
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه نادر ، پالك14 ، طبقه سوم.

mm 80*96*96ابعاد : 

VAC 220تغذیه :

C 120 ~ 40-محدوده دما :

محدوده ولتاژ :

محدوده  جریان :

تعداد سیگنال ورودی (آنالوگ یا دیجیتال) :   

تعداد خروجی قابل برنامه ریزی :

تعداد خروجی آالرم قابل برنامه ریزی :

4-20 mA

0~5 V10~0یا V

3
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mm 100*96*96ابعاد : 

VAC 220تغذیه :

محدوده ولتاژ :

محدوده  جریان :

تعداد سیگنال ورودی (آنالوگ یا دیجیتال) :   

4-20 mA

0~5 V10~0یا V

3

TMS-54

TMS-64

%100 ~ %0محدوده رطوبت  :

خروجی مجزا برای هر ورودی

خروجی آالرم قابل برنامه ریزی برای هر ورودی

ضبط اطالعات حافظه: 9000 رکورد

قابلیت ارسال اطالعات از طریق ADSL GPRS٬ و نمایش اطالعات روی بستر وب

 SMS امكان ارسال و دریافت

نرخ نمونه برداری از 5 ثانیه تا 12 ساعت

نرم افزار کامپیوتری با قابلیت گزارش گیری لحظه ای و رسم نمودار



خروجی آالرم قابل برنامه ریزی

نرم افزار کامپیوتری با قابلیت گزارش لحظه ای ، 

دریافت گذشته و رسم گراف

ضبط اطالعات  حافظه : 9000 رکورد

نرخ نمونه برداری 10 ثانیه تا 12 ساعت

نصب و راه اندازی آسان

یك سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی :

))

ثبات دما و رطوبت (رکوردر)

  Datalogger

خروجی مجزا برای هر سنسور

www.tamkar.ca

( TMS گروه ) 

امكان اتصال به مودم و کنترل از راه دور 

امكان نصب تلفن کننده جهت آالرم

 SMS امكان ارسال و دریافت

قابلیت نصب در بستر شبكه

www.tamkarco.com

دستگاه ثبات (رکوردر) ورودی های مختلف (دما، رطوبت و ...) 

در محیط را اندازه گیری نموده و ضمن نمایش اطالعات بر روی نمایشگر

، قابلیت اتصال به کامپیوتر و نمایش کلیه اطالعات حال و گذشته را دارا 

می باشد. این محصوالت دارای نرم افزارهای تحت وب هستند، که دستیابی

به اطالعات دستگاه را براحتی از تمام نقاط ممكن می سازد.
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