
 

ARG         WWW.ARGBMS.COM                Tel: 021-44267731-32 , 09397539059 

 

 ارگ                   
 مشاور، طراح و تولید کننده دانش بنیان     

  BMSساختمان  هوشمندپلتفرم مدیریت    

 دستگاه حرارتی تشخیص حضور ارگ
ARG Stationary Present Sensor 

  معرفی محصول :

نسبت به دمای محیط است. این  هاآندستگاه تشخیص حضور ارگ دارای قابلیت تمایز تشخیص حضور انسان و حیوان با تغییرات دمای بدن 

پیکسل دوربین حرارتی با دقت باال است. یکی از مهمترین کاربردهای این  16مجهز بوده که دارای  D6Tدستگاه به سنسور پیشرفته ژاپنی 

  دستگاه تشخیص حضور انسان بدون نیاز به حرکت است. همچنین این محصول قابلیت اجرای فرمان به سناریوی مدنظر را نیز دارد.

 کاربرد :

  محیط های مختلف صنعتیقابل نصب و استفاده در 

  ی بزرگهاسازمانبررسی حضور کارکنان در 

  ی سرور با نصب سنسور تشخیص حضورهااتاقافزایش امنیت 

  یی در مصرف برقجوصرفهی مشخص به منظور امحدودهکنترل سیستم روشنایی در 

 تشخیص تردد غیرمجاز در سکوهای مترو 

  یی با محدودیت ترددهامکانتشخیص حضور غیرمجاز در 

  ی مختلفهابخشدر  شدهفیتعربرقراری امنیت با تشخیص تردد در مرزهای 

 تشخیص حضور بدون نیاز به صدا و حرکت افراد غیرمجاز یا حیوان 

  توسط کارفرما فیتعرقابلی هامحدودهتشخیص حضور غیرمجاز انسان و حیوان در 

 

 

 

 

 
 ویژگی:
 دو مد کاری اتوماتیک و دستی قابلیت تنظیم و فرمان دادن به تجهیزات الکتریکی در 

 قابلیت تنظیم و فرمان داده به تجهیزات الکتریکی 

 بررسی المان دما و وضعیت رله 

 امکان افزودن صفحه نمایش جهت نمایش دما و برخی از تنظیمات دستگاه 

  مشخصات فنی :
 درجه سلسیوس 50تا  5 محدوده دما ✓ نمایشگر

 آمپر 2ولت  12 منبع تغذیه آمپر 5ولت  220رله  2 تعداد خروجی دیجیتال

 درجه Y 45زاویه دید در جهت محور  درجه X 44زاویه دید در جهت محور 

 ✓ ارتباط با آالرم ✓ ارتباط با سیستم روشنایی

 ✓ ارتباط با سیستم سرمایش ✓ ارتباط با قفل مقابل برقی

 ابعاد و مشخصات ظاهری: 
  (میلی متر رخ تراش یک سانتی متر 4شیشه کریستال ضدخش  ) متر در دو رنگ مشکی و سفیدمیلی  86در  86دارای نمایشگر با ابعاد 
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