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Informações do 
vídeo do produto

Vídeo do produto da série Saturn

Vídeo de instalação da série Saturn



História do Produto
Inspirado pela coloração vibrante encontrada 
em algumas regiões do espaço sideral, os 
ventiladores do case ARGB do Saturn ASN140 
continuam o desenvolvimento tecnológico do 
ventilador do case da InWin. A InWin é a 
primeira empresa a desenvolver ventiladores 
de gabinete modulares. Simplesmente 
conectando os ventiladores, isso não apenas 
torna o gerenciamento dos cabos uma brisa, 
mas eles também podem ser conectados em 
cadeia. O Saturn oferece recursos mais novos 
do que até mesmo nossos ventiladores Polaris 
anteriores. As melhorias no controlador 
fornecido aprimoram a experiência geral de 
construção.



Conteúdo dentro da Embalagem
Embalagem tripla
1. 3 ventiladores Saturn ASN140
2. 1 controlador ARGB PLUS de apenas um clique
3. 12 parafusos
4. 2 cabos de ventilador de 6-6 pinos de 100 mm
5. 1 cabo de ventilador de 6-6 pinos de 1000 mm
6. 1 cabo ARGB
7. 1 cabo PWM
8. 1 cabo principal

Embalagem individual
1. 1 ventilador Saturn ASN140
2. 4 parafusos
3. 1 cabo de ventilador de 6-6 pinos de 100 mm
4. 1 cabo de ventilador de 6-6 pinos de 1000 mm



Nome do produto Saturn ASN140
Quantidade Pack Simple Pack Triple
Número do modelo IW-FN-ASN140-1PK   IW-FN-ASN140-3PK
Cores Preto /Branco
Tamanho do ventilador 140 x 140 x 25mm
Material PC, PBT
Tensão nominal 12V
Potência nominal 3.24W
Corrente nominal 0.27A
Tensão nominal RGB 
endereçável 5V

Potência nominal RGB 
Endereçável 1.5W

Corrente nominal RGB 
endereçável 0.30A (max.)

Modo de velocidade PWM 500~1400 RPM
Fluxo de ar 93.97 CFM
Pressão de ar 1.73mm/ H2O
LED RGB endereçável
Conector 
(ventilador para ventilador) 6 pinos modular

Conector para placa 
principal

4 pinos (PWM, 12 V), 3 pinos 
(ARGB, 5 V)

Nível de ruído 35 dB(A)

Tipo de rolamento Rolamento de Luva Longa Vida

Peso líquido 200g 583g
Dimensão da embalagem
(A x L x C) 147 x 205 x 28mm 144 x 216 x 90mm

Garantia 2 anos

Especificações
140mm

14
0m

m
25mm

* As especificações poderão variar de acordo com a região.
* Os produtos InWin estão em conformidade com a regulamentação RoHS.



Controlador ARGB PLUS de 
apenas um clique

1. Porta ARGB da placa principal
2. Porta PWM da placa principal
3. Porta do cabo principal
4. Porta ARGB
5. Porta de reposição de PC de 2 pinos
6. Porta de especificação especial
7. Botão
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(Nota: O controlador inclui apenas o pacote triplo.)
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cabo PWM 600mm

cabo ARGB 600mm

cabo 

principal 

800mm

cabos de 
ventilador 
de 6-6 pinos 
de 100 mm

100mm

cabo de 
ventilador 
de 6-6 pinos 
de 1000 mm

1000mm

Informações de cabos
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6. Instalação

1. Certifique-se de que a alimentação está 
desligada.

(Nota: Ligue o cabo de acordo com as informações de cabos.)

2.

Ligue C ao 1.º ventilador e ao controlador.

Ligar os ventiladores entre si usando D ou E. 
(Conecte no máximo 6 fãs ASN)

Instale as ventoinhas dentro da caixa do PC 
nas áreas que lhe estão destinadas.

3.

4.

d e
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Instalação

Ligue A e B ao controlador e à placa principal.5. b

b

a

a

6. Se pretender ajustar o efeito de iluminação 
ARGB através do botão de reposição na 
caixa do seu PC, ligue o cabo do botão de 
reposição de 2 pinos da caixa do PC ao 
controlador.



Instalação

Para ligar mais periféricos ARGB, como uma 
fita LED, ligue o cabo ARGB do periférico 
à tomada “ARGB Out” (Saída ARGB) do 
controlador.

7.

Nota: Não ligue periféricos “ARGB In” à tomada 
          “ARGB Out” do controlador.

Ligue o conector de alimentação SATA ao 
conector SATA da fonte de alimentação.

8.



Instalação

Utilize a fita magnética na parte traseira 
do controlador para fixar o controlar aos 
componentes metálicos na caixa do PC.

 Conclua a instalação.

9.

10.



Como utilizar o controlador 
ARGB PLUS de apenas

 um clique
Nota: O controlador inclui apenas o pacote triplo.

Ligue o PC após a conclusão da instalação.

Mudar de modo:
Modo de placa principal: O controlador 
liga automaticamente ao “Modo de placa 
principal” se a placa principal suportar 
efeitos de iluminação ARGB. Agora pode 
controlar o efeito de iluminação ARGB 
através do software da placa principal.
Modo de controlador: Se a placa principal 
não suportar um conector de 3 pinos e 5 
V ARGB, o controlador muda para “Modo 
de controlador”, e pode mudar o efeito 
de iluminação clicando no botão no 
controlador ou no botão de reposição do PC 
se tiver ligado o cabo do botão de reposição 
de 2 pinos ao controlador.

1.

2.



Nota: Pressione o botão (botão do controlador/
botão de reposição de 2 pinos) uma vez em 
“Modo de placa principal” para mudar para 
“Modo de controlador” ou pode manter o botão 
pressionado durante 3 segundos para mudar de 
volta para “Modo de placa principal” em “Modo 
de controlador”.

*Para obter mais instruções de instalação, faça 
   a leitura do código QR abaixo ou veja o vídeo 
   no    link do website:   
   https://youtu.be/lloT2GTKWds

Toque no botão para alterar os modos de 
iluminação.

1 Arco-íris 9 Transição diagonal
2 LED-Vermelho 10 Trio LED rotativo
3 LED-Verde 11 Círculo completo
4 LED-Azul 12 Fluxo- Vermelho
5 LED-Roxa 13 Fluxo- Verde
6 LED-Branco 14 Fluxo-Azull

7 Luz no fundo do 
túnel 15 Apague a luz

8 Anel de dois tons

*A InWin reserva-se o direito de alterar os modos 
  de iluminação.



Resolução de Problemas
Se a fan não funcionar corretamente, siga as 
instruções indicadas em seguida:

1. Verifique a alimentação do seu sistema.
2. Certifique-se de que todos os conectores 
     estão corretamente ligados.

Notas Importantes
1. Instale a fan de acordo com as instruções 
     fornecidas.
2. Quando armazenar a ventoinha, não a 
     coloque em locais com temperaturas 
     elevadas.Mantenha-a afastada de 
     equipamentos, tais como aquecedores, que   
     possam produzir temperaturas elevadas.
3. Não coloque quaisquer objetos no rotor.
4. Não modifique os fios ou conectores 
     fornecidos pela InWin.
5. Não toque nas lâminas da fan quando a 
     mesma estiver em funcionamento.
6. Utilize a fan apenas dentro da caixa do 
     computador.
7. Mantenha este produto afastado de 
     quaisquer líquidos.
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