EasyNet NS-700
اترنت ریموت کنترل
کنترل و نظارت بر عملکرد سیستم های برقی/الکترونیکی از طریق شبکه و اینترنت

 EasyNetیک دستگاه کنترل از راه دور مبتنی بر شبکه ()web interface
بوده و از طریق آن می توان هر نوع دستگاه برقی یا الکترونیکی را از طریق
شبکه و اینترنت کنترل نمود.

مشخصات دستگاه  EasyNetمذل :NS-700
●هدْس تِ ٍب سرٍر داخلی خْت پیکرُ تٌذی ٍ اًدام تٌظیوات دستگاُ
●هدْس تِ  2خرٍخی رلِ ای ٍ 222لت ٍ دٍ ٍرٍدی ایسٍلِ ضذُ
●لاتلیت کٌترل رلِ ّای خرٍخی دستگاُ تِ صَرت لحظِ ای ( ٍ )momentaryحالت دائن
●لاتلیت اتصال سٌسَر دهای دیدیتالی تا اهکاى اًذازُ گیری دهاّای هثثت ٍ هٌفی
●اهکاى اتصال سسٌَر رطَتت خْت دستیاتی تِ کٌترل ّوسهاى دها ٍ رطَتت
●اهکاى ًصة اًَاع سٌسَر ٍ دتکتَرّای صٌؼتی از خولِ سٌسَر دٍد؛ سٌسَر تطخیص حرکت ؛
سٌسَر ارتفاع سٌح هایؼات؛سٌسَر اػالم ًطتی آب
●لاتلیت کار تِ صَرت ترهَستاتیک ()cool temp. and heat temp.
●اهکاى تؼریف پَرت ًاهثر هَرد ًظر خْت ػولکرد دستگاُ در ضثکِ داخلی( ٍ )Ethernetیا ایٌترًت
●ػولکرد دستگاُ در ضثکِ ّای سرػت پاییي ( ٍ )10Mb/sسرػت تاال()100Mb/s
●اهکاى تغییر  IP Address؛  Default Gateway ٍ Net Maskپیص فرض تِ همذار هَرد ًظر
●هدْس تِ رهس ػثَر خْت خلَگیری از استفادُ دستگاُ تَسط افراد غیرهداز
●اًدام کلیِ تٌظیوات ٍ ًظارت تر ػولکرد دستگاُ از طریك هرٍرگر ایٌترًتی تذٍى ًیاز تِ ًصة
ترًاهِ یا درایَر خاًثی
●اهکاى کار تا کلیِ هرٍرگرّای ایٌترًتی هَخَد حتی هرٍرگرّای ایٌترًتی هَتایل ٍ تثلت
●اهکاى کار تا سرػت ّای تسیار پاییي ایٌترًت حتی Dial up
●اهکاى هطاّذُ ٍ ًظارت تر همذار لحظِ ای دها
●اهکاى ارسال ّ smsطذار(اختیاری)
●ًصة ٍ راُ اًذازی تسیار سریغ ٍ آساى در کوتر از  02دلیمِ

موارد کاربرد:
●َّضوٌذ سازی ٍ اتَهاسیَى کارخاًدات ؛ هٌازل ٍ ضرکت ّا
●کٌترل از راُ دٍر کَلرّای آتی ٍ گازی از طریك ایٌترًت پیص از ٍرٍد تِ هحل کار یا هٌسل
●ًظارت تر ػولکرد سیستن ّای حرارتی/ترٍدتی ٍ کٌترل کاهل ایي سیستن ّا از طریك ایٌترًت
●رٍضي ٍ خاهَش کردى اتَهاتیک(تستِ تِ همذار دهای هحیط) سیستن ّای حرارتی /ترٍدتی خْت
خلَگیری از اتالف اًرشی ترق
●ًظارت تر دهای اتاق ّای سرٍر از راُ دٍر ٍ تا اهکاى رٍضي کردى اتَهاتیک کَلر در صَرت افسایص
دها
●ریست ٍ ریثَت کردى سرٍرّا از طریك ایٌترًت
●کٌترل ٍ ًظارت تر ػولکرد دستگاُ ّای صٌؼتی از راُ دٍر تذٍى هحذٍدیت فاصلِ
●رٍضي کردى کاهپیَتر /هَدم /رٍتر از طریك ایٌترًت
●کٌترل ٍ ًظارت تر سیستن ّای رٍضٌایی ساختواى ّای تداری ؛ دٍلتی ٍ خاًگی
●کٌترل ٍ ًظارت تر ػولکرد الکترٍهَتَرّای صٌؼتی تا اهکاى استارت استاج از طریك ایٌترًت
●کٌترل ٍ ًظارت تر سیستن ّای هِ پاش ٍ رطَتت ساز
●کٌترل دهای سردخاًِ ّا از طریك ایٌترًت ٍ ّن چٌیي ًظارت تر ٍرٍد ٍ خرٍج ایي اهاکي

●کٌترل ٍ ًظارت تر دها ٍ حدن هایؼات در گرهکي ّای خَرضیذی))solar water heater
●رٍضي کردى دستگاُ ّای چای ساز ٍ لَُْ ساز از طریك ایٌترًت پیص از ٍرٍد تِ هحل کار یا هٌسل
●ٍ تسیاری هَارد دیگر.

