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 ارگ                   
 مشاور، طراح و تولید کننده دانش بنیان     

 خانه هوشمندپلتفرم مدیریت    

 

 ارگ تاچ پنل هوشمند فونیکس

ARG PHOENIX EMBEDDED 

SMART PANEL 13 inch 

    معرفی محصول :

و پارامترهای محیطی مانند روشنایی، گرمایش، سرمایش،  هاالماناز انواع تاچ پنل یا صفحه نمایشگر لمسی برای کنترل  یهوشمند سازدر صنعت 

بسیار . تاچ پنل فونیکس ارگ از حساسیت و دقت شودیماستفاده  هوشمند، ویال، آپارتمان مسکونی و... یهاخانهدر  صوتی و تصویری و... یهاستمیس

نکته قابل توجه در نحوه عملکرد تاچ پنل فونیکس شرکت ارگ، قابلیت  باالیی برخوردار بوده و قابلیت کنترل از راه دور توسط تلفن همراه را نیز دارد.

اعالن حریق، سیستم سرمایش ، سیستم دوربین مداربستهرامترهایی مانند آیفون تصویری، پا در کنترل یافزارنرمو  یافزارسخت یهاداده یسازکپارچهی

 است. و گرمایش، سیستم صوتی و...

 کاربرد :

 ...کنترل سیستم روشنایی، دیمر، سایه بان، پرده برقی، کرکره برقی و 

  گرمایشی و سرمایشی یهاستمیسکنترل 

 ی صوتیهاستمیسو  کنترل  کنترل دوربین مداربسته و آیفون تصویری 

  کنترل سیستم تهویه و کنترل سیستم موتورخانه، استخر 

  آسانسور و...نگیپارککنترل ، 

 ویژگی:

  خانه هوشمند یهاالمانبه منظور کنترل  یبندزمانقابلیت تعریف برنامه، شرط و 

 حضور، کنترل از راه دور و... یسازهیشبهای مختلف امنیت، مسافرت، حضور، قابلیت تعریف سناریو 

 مجهز به سیستم تعریف داشبورد پیشرفته 

  توانایی برقراری ارتباط مستقیم با تلفن همراه از طریقWIFI و اینترنت 

 و  عدم محدودیت در اجرای چند فرمان مختلف سرعت باال در پردازش اطالعات 

 مجهز به سیستم پیشرفته کوپلینگ و اینترالک داخلی 

  مختلف یهافرمتقابلیت سازگاری با 

  /قابلیت مشاهده آنالین درب ورودیVIDEO DOOR ACCESS 

  مشخصات فنی :

  استاندارد مانند  یهاپروتکلپشتیبانی ازSNMP – MODBUS – KNX – BACNET – GSM – EMAIL – SIP – HTTP – 

FTP - RTSP 

  مجهز به سیستمPLC  سطح 3پیشرفته در 

  سیستم تحلیل گزاره منطقیExpression evaluator system 

 سطح یک به زبان  کامپایلر بالدرنگBasic 

  موازی یهاپردازشکامپایلر پیشرفته با قابلیت اجرای همزمان چندین برنامه توسط 

 مجهز به فناوری هوش مصنوعی جهت تشخیص چهره و تشخیص اشیاء 
  ابعاد و مشخصات ظاهری :

  200 × 300در  ابعاد:  اینچ 13صفحه نمایشگر MM 

 ای، طالییبندی مشکی، سفید، نقرهدر رنگ  متریال آلومینیوم با رویه چرم 
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