دستگاه کنترل و مونیتورینگ از راه دور
با  SMSپاردیك سیستم مدل sm-2035
دستگاه کنترل از راه دور با SMS
پارديك سيستم يک وسيله بسيارکاربردی
است که جهت کنترل و نظارت بر
عملکرد کليه دستگاهها و تجهيزات برقی
به کار رود .اين دستگاه شما را قادر مي
سازد تا انواع دستگاههای الكتريكي ؛
الکترونيکی خود را تنها با ارسال يک
 SMSکنترل کرده و همچنين از وضعيت
ورودی دستگاه با خبرشويد .اين وسيله
مجهز به يک ورودی مخصوص ؛ جهت
اتصال سنسور دما است و به کاربر اين امکان را می دهد تا ضمن اطالع يافتن از دمای فعلی محيط ؛ در صورتی
که دما از حد تعيين شده فراتر رفت؛ با ارسال يک  SMSاين موضوع را گزارش نمايد.طراحي هوشمندانه دستگاه
شما را قادر مي سازد تا از راه دور و بدون نياز به حضور در محل ؛سيم كارت اعتباري دستگاه را شارژ نموده و
همچنين در هر لحظه از ميزان باقي مانده شارژ اطالع يابيد .به دليل استفاده از  SMSجهت کنترل تجهيزات؛هيچ
محدوديت فاصله ای نداشته و همچنين به دليل استفاده از شماره موبايل شخص تماس گيرنده به جای استفاده از
پسورد؛از امنيت بسيار بااليی برخوردار است.
از اين دستگاه می توان جهت کنترل و نظارت بر:








روشنايی منازل و ويالها
کنترل دمای گلخانه
باز کردن اتوماتيک درب گاراژ
باز کردن قفل های الکتريکی
کنترل موتور آب از راه دور
کنترل دمای سالن های مرغ داری و همچنين کنترل و نظارت بر هيتر و فن اين سالنها
کنترل و نظارت بر کليه سيتم های سرمايشی و گرمايشی

 کنترل اتاق های سرور و نظارت بر حرارت اتاق سرور
 کنترل و حفاظت از سرقت (امکان ارسال  SMSهشدار در صورت روشن شدن آژير دزدگير)
و در يک کالم کنترل و نظارت برکليه وسايل برقی استفاده نمود.

مزایای استفاده از کنترل از راه دور با  smsپاردیک سیستم:











نصب و راه اندازی بسيار سريع و آسان و هزينه کارکرد بسيار اندک (فقط هزينه ارسال يک )SMS
کنترل کامل وبی عيب و نقص بر پروسه مورد نظر
جلوگيری از اتالف بيهوده وقت جهت کنترل يک دستگاه يا پروسه در حال اجرا
سرعت باال در انجام دستورات و نيز پاسخ دهی سريع به تغييرات دما و تغييرات وضعيت ورودی
قابليت استفاده در منزل؛ کارگاه؛ شرکت ها و کارخانجات
پيکره بندی و انجام تنظيمات سريع و آسان ؛ از طريق ارسال  smsبدون نياز به حضور در محل دستگاه
سازگاری کامل با انواع سيم کارت های ثابت و اعتباری
قابليت شارژ کليه سيم کارت های اعتباری و همچنين امكان اطالع از باقي مانده شارژ اين سيم كارت ها
امکان اطالع از آخرين وضعيت کانال های ورودی و خروجی
امکان تشخيص عيب در سنسور دما و اطالع اين موضوع به مدير سيستم

مشخصات سخت افزاری :











دو خروجی مجزای  220Vو 7A
يک ورودی ديجيتال ايزوله شده (  2 ~ 02ولت و يا )dry contact
قابليت اتصال انواع سنسورها چون سنسور گاز و دود؛سنسور تشخيص حرکت؛سنسور تشخيص سطح
مايعات و هر نوع سنسور ديجيتال ديگر...
يک ورودی مجزا جهت اتصال سنسور دما (رنج اندازه گيری  -54تا  +126درجه سانتی گراد)
قابليت اندازه گيری دما با دقت بسيار باال و ارسال پيام هشدار در صورت گذر از حد تعيين شده
مجهز به آنتن داخلی قوی
انجام کليه تنظيمات و پيکره بندی دستگاه از طريق ارسال SMS
نمايشگر  LEDبرای هر يک از کانال های ورودی و خروجی
نمايشگر  LEDمجزا جهت نمايش وضعيت اتصال به شبکه
تشخيص هوشمند اتصال و يا عدم اتصال سنسور دما

 قرار دادن و تعويض سيم کارت بدون نياز به باز کردن دستگاه
 طراحی اصولی جهت ايمنی دستگاه در برابر نويز و اغتشاشات محيطی
 امکان تغذيه از طريق برق يا باطری و نيز امکان استفاده از باتری  backupجهت حفظ وضعيت
دستگاه در صورت قطعی برق

محتویات محصول:
دستگاه کنترل از طريق  smsمدل .....................................................sm2035يک عدد
آداپتور ...................................................................................12v 1.5Aيک عدد
فايل راهنمای کامل راه اندازی و استفاده از دستگاه...............................................يک عدد
سنسور دما همراه با کابل يک متری...................................................يک عدد (اختياری)

