
 اسمارت مستر کامل هوشمندسازی معرفی تجهیزات بسته

 

 

 اصلی .پنل1

  CDMAو GSM و فای وای اساس بر هوشمند امنیتی سیستم*

  رطوبت و حرارت درجه رصد از پشتیبانی قابلیت و میکروفن دارای* 

 .کاربر 99 حداکثر و خانواده یک از پشتیبانی قابلیت* 

 تبلت و همراه تلفن توسط دور راه از کنترل و پلی &پالگ و P2P اتصال بر مبتنی*  

 خرابکاری ضد هشدار اعالم قابلیت با*  

 .دهد می ارائه را شما های دارایی از ساعته 24 حفاظت تصویری، نظارت سیستم با شدن سازی یکپارچه امکان با* 

 

 

 

 پنجره و درب . سنسور2

 تردد کنترل سیستم*

  باتری بودن ضعیف هشدار* 

 اتصال قطع هشدار* 

  پنجره/  درب شدن بسته/ باز هشدار*

 دستکاری برابر در محافظت کلید* 

 .آزاد محیط در متر 100 داخلی، محیط در متر 50-30: انتقال فاصله* 

 

 

 



  

 کنترل ریموت.3

 SOS/  منزل در حضور/ فعال غیر/فعال وضعیت چهار دهنده ارائه-

 داخلی باطریدارای -

 

 

 حرکت تشخیص سنسور .4

 باتری بودن ضعیف هشدار* 

 اتصال قطع هشدار* 

 متر 12-9 دتکتور فاصله* 

 دستکاری برابر در محافظت کلید* 

 .آزاد فضای در متر 100 داخلی، محیط در متر 50-30: انتقال فاصله

 

 

 دود تشخیص سنسور. 5

 *سیستم اعالم حریق

 نوری و صوتی هشدار: هشدار خروجی*

 آزاد فضای در متر 100 داخلی، محیط در متر 50- 30 :انتقال فاصله* 

 باتری بودن ضعیف هشدار* 

 اتصال قطع هشدار* 

 



 

 پزشکی اضطرار اعالم دکمه .6

 شود می آغاز هشدار اعالم بند کشیدن یا قرمز دکمه دادن فشار با

 باز محیطدر   متر 100: انتقال فاصله* 

 سال 1: باتری عمر* 

 

 

 اضطرار اعالم دکمه. 7

 شود می آغاز هشدار اعالم قرمز دکمه دادن فشار با

 باز محیطدر   متر 100: انتقال فاصله* 

 سال 1: باتری عمر* 

 

 

 گاز تشخیص سنسور .8

 گاز تشخیص صورت در هشدار اعالم

 AC ولت 220: کردن کار زمان در ولتاژ* 

 باز محیط_ متر 100: انتقال فاصله* 

 طبیعی گاز و سنگ زغال گاز: گاز نوع* 

 آنالین نظارت* 

 

 

 



 

 آب نشت دتکتور  .9

 باز محیطدر  متر 100: انتقال فاصله* 

 ولتاژ بودن پایین هشدار* 

 آنالین نظارت* 

 سال 1: باتری عمر* 

 

 

 رطوبت و درجه حرارت دتکتور. 10

 داخلی محیط رطوبت و دما سنجش مکانا

 

 

 

 متحرک HDدوربین .11

 ONVIFو اتصال به وای فای و استاندارد  Access Pointپشتیبانی از حالت 

 متری میلی  3.6 لنز به مجهز

 نصب و کاربری آسان

 ارتباط صوتی دو طرفه

  حافظه کارت 128G حداکثر از پشتیبانی

  ضبطتایمر  تنظیم یاضبط مستمر  ساعت 24از  پشتیبانی

 (کامپیوتر برای منطقه 4 و همراه تلفن برای تشخیص منطقهیک  از پشتیبانیقابلیت تشخیص حرکت )

 

 



 تجهیزات اختیاری بسته کامل مستر اسمارت

 

 

 سیم بی نور و هشدار صدا اعالم دتکتور

 باز محیطدر  متر 100: انتقال فاصله*

 DC12V/1A:  تغذیه منبع* 

 ( ساعت 6.5: استندبای حالت در) 200mAH: پشتیبان باتری* 

 میلی آمپر 32: شارژ جریان* 

 میلی آمپر 300تا  200: کار هنگام در جریان* 

Db:≥110db  * 

 

 

 ریپیتر

 سیگنال کننده تقویت

 باز محیطدر  متر 500 ≥: انتقال فاصله

 

 

 فضای بیرونی HDدوربین 

 وای فایقابلیت اتصال به 

 میلی متری  3.6مجهز به لنز 

  کارت حافظه 128Gپشتیبانی از حداکثر 

 ONVIF استاندارد پشتیبانی از

 IP66دارای بدنه فلزی با رتبه حفاظتی 

 DC12Vتوان مصرفی : 


