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src2.11+,src2.11,src1.9
(1آالرم در صورت افزايش دما در محل بصورت آژير و روی پنل
(2آالرم در صورت افزايش دما روی موبايل
(3آالرم در صورت افزايش دود در محل بصورت آژير و روی پنل
(2آالرم در صورت افزايش دود روی موبايل
(5آالرم در صورت افزايش رطوبت در محل بصورت آژير و روی پنل
(6آالرم در صورت افزايش رطوبت روی موبايل
(7االرم قطع برق درمحل بصورت آژير و روی پنل
(8آالرم قطع برق روی موبايل
(9اعالم وصل مجدد برق و قطع برق در محل و موبايل
(10ثبت گزارش ھمه خطا ھا به تفکيک نوع خطا
(11اعالم قطع يو پی اس و وصل مجدد يو پی اس
(12مانيتورينگ وضعيت فعلی از راه دور با موبايل بھمراه اندازه ھا
(13مانيتورينگ ھشدارھا روی صفحه ال سی دی
(14مانيتورينگ اندازه ھای دما و رطوبت روی موبايل
(15ارتباط دھی به  7کاربر ھم زمان با موبايل و مستقل از يکديگر
 (16ثبت و نمايش گراف دما
(17ثبت و نمايش گراف رطوبت
(18ثبت و نمايش تک تک خطاھا
(19ثبت و نمايش  Loginو مبادی ورودی و تعيين روش دسترسی
(20نمايش پاپ آپ به ازای ھر االرم
(21االرم صوتی بازر به ازای ھر االرم
(22تنظيم سيستم االرم بصورت  2منظوره با نمايشگر و کامپيوتر
(23تفکيک ھشدار ھا از ھم وانتخاب نوع ھشدار و روش آالرمينگ )اس ام اس -ايميل-آژير(
(24تعيين اندازه دما به ازای ھر نقطه مورد نظر با وضعيت محيطی متفاوت
(25خروجی آالرم ) 220ولت ( قدرتی
(26آژير صوتی و يا فالش نوری قابل انتقال به نگھبانی و يا اتاقھای با فواصل دورتر
(27تنظيم نوع االرم روی صفحه نمايشگر و يا کامپيوتر بصورت قابل تغيير
(28رله ھای کنترل کولر بصورت اتوماتيک
(29گزارش از وضعيت تک تک ورودی و خروجيھا و خطا ھا در محل و روی موبايل
(30مقاوم در برابر تغييرات ولتاژ ورودی)قابليت کار با ولتاژ  110تا  220ولت(
(31نمايشگر  lcdسايز  src2.11+ "7و src2.11 "3.5
(32نمايش تک تک وروديھای آالرم ديجيتال روی صفحه نمايشگر
(33نمايش تک تک وروديھای آالرم ديجيتال روی صفحه کامپيوتر
(34نگھداری حافظه در صورت قطع برق
(35آنتن بيرونی و داخلی با قابليت انتخاب
 (36کنترل کولرھا در دمای بحرانی و جايگزينی کولر رزرو در زمان بحران
 (37قابليت دستی و اتوماتيک کردن کولر ھا
(38باکس پلی کربنات با درجه  ip55و ورودی –خروجی صنعتی
 (39کنترل سطح دسترسی مدير و نگھدار
(40حسگر دما با پرو تکل مود باس صنعتی
(41قابليت گرفتن اطالعات با  2تقويم شمسی و ميالدی
(42کنترل و مانيتورينگ در  2حالت offline , online
(43نمايش تغييرات دما و رطوبت در محدوده زمانی تعريف شده توسط کاربر
(44حذف و اضافه شماره ھای تلفن از  2مسير کامپيوتر و نمايشگر تاچ اسکرين
(45پی ال سی اختصاصی برای کنترل کولر ھا
(46قابليت افزايش تعداد سنسورھای دما بدون تغيير سخت افزاری
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src2.11+,src2.11,src1.9
(47قابليت افزايش سنسورھای ديجيتالی ديده شده در سيستم بدون تغيير سخت افزاری
(48قابليت افزايش تعداد کولر ھای کنترل کننده تا  4عدد بدون تغيير سخت افزاری فقط با اضافه شدن رله و باکس قدرت
(49تنظيم پريود زمانی ثبت اطالعات از  1ثانيه تا روز
(50کنترل ھوشمند قطعات و تعيين وضعيت ماژولھای از کار افتاده
(51ارتباط با کامپيوتر با پورت tcp/ip
(52قابليت کار در حالت offline -online
(53قابليت حذف آالرم يک يا چند سنسور در زمان اضطرار
(54تفکيک رنگی مقادير ثبت شده بازای دما و رطوبت با توجه به مرز تعيين شده برای ھشدار
(55قابليت کاليبراسيون دستی در محل توسط پنل نمايشگر و کامپيوتر
(56درخواست دريافت اطالعات فعلی با استفاده از موبايل در ھر وضعيتی
(57کنترل سطح دسترسی مدير و نگھدار اتاق سرور
(58ھشدار بصورت ايميل

