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GSM TM_6 Thermostat 

 کنترل کننده دمای گلخانه و مرغداری و سالن قارچ و سردخانه ها

اینترنت همراه بدون نیاز به از فاصله صدها کیلومتر با تلفن  

ورودی تحریکتعداد  4  

رله خروجیتعداد 6  

DS18B20 مدل سنسور 

متر 50  طول سیم کشی سنسور 

125الی + 50 -  بازه عملکرد سنسور 

و ریل رقابلیت اتصال به کنتاکتوو دارد  
 نیاز به اتصال بسته اینترنت ندارد
 نرم افزار فارسی رایگان دارد

 قابلیت اتصال آژیر دارد

عدد سنسور دمای دیجیتال با قابلیت سیم کشی تا محل 4 *دارای  

درجه باالی صفر 125درجه زیر صفر تا  50اندازه گیری دما از  *محدوده  

دمای دقیق سنسورها بر روی نرم افزار اندروید بصورت هم زمان *نمایش  

و نرم افزار نمایشگردارای    LCD *لنمایش دمای هر چهار سنسور بصورت هم زمان در مح  



TM_6   سیمکارتی دما مدلکنترل کننده  

 

 DS18B20 سنسور دما 

 

 

باال و پایین برای دما تعیین حد* قابلیت   

ترموستات(رله ها بر اساس دمای هر سنسور ) مد  کنترل خودکارفعالسازی حالت  * قابلیت  

مجزا(هر سالن فن ، هیتر و ... ) اتوماتیک نگه داشتن دما در حد مطلوب با کنترل * قابلیت  

برقراری تماس و ارسال اسمس غیرمجاز شدن دما * امکان  

کنترل خروجی ها با اسمس ، تک زنگ و نرم افزار اندروید فارسی * قابلیت  

کنترل خروجی ها در مد قطع و وصل و مد لحظه ای * امکان  

تعیین زمان برای روشن و خاموش شدن خروجی ها بصورت مجزا * قابلیت  

 * LED نمایش وضعیت خروجی ها 

مشاهده وضعیت خروجی ها روی نرم افزار اندروید کان* ام  

ارسال فیدبک با پیامک *قابلیت  

ارسال پیامک تحریک ورودی ها *امکان  

برقراری تماس در صورت قطع یا وصل شدن ورودی ها *قابلیت  

تغییر متن پیامک های ارسالی برای قطع و وصل هر ورودی *امکان  
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اتصال سنسورهای دیجیتال و رله ی تجهیزات حفاظتی به ورودی ها *قابلیت   

اتصال آژیر و فعالسازی حالت امنیتی برای ورودی ها *قابلیت  

گزارش گیری از وضعیت ورودی ها و خروجی ها *امکان  

تعیین حالت حافظه دار برای خروجی ها در زمان قطع و وصل برق *قابلیت   

روزانه جهت کنترل خودکار رله هابه ساعت فرمان هفتگی و  *مجهز  

نصب در محیط های صنعتی و تابلوهای برق *امکان  

اعالم قطع برق با تماس فوری در صورت نصب باطری *امکان  

از سیمکارت های همراه اول ، ایرانسل و رایتل *پشتیبانی  
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 محیط نرم افزار دستگاه

 

 

 *سرعت عملکرد باال

ی خودکار شبکه*جستجو  

تشخیص خرابی شبکه و رفع آن *امکان   

اطالع از وضعیت آنتن دهی و سطح سیگنال *قابلیت   

مدیر برای کنترل دستگاه 5تعیین  *امکان  

کاربر برای دستگاه 20تعیین  *قابلیت  

اطالع از مانده سیم کارت اعتباری *امکان  

نشانگر صوتی *دارای  

متری 3آنتن خارجی با کابل  *دارای  

ب آسان*نص  

اهنمای فارسیر *دفترچه  
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سال گارانتی دستگاه *یک  

خدمات پس از فروش *دارای  

 *قابلیت سفارشی سازی دستگاه و برنامه نویسی 

 

 

 

                     : 55909135918   ;   09386714655 

 

                        :  33226759038  
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