ك�����ارب�����رده�����اي دس���ت���گ���اه
كنترل كولر ،دزدگير ،هشدار اعالم تردد ،گاوصندوق

كشاورزي
كنترل چاه عميق ،پمپهاي آب ،آب ياري قطرهاي

گلخانهها
اطالع از قطع برق ،سيستمهاي حرارتي ،اعالم هشدار
تغيير دما

مرغداريها
كنترل دما ،هشدار تغيير دما،هشدار قطع برق ،تغذيه
خودكار

چيلرها
كنترل دما ،گزارش خرابي ،راه اندازي مجدد سيستم

سيستمهاي اعالم حريق
اعالم حريق با تلفن و  ،SMSپخش آژيرخطر در مكاني
دور از حادثه

آتشنشانيها
كنترل سطح آب مخازن آتش نشاني

وسايل نقليه
اعالم هشدار سرقت ،خاموش كردن اتومبيل از راه دور در
ه ر نقطهاي از كشور

ويال ها
دزدگير ،هشدار اعالم تردد ،آبياري از را دور ،كنترل
وسايل حرارتي و برودتي

شركتهاي توزيع نيرو
هش��دار س��رقت از پس��ت ،هش��دار عيب در تابل��و برق
كنت��رل روش��نايي معاب��ر ،گ��زارش ت��ك ف��از ش��دن ،
اعالم كابل دزدي

طال فروشيها
مكمل دزدگير ،اعالم هش��دار تشخيص حركت يا لرزه در
محيط

اتاق سرور
ري استارت كردن كامپيوترها از راه دور

مساجد
روشن كردن بلندگوها و پخش اذان از راه دور

سالمندان
درخواست كمك اورژانس و اعالم حالت بحراني

دستگاههاي صنعتي
اطالع از خرابي سيستم ،كنترل قسمتهاي برقي از راه دور،
ارتباط ماشين به ماشين
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قاصدك

كنرتل و نظارت از راه دور
با استفاده از شبكه موبايل

KT100 MINI

ب��ا دس��تگاه  KT100 MINIم��دل قاص��دك با
اس��تفاده از ش��بكه موبايل ميتواند درهر فاصله
و مكاني كه پوش��ش ش��بكه موبايل وجود
داش��ته باش��د وس��ايل برقي را از راه دور
بوس��يله  SMSكنت��رل كنيد و ب��ا اتصال
حسگرهاي مختلف به آن بر محيط اطراف
دستگاه نظارت داشته باشيد.
كاركرد آس��ان دس��تگاه ،آنرا قابل استفاده براي
اف��راد مختلف نموده اس��ت و ميتوان آنرا در هر
زمينهاي اس��تفاده نمود .كاربرد دس��تگاه KT100
 MINIبس��يار متنوع ميباش��د و از كاربردهايي مانند
حفاظت كاتدي ،كنترل آبياري ،ايمني خودرو تا كاربردهايي مانند دزدگير و غيره را دارد .تنظيمات دستگاه
بس��يار ساده مي باش��د و از طريق نمايشگر و كليدهاي تعبيه ش��ده برروي دستگاه مي توانيد عملكردهاي
مختلف دستگاه را برنامهريزي كنيد.

ك����ن����ت����رل و ن�������ظ�������ارت ،ه���م���ي���ش���ه و ه����م����ه ج��ا
دستگاه  KT100 MINIمدل قاصدك در دونوع
داراي آنتن بيروني و آنتن داخلي ارايه مي گردد .در
مناطقي كه داراي پوشش ضعيف موبايل ميباشد،
ميتوان با اضافه كردن آنتن بيروني قوي از عملكرد
دستگاه مطمئن شد .اندازه كوچك دستگاه آنرا قابل
نصب در محيطهاي مختلف نموده است .همچنين
در ساخت دستگاه از قطعات مناسب با كارايي باال
استفاده شده است تا عملكرد سيستم در محيطهاي
صنعتي ،تجاري و خانگي تظمين گردد.

دستگاه قاصدك قابليت اتصال به انواع مختلف
حسگرهاي ديجيتال را دارا ميباشد .متداولترين
حسگرهاي ديجيتالMOTION DETECTOR ،
ميباشد .با اتصال حسگر حركتي به دستگاه
قاصدك عم ً
ال تبديل به يك دزدگير كامل ميگردد.
با تشخيص كوچكترين حركت ،دستگاه به شما در
هر فاصلهاي از محل كه باشد اطالعرساني خواهد
كرد.

ميتوان بجاي حسگر ديجيتال ،يك ميكروسوييچ
به دستگاه متصل نمود .با قطع و وصل شدن اين
ك���ن���ت���رل وس�����اي�����ل ب���رق���ي
ميكروسوييچ دستگاه به شماره هاي تعيين شده
دستگاه قاصدك از طريق يك رله  7آمپر قادر به  SMSارسال ميكند.
كنترل يك وسيله برقي  220ولت ميباشد ،بدين
نظارت با كمك حسگرهاي ديجيتال
صورت كه رله دستگاه مانند يك كليد در حالت
روشن يا خاموش قرار ميگيرد و باعث خاموش يا
ات��ص��ال دس��ت��گ��اه ب��ه دستگاه
روشن شدن وسيله برقي ميشود.
دستگاه قاصدك قابليت اتصال زنجيره اي به دستگاه
وسيله برقي متصل به دستگاه ميتواند يك وسيله
هاي مشابه خود رادارد ،در اين حالت دو دستگاه
متداول قابل استفاده در منازل مانند كامپيوتر يا
ميتوانند با يكديگر مرتبط شوند و همديگر را كنترل
المپ برق و يا يك كولر گازي باشد .براي اتصال
كنند .بدين ترتيب كه يك دستگاه با تشخيص آالرم
دستگاه هاي صنعتي مانند موتور آب چاه عميق،
در محيط به دستگاه ديگر  SMSروشن يا خاموش
بايد ابتدا از ميزان آمپر وسيله مطمئن شد.
مي فرستد .دراين حالت دو دستگاه بايد در ليست
شمارههاي مجاز يكديگر وجود داشته باشند .براي
ارسال  SMSبه همراه تلفن كننده اطمينان از كاركرد مطمئن ،دستگاه ميتواند در
درهنگام هشداردهي ،تماس تلفني عالوه بر ارسال بازههاي زماني معين ،فرمان كنترلي را تكرار كند.
 SMSباعث اطمينان خاطر از سيستم اطالعرساني
آپارتمانها و منازل مسكوني
دستگاه قاصدك ميگردد.
دستگاه قاصدك با رعايت نكات امنيتي مختلف
دستگاه به شمارههاي تعيين شده تماس تلفني طراحي گرديده است و تنها از شمارههاي از پيش
گرفته و تا سه مخاطب مختلف را درجريان حادثه تعريف شده توسط كاربر فرمانپذيري ميكند.
قرار ميدهد.

