
ــاه ــوت ك ـــام  ـــي پ ـــا  ب ـــا  ج ــه  ــم ه و  ــه  ــش ــي ــم ه نــــظــــارت،  و  ــرل  ــت ــن ك

نظارت بر تجهيزات و پارامترهاى محيطى بدون حضور در محل
كنترل وسايل بدون حضور در محل

قابليت كاركرد با انواع حسگرها از جمله سنسور حركت، دما، دود و ...
امكان استفاده در تمام نقاط تحت پوشش شبكه موبايل

قابل كاركرد با كليه سيم كارتهاى موجود
نرم افزار مديريت تحت ويندوز

كنترل مستقيم بدون نياز به نرم افزار
مناسب براى مصارف خانگى، سيستمهاى گرمايشى و برودتى و ...

مشخصات فنى:
GSM Module SIM300

10 Digital Inputs Opto
Forward: up to 200 V
Isolasion: 2500 Vrms
Reverse: up to 5 V

5 Digital Outputs Relay
220V - 7A

110 V - 10A

3 Analog Inputs
0 ~ 10 V
5 ~ 20 mA

2 Analog Outputs 0 ~ 5 V
Temprature -40 to 85 c
Dimention 300 x 110 x 65 mm

لوازم جانبى: (سفارش بصورت جداگانه)
حسگر متناسب با دستگاه

آنتن خارجى تقويت كننده شبكه موبايل

گارانتى:
يك ماه تعويض / يك سال خدمات پس از فروش ( درصورت داشتن كارت گارانتى 

شركت كاريزان)

KT-100 Remote Telemetry
كنترل و نظارت تجهيزات و پارامترهاى محيطى از راه دور يكى از نيازهاى روزافزون محيطهاى خانگى و صنعتى است. 
بُعد مسافت يكى از فاكتورهاى اساسى است. دستگاه KT-100 با استفاده از بستر شبكه موبايل قادر به نظارت و كنترل 
وسايل حتى در دورافتاده ترين نقاط كشور - تحت پوشش شبكه موبايل- است. با استفاده از KT-100  بدون نياز 
به نرم افزار و تنها با داشتن گوشى موبايل، از وضعيت محيط در هر نقطه، در تمام شبانه روز مطلع شويد. عالوه برآن 
به كمك نرم افزار تحت ويندوز، ميتوان بطور متمركز تعداد زيادى KT-100 را مديريت كرد. استفاده از بستر شبكه 
موبايل براى انتقال اطالعات، عالوه بر حذف محدوديت مسافت، هزينه هاى تجهيزات و هزينه ارسال اطالعات را به 

طور محسوسى كاهش داده است و باعث شده اين وسيله براى مقاصد گوناگون مورد توجه قرار گيرد.

امكانات:

آدرس: تهران . سعادت آباد . عالمه طباطبايى جنوبى . 
حق طلب غربى . شماره 16 . واحد 19

تلفن : 02181704380-4
فكس: 02181704372

www.karizan.com :وب سايت
info@karizan.com : ايميل

021 - 88691923
021 - 88691957
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