
  

جــا ــــه  ــــم ه و  هـــمـــيـــشـــه  ـــــــارت،  ـــــــظ ن و  ــــرل  ــــت ــــن ك
دونوع  در  قاصدك  مدل   KT100 MINI دستگاه 
داراي آنتن بيروني و آنتن داخلي ارايه مي گردد. در 
مناطقي كه داراي پوشش ضعيف موبايل مي باشد، 
مي توان 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.

به  قادر  آمپر   7 رله  از طريق يك  قاصدك  دستگاه 
بدين  برقي 220 ولت مي باشد،  كنترل يك وسيله 
حالت  در  كليد  يك  مانند  دستگاه  رله  كه  صورت 
يا خاموش قرار مي گيرد و باعث خاموش يا  روشن 

روشن شدن وسيله برقي مي شود.
وسيله برقي متصل به دستگاه مي تواند يك وسيله 
يا  كامپيوتر  مانند  منازل  در  استفاده  قابل  متداول 
اتصال  براي  باشد.  گازي  كولر  يك  يا  و  برق  المپ 
عميق،  چاه  آب  موتور  مانند  صنعتي  هاي  دستگاه 

بايد ابتدا از ميزان آمپر وسيله مطمئن شد.

مختلف  انواع  به  اتصال  قابليت  قاصدك  دستگاه 
متداول ترين  مي باشد.  دارا  را  ديجيتال  حسگرهاي 
  MOTION DETECTOR ديجيتال،  حسگرهاي 
دستگاه  به  حركتي  حسگر  اتصال  با  مي باشد. 
قاصدك عمًال تبديل به يك دزدگير كامل مي گردد. 
با تشخيص كوچكترين حركت، دستگاه به شما در 
اطالع رساني خواهد  باشد  كه  از محل  فاصله اي  هر 

كرد.
ميكروسوييچ  يك  ديجيتال،  حسگر  بجاي  مي توان 
اين  و وصل شدن  با قطع  نمود.  به دستگاه متصل 
شده  تعيين  هاي  شماره  به  دستگاه  ميكروسوييچ 

SMS ارسال ميكند.

نظارت با كمك حسگرهاي ديجيتال

درهنگام هشداردهي، تماس تلفني عالوه بر ارسال 
SMS باعث اطمينان خاطر از سيستم اطالع رساني 

دستگاه قاصدك مي گردد.
تلفني  تماس  شده  تعيين  شماره هاي  به  دستگاه 
گرفته و تا سه مخاطب مختلف را درجريان حادثه 

قرار مي دهد.

مختلف  امنيتي  نكات  رعايت  با  قاصدك  دستگاه 
طراحي گرديده است و تنها از شماره هاي از پيش 

تعريف شده توسط كاربر فرمانپذيري مي كند. 

ارسال SMS به همراه تلفن كننده

دستگاه قاصدك قابليت اتصال زنجيره اي به دستگاه 
دستگاه  دو  حالت  اين  در  رادارد،  مشابه خود  هاي 
مي توانند با يكديگر مرتبط شوند و همديگر را كنترل 
كنند. بدين ترتيب كه يك دستگاه با تشخيص آالرم 
در محيط به دستگاه ديگر SMS روشن يا خاموش 
مي  فرستد. دراين حالت دو دستگاه بايد در ليست 
شماره هاي مجاز يكديگر وجود داشته باشند. براي 
در  مي تواند  دستگاه  مطمئن،  كاركرد  از  اطمينان 

بازه هاي زماني معين، فرمان كنترلي را تكرار كند.
آپارتمانها و منازل مسكوني

دستگاه ــه  ب دســتــگــاه  ــال  ــص ات

ـــگـــاه ـــــاي دســـت ـــــرده ـــــارب ك

ـــرل وســـــايـــــل بـــرقـــي ـــت ـــن ك

كنترل كولر، دزدگير، هشدار اعالم تردد، گاوصندوق

كشاورزي
كنترل چاه عميق، پمپ هاي آب، آب ياري قطره اي

گلخانه ها
هشدار  اعالم  حرارتي،   سيستمهاي  برق،  قطع  از  اطالع 

تغيير دما

مرغ داريها
تغذيه   برق،  قطع  دما،هشدار  تغيير  هشدار  دما،  كنترل 

خودكار

چيلرها
كنترل دما، گزارش خرابي، راه اندازي مجدد سيستم

سيستم هاي اعالم حريق
اعالم حريق با تلفن و SMS، پخش آژيرخطر در مكاني 

دور از حادثه

آتش نشانيها
كنترل سطح آب مخازن آتش نشاني

وسايل نقليه
اعالم هشدار سرقت، خاموش كردن اتومبيل از راه دور در 

هر  نقطه اي از كشور

ويال ها
كنترل  دور،  را  از  آبياري  تردد،  اعالم  هشدار  دزدگير، 

وسايل حرارتي و برودتي

شركت هاي توزيع نيرو
ــو برق    ــدار عيب در تابل ــت، هش ــرقت از پس ــدار س هش
ــدن  ، ــاز ش ــك ف ــزارش ت ــر، گ ــنايي معاب ــرل روش كنت

اعالم كابل دزدي

طال فروشي ها
ــدار تشخيص حركت يا لرزه در  مكمل دزدگير، اعالم هش

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

دستگاه هاي صنعتي
اطالع از خرابي سيستم، كنترل قسمتهاي برقي از راه دور، 

ارتباط ماشين به ماشين
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دور  راه  از  نظارت  و  كنرتل 

موبايل از شبكه  استفاده  با 

با دستگاه KT100 MINI مدل قاصدك با استفاده 
ــر فاصله  و مكاني كه  ــبكه موبايل مي تواند دره از ش

پوشش شبكه موبايل وجود داشته باشد وسايل برقي را 
از راه دور بوسيله SMS كنترل كنيد و با اتصال حسگرهاي 

مختلف به آن بر محيط اطراف دستگاه نظارت داشته باشيد.
ــتفاده براي افراد مختلف  ــان دستگاه، آنرا قابل اس كاركرد آس

ــتفاده نمود.  ــر زمينه اي اس ــت و مي توان آنرا در ه ــوده اس نم
ــد و از  ــيار متنوع مي باش ــتگاه KT100 MINI  بس ــرد دس كارب

كاربردهايي مانند حفاظت كاتدي، كنترل آبياري، ايمني خودرو 
ــتگاه  ــا كاربردهايي مانند دزدگير و غيره را دارد. تنظيمات دس ت

ــاده مي باشد و از طريق نمايشگر و كليدهاي تعبيه شده  بسيار س
برروي دستگاه مي توانيد عملكردهاي مختلف دستگاه را برنامه ريزي كنيد.

قاصدك


