دستگاه Mini Smart Bitrack

محصولی جدید از شرکت کارنو

قابلیت های دستگاه Mini Smart Bitrack
 قابلیت اندازه گیری میزان دما و مقدار رطوبت

 امکان اتصال به سنسور تشخیص حرکت متصل به سیستم دزدگیر

 مجهز به سیستم آالرم در صورت بروز افزایش و یا کاهش میزان دما و رطوبت

 دارای ساعت و تاریخ داخلی شمسی  /میالدی

 مجهز به سیستم آالرم برای اعالم حریق

 ارائه نرم افزار مانیتورینگ و کنترل کامپیوتری با قابلیت های(:)Optional
 نرم افزار دارای قابلیت نمایش آنالین مقادیر رطوبت و میزان درجه حرارت

 مجهز به سیستم دزدگیر

می باشد.

 امکان مانیتور و کنترل از روی پانل لمسی ()Optional

 نمایش وضعیت موجود دستگاه

 دریافت گزارش از وضعیت موجود دستگاه از طریق ارسال پیامک

 ثبت تاریخچه هشدارها و وقایع

 قابلیت تشخیص قطع شدن ورودی برق شهر

 Log گیری از پارامترها

 یک عدد پورت خروجی برای اتصال به آژیر در صورت لزوم

 تنظیم شماره مخاطبان مجاز

 قابلیت اتصال به سنسور دود

 قابلیت  Setpointمقادیر دما و رطوبت برای ارسال  SMSو آژیر

”قابل ذکر است دستگاه  Mini Smart Bitrackدارای یک سال گارانتی و دو سال خدمات پس از فروش می باشد”.

دستورالعمل های نصب


قبل از هرگونه اتصال و نصب دستگاه محتویات این بروشور را به دقت مطالعه



نمائید.


 کاال در هنگام حمل و نقل آسیب ندیده باشد.



دستگاه وجود دارد.


همواره دستگاه را با ولتاژ تغذیه نامی راه اندازی نمائید.



اطمینان حاصل کنید که دستگاه به هیچ وجه معیوب نیست .اگر کابل برق
معیوب است ،اگر دستگاه درست کار نمی کند ،اگر دستگاه معیوب است یا

 بسته بندی باید حاوی محصول و متعلقات آن طبق "جدول لوازم جانبی" باشد.

زمین خورده ،از آن استفاده نکنید .قبل از هر چیز با بخش فنی گروه فنی و

 CD همراه که شامل نرم افزار و راهنمای استفاده است.

مهندسی کارنو تماس حاصل نمائید.

این دستگاه باید توسط متخصصان مربوطه نصب گردد .در غیر اینصورت تولید
کننده مسئولیتی در قبال عدم عملکرد صحیح دستگاه ندارد..



خود نصب شوند ،در غیر اینصورت امکان آسیب رسیدن به سنسورها و

موارد زیر را در هنگام دریافت دستگاه کنترل نمائید:
 بسته بندی جعبه از شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشد.

در هنگام اتصال سنسورها به دستگاه توجه نمائید که در مکان مربوط به

با توجه به اینکه ورودی  AC Checkبرای تشخیص برق شهر می باشد ،باید
به این ترمینال فاز و نول برق شهری را متصل نمایید.

حتماً برای اتصال آژیر ،سنسورها و مخصوصاً ورودی  AC Checkبه دیاگرام

نکته :در اتصال ورودی  AC Checkبسیار بسیار دقت

سیم بندی مراجعه نموده و مطابق با آن سیم بندی را انجام دهید.

نمایید .آسیب ناشی از نصب اشتباه شامل گارانتی نخواهد

نصب
نحوه اتصال آژیر
پورت خروجی دستگاه به صوورت فوونیکس دو پیون کوشویی اسوت.
خروجی ها از نوع کنتاکت خشک هستند و برای فرمان به هر مورد آژیر باید
ولتاژ مورد نیاز آن تأمین گردد .برای اتصال آژیر می توان از آژیر  21ولت dc
و یا آژیر  222V ACاستفاده کرد .آژیر استفاده شده می تواند از نوع صوتی،
نوری و یا ترکیبی باشد .نحوه سیم بندی خروجی ها به شکل روبرو است:

نحوه اتصال سنسور دود
نحوه اتصال آژیر 12v DC

برای اتصال سنسور دود به دستگاه

نحوه اتصال آژیر 220v AC

نحوه اتصال چشمی دزدگیر

از یک آداپتور  22vیا 22v DC

استفاده نمایید .آداپتور متناسب بوا

برای اتصال سنسور چشمی دزدگیر بوه

ولتاژ نامی سنسور انتخاب شود.

دستگاه از یک آداپتور  22vیوا 22v
 DCاستفاده نمایید .آداپتور متناسب بوا

نحوه اتصال ورودی برق شهر

ولتاژ نامی سنسور انتخاب شود.
برای اتصال ورودی برق شهر به دستگاه مطابق

شکل روبه رو اتصاالت را انجام دهید.

نحوه قرار دادن سیم کارت

نکته :در اتصال ورودی  AC Checkبسیار بسیار دقت نمایید ،و

برای قرار دادن سیم کارت داخول سووکت

ترمینال را به پورت ورودی مربوطه روی دستگاه متصل کنید.
درصورت اتصال به سایر پورت ها دستگاه آسیب خواهد دید.

مربوطه،تراشه سیم کارت رو به باال و بورش

گوشه سیم کارت بوه سومت بویرون باشود.

وضعیت چراغ  Networkبعد از روشن شدن دستگاه به صورت 800ms

مصابق شکل:

 offو  64ms onخواهد بود که به معنی عدم شناسایی شبکه است .بعد از
شناسایی شبکه وضعیت آن به صورت  3s offو  64ms onخواهد بود

مشخصات فنی

لوازم جانبی
ردیف

شرح

2
1

سنسور رطوبت و دما
آژیر

3
4
5
6

مبدل
بروشور راهنما

USB to Serial

CD
آنتن GSM

ولتاژ نامی
طول کابل سنسور دما
کانکتور ورودی /خروجی (سنسورها– آژیر)
مشخصات فیزیکی
ابعاد
رنگ
جنس بدنه

تماس با ما:
مشهد_بلوار فردوسی_خیابان مهدی _ مهدی 26
پالک 101
تلفن112-30613061 :

سایتwww.farazit.com :

مشخصات ارتباطی پورت سریال
پروتکل
پورت ارتباطی

21v or 24v DC

2.1m
PTR
2151 * 21 * 3 mm

طوسی
پالستیک ABS
ModBus-RTU
RS485

Baud Rate
شرایط محیطی

1011~10611 bps

دمای عملکرد
رطوبت

1°C ~ 50°C
31% ~ 01%

