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 USBپورت  یدارا WIFIو  SMS ،GPRSدماسنج و رطوبت سنج تحت 

 ندوزیتوسط نرم افزار تحت و ماتیو اعمال تنظ وتریجهت اتصال به کامپ

 ،یدما و رطوبت در حافظه داخل راتییجهت ثبت تغ تاالگرید یدارا و

هر  یرکورد برا 1000تا  عی، امکان ثبت وقاOLED شینما صفحه

 .یسنسور دما و رطوبت داخل یسنسور، دارا

 

  امکانات

 صفحه OLED ماتیتنظ از یبرخ و رطوبت دما، شینما جهت 

 دستگاه

 دما، سنسور توسط کنترل امکان با رله یخروج 3 یدارا 

 تالیجید یهایورود ای و رطوبت

 رینظ دتکتورها انواع اتصال جهت تالیجید یورود 2 یدارا 

 ینشت حرکت، صیتشخ درب، برق، وجود آتش، و دود

 ...  و عاتیما

 قیطر از ارتباط WiFi نرم توسط رطوبت و دما شینما  و 

 دیاندرو تحت لیموبا افزار

 امکان با ترموستات صورت به دستگاه یزیر برنامه امکان 

 یبرق لیوسا کردن روشن و خاموش

 یلمس دیکل صفحه 

 توسط رله یخروج کنترل SMS و WiFi 

 توسط خودکار بصورت یا دوره گزارش ارسال SMS  

 سوابق ینگهدار و رطوبت و دما ثبت جهت یداخل حافظه 

 رکورد 1000 تا  راتییتغ

 تحت افزار نرم توسط حافظه در شده رهیذخ اطالعات شینما 

 ندوزیو

 ارسال sms تلفن شماره 10 به هشدار 

 قیطر از ها رله و تالیجید یهایورود تیوضع و رطوبت دما، یبررس SMS 

 قیطر از مکان و زمان هر در رطوبت و دما نگیتوریمان GPRS یابر سنسور صورت به گانیرا پرتال و 
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 برق قطع صورت در دستگاه داشتن نگه روشن جهت یداخل یباطر یدارا 

 دستگاه یرو بر ینور و یصوت هشدار 

 یداخل رطوبت و دما سنسور کی یدارا 

 اکسترنال رطوبت و دما سنسور اتصال جهت یورود پورت 

 پورت USB و یزیر برنامه جهت وتریکامپ با ارتباط جهت 

 دستگاه تیریمد

 یکدها توسط دستگاه به دادن فرمان و ماتیتنظ امکان 

 اس ام اس

 

 اربردهای عملی:ک

 مستقل بصورت و یداخل شبکه به اتصال بدون سنترها تاید و سرور اتاق یطیمح طیشرا بر نظارت 

 ،و ساتیتاس و ساختمان یساز هوشمند و کنترل نظارت ... 

 توسط یبرق زاتیتجه یانداز راه SMS 

 ییدارو و ییغذا مواد انبار ها، گلخانه رطوبت و دما بر نظارت 

 دور راه از آب پمپ یانداز راه آب، منبع بر نظارت 

 مانند بانیپشت برق نیتام یها سستمیس بر نظارت UPS 

 خودکار یاریآب و ها کلخانه هوشمند کنترل 

 ها کولر و کننده خنک یها ستمیس نگیتوریمان 

 مختلف اماکن ریگ دزد عنوان به استفاده مورد 

 کنترل و مدیریت شبکه های بزرگ...و 

 کاربردهای معمولی 

 

 


