
 

 

 بسمه تعالی

با تکیه بر دانش بومی و با استفاده از علم روز، در زمینه طراحی   (BSNشرکت بنیان صنعت نوین )

)نرم افزار دسکتاپ،  افزار ز نرملکترونیکی در حوزه سخت افزار و نیو تولید مدارات و تجهیزات ا

فعالیت دارد. شرکت ما با امکان طراحی بُرد، مدار و نرم افزارهای وابسته به  موبایل و تحت وب(

در این راستا جهت  صنایع مرتبط، را دارد.با شرکت ها و آمادگی همکاری در سطوح مختلف آن، 

 آشنایی بیشتر شرح مختصری از تجهیزات تولید شده ارائه می گردد.

 شرکت بنیان صنعت نوین: طراحی و تولیدشده توسط تعدادی از محصوالت

رد اخذ دیتا با پردازنده بُ

 بیتی ۱۶قدرتمند 

BSN.DAQ  

Economical version 
اخذ و جمع آوری داده در محیط 

های مختلف آزمایشگاهی و 

 نعتیص

 

 
 

 

 

 

 

 

 

برد اندازه گیری سیگنال 

 های زیستی

(EEG,ECG,EMG) 

با قابلیت تغییر گین و دقت 

 اندازه گیری، فیلترینگ و ...

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 پردازنده با برد اخذ دیتا حرفه ای

 BSNبیتی  ۱۶ قدرتمند

اخذ و جمع آوری داده در محیط 

های مختلف آزمایشگاهی و 

 صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برد حرفه ای خانواده میکروچیپ 

  تکنولوژی
DSC/MCU: 

32BIT_PIC3 200MHZ 

16BIT_dsPIC33EP  

140MHZ DSP,FFT,USB 

16BIT_PIC24EP    

140MHZ USB 

16BIT_dsPIC33FJ   

80MHZ DSP,FFT 

16BIT_PIC24FJ     

32MHZ USB 

 

 

 

 

 
 BSNپریز هوشمند 

 
بررسی توان مصرفی تجهیزات برقی 

 .خانه

امکان قطع یا وصل برق پریز ها 

از طریق اپلیکیشن اندرویدی 

 .حتی خارج از خانه

قطع خود کار جریان برق در 

 .بحرانیمواقع 

تغییر رنگ پریز با توجه به توان 

 .مصرفی آن

 .کاهش میزان مصرف انرژی

 



 

 

 

 

 wifiدیمر تحت شبکه 

که با قرار دادن  یقطعه کوچک
آن در داخل کلید های برق می 
توانید سطح روشنایی را با 

پلیکیشن اندرویدی ااستفاده از 
 کنترل نمایید

 

 

 

 
 ریموت کنترلر 

مین ریموت فراقابلیت یادگیری 
 کنترلرها

ارسال فرمان با استفاده از نرم 
  افزار

 

  سیستتتتتت کنتتتتتترل و

 مانیتورینگ

 کنترل و اندازه گیری دما 

 کنترل و اندازه گیری نور 

 کنترل و اندازه گیری رطوبت 

 کنترل و اندازه گیری گاز متان 

  کنتررررل و انررردازه گیرررری گررراز

 منواکسیدکربن

 تشخیص حرکت 

  سیستم های دزدگیرر  قابل اتصال به

 اعالم حریر،  سنسرورهای خرار ی

PIR و یا مگنت درب و پنجره 

  قابلیت تصمیم گیری خرود مخترار و

 ارسال فرمان به دیگر عملگر ها

 



 

 

 

این شرکت آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی و نرم 

 دارد. افزاری اعالم می

 دیدن نمایید یاطالعات بیشتر از وبسایت، و صفحات ما در دیگر شبکه های اجتماعبرای کسب 

 www.bsnlab.com 013 – 33264896تلفن: 

  

 بنیان صنعت نوین

BSN 

 

  

http://www.bsnlab.com/

