0۳S-T1

Mechanisms
 Gangs(, Socket ۴-1( Switch
 outlets, communication outlets
))Tel, Data, TV, SAT

Material Crystal Glass

Colors Part Number
  White
Black
Gold
Silver

NECP0۴W-Q1
NECP0۴B-Q1
NECP0۴G-Q1
NECP0۴S-Q1

Mechanisms
 Gangs(, Socket ۴-1( Switch
 outlets, communication outlets
))Tel, Data, TV, SAT

Material Crystal Glass

کریستال پنل، 3 خانه

کریستال پنل، 4 خانه
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سقف

المپ سقفی

100 mm
70 m

m

30 mm

Input Voltage 110 - 240 VDC

Outpt Power 8W

Lighting Angle 150°

Brightness 780 LM

Lifetime 25000 hours

Hg Rate Hg-Free

Dimmable No

Color Tempreture Part Number

Warm White )3000K(

Cool White )4000K(

Daylight )6000K(

NE3-LS11W-G1

NE3-LS11B-G1

NE3-LS11G-G1

مشخصات LED سقفی توکار نستک
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