


ÖZELLİKLER

- IP Tabanlı konum algılama
- Kabinet dahili ısı ve nem sensörü
- Kabinet harici ısı sensörü
- Foto kamera ile izinsiz ve sabotaj durumlarında fotoğraf 
çekme ve gönderme
- Alarm durumunda tanımlanmış kişilere SMS ile uyarı 
mesajı gönderme
- Kabinet kapı açık ve kapalı durumlarını alarm vermek ve 
log tutarak sisteme kayıt etme özelliği 
- Kabinet içi alt-üst ısı sınır değerlerinin tanımlanabilmesi
- Cihaz kontrol paneli 0.1 ºC hassasiyetle okuma yapabilme
- Geçmişe dönük rapor alabilme özelliği
- WEB üzerinden istenilen parametrelerin ayarlanabilme 
özelliği
- WEB üzerinden yeni yazılım güncelleme yapılabilme 
avantajı
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kapı algılayıcısı

Kamera

Sıvı seviye algılama

Isı ve nem algılama sensörü

Harici ısı sensörü

Sistem çalışma sıcaklığı

Sensör çalışma sıcaklığı

Nem sensör çalışma sıcaklığı

Ölçüm değeri

Hassasiyet

Değer ölçüm aralığı

GSM numara tanımlama

Veri iletişimi

Limit ayarlama

Güç tüketimi

Boyutlar

Açık kapalı manyetik sensör

Ayarlanabilir resim çekme ve gönderme

Harici su baskını sensörü

DHT11 ile digital ısı ve nem sensörü

NTC analog ısı sensörü

-20ºC ˜ 80ºC, %85 R.H.

0ºC ˜ 60ºC, %95 R.H.

0ºC ˜ 60˚C, %95 R.H.

˚C

%±0.1 Standart

750 Ms (Ayarlanabilir)

Evet

Standart TCP IP yapısı iletişim

Alt ve üst limit bilgileri tanımlanabilir

5 volt DC 300 mA

105 (W) x 74 (D) x 27 (H) mm
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KABİNET İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ

Uzaktan izleme ve yönetim sistemi ile alınan tüm veriler,
LANDE RMS Takip ekranı üzerinden lokalde veya web
üzerinden izlenilebilir, yönetilebilir. LANDE RMS Takip ile
mevcut internet bağlantısı üzerinden WEB sunuculara veya
lokal network masaüstü uygulamamıza (LANDE RMS
VIEWER) veriler gönderilmektedir. WEB sunucularının veri
tabanında veya masaüstü uygulamanızda arşivlenen veriler
anlık olarak izlenmekte ve gerekli raporlar alınmaktadır.

Çalışma aralıklarının dışına çıkan ortam ısı ve nemi, yetkisiz 
kişilerin kapıya müdahalesi yada su baskını gibi istenmeyen 
koşullarda sistem üzerinden alarm verilerek kullanıcıların 
zamanında müdahalesi sağlanmaktadır. Bu veriler sunucular 
üzerinden Tablet PC, Akıllı telefonlar ve bilgisayar üzerinden 
anlık olarak görülebilir.

Alınan verileri, işletmenize özgü yapılacak senaryolar ile
web yazılımımız veya masaüstü uygulaması sayesinde süreç
yönetimi yapabilirsiniz. Yayınladığımız API (Application
Programming Interface) vasıtasıyla istenilen kendi yazılım
arayüzünüze entegre edilebilir.

Veriler LANDE RMS VIEWER ile bilgisayar ortamından
grafiksel ve kolay anlaşılır şekilde istenilen terminale
gönderilir. Sistem alt ve üst sıcaklık değerleri aşıldığında, alt
ve üst nem değerleri aşıldığında, su basması durumunda
alarm üretir. Kapıların açıldığı durumda kamera belirlenen
aralıklarla fotoğraflar çekerek tanmlanmış email adreslerine
posta gönderir ve cep telefonlarına SMS ile kapı açıldı
bağlantısı gönderir.

Cihazımız üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti
kapsamında olup 10 yıl yedek parça temin garantisi
altındadır.

Kamera

Ürün Kodu Ürün Tanımı Ölçü WXDXH.mm

LN-RMS-MINI 105 x 74 x 27İzleme ve Yönetim Sistemi, Nem
Sensörü, Dahili Sıcaklık Sensörü,
Harici Sıcaklık Sensörü, Su
Baskını Sensörü, Kapı Sensörleri
2ad, 140 Derece Balık Gözü
Lensi entegre Foto Kamera Dahil

Dahili Sıcaklık Sensörü
2metre

Su Baskini Sensörü
3metre

Kapı Sensörü Güç Adaptörü
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