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MX-BA-PAN-01 

Panel 

 

 دزدگیر هوشمند مکسرون پنل   

 یلمس بوردیک 

  زون سیمی  8زون بی سیم و  32دارای 

  ساعته ،زون تاخیری و ...24زون آتش ،زون پیرامونی ،زون 

  دارای صدای گویا و کامال فارسی 

  نرم افزار تحت وب و کامال فارسی 

 و اینترنت سیمکارت قابلیت استفاده از سیم کارت 

  و مکالمه دوطرفه ضبط صداقابلیت 

 تعریف گروه تماس و پیامک 

 و تنظیم تاخیر ورود و خروج ریمدت زمان آژ میتنظ 

 (یسیو انگل یهر زون به صورت مجزا )فارس ینامگذار 

 مختلف یزون ها یرو میس یب حسگرهای میتنظ تیقابل 

 خیساعت و تار شینما تیقابل 

 ،ازطریق اپلیکیشن اندروید و  مدیریت پکیچ دزدگیرIOS 

 تلفن / پیامک / اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب خط ثابت قیدستگاه از طر کنترل 

  پنل لمسیاز طریق اپلیکیشن موبایل / نرم افزار تحت وب / قابلیت گزارش گیری و رویت رویدادهای سیستم 

 یزات جانبی از قبیل حسگر نشت دود، نشت گاز، نشت آب و کلید برقامکان افزودن تجه 

  هر زون به صورت نییتع امکان NC و NO  

 نرم افزار تحت وب و پنل لمسیاپلیکیشن اینترنتی  قیبه صورت مجزا از طر موتیهر رو اضافه کردن حذف  امکان ، 

  پنا لمسی و ریموتفعال سازی حالت اضطراری از طریق 

  دفترچه راهنما فارسی 
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MX-BA-PAN-01 

Panel 
 

 :محتویات

 دو عدد ریموت 

  دو عدد تگRFID 

  آداپتور 

 

 

 

 

 

   

 :مشخصات فنی

 صفحه: لمسی

 رنگ: سفید

 فرکانس: مگاهرتز433

 زون: زون بی سیم 32زون سیمی و   8

 نوع گزارش : / صفحه وب پیامک/ تلفن کننده/ اپلیکیشن

 تعداد تماس های تلفنی: تماس 4

 رویداد: رویداد 512

 تغذیه:منبع  آمپر2ولت /15
LAN / GSM شبکه: 

 :کنترل از راه دورروش های  نرم افزار تحت وب // تماس تلفنی پیامک /  اپلیکیشن
WEB GUI   :روش ارتقا 

 باطری بک آپ: میلی آمپر 1000 / ولت 11.1

 :باطری داخلی مدت زمان پشتیبانی ساعت بدون اتصال حسگر های سیمی 8 

 خروجی سیمی قابل کنترل: عدد 1

 قابل تعریف: RFIDتعداد تگ  عدد 16

 تعداد ریموت قابل تعریف: عدد8

 تجهیزات جانبی: / تجهیزات سیمی تجهیزات بی سیمدوربین / 
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MX-BA-WRC-01 
Wireless Remote Controller 

 

 ریموت کنترل

 ظاهر و کیفیت مناسب 

  دکمه هوشمند  6دارای 

  کلید درخواست کمک در شرایط اضطراری 

  روشناییکلید قابلیت کنترل تجهیزات بی سیم ،مانند 

  آدرس دهی خاص با میلیون ها کد 

  قابل کپی کردن غیر 

  ثانیه فشار داده شود( 2) هر کلید باید عدم تحریک در زمان فشار لحظه ای 

  

 

 

 

  

   

 :مشخصات فنی

 دامنه استفاده متر 70حدود 

 کد شناسه بیت کد کار 8 بیت شناسه و  28بیت شامل  36

 ی کارکرددما درجه سانتی گراد - 10تا  50حدود

 انتشار اطالعات LEDروشنایی 

 فرکانس ارتباطی مگاهرتز 433

 رنگ خاکستری

 وزن گرم 22

 اندازه میلیمتر 5/10 * 5/31 * 66

 ولتاژ ولت 7-8/5

 باطری )عمر کارکرد حدود یک سال(  CR2032 دو عدد باتری لیتیوم
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MX-BA-WPIR-01 
Wireless PIR 

 

 چشمی وزنی  

 مجهز به تکنولوژیPIR / تشخیص حرکت  برای 

  پروتکل ارتباطی رادیوییRF433 

 پایداری عملکرد و همچنین اطمینان باالیی در برابر هشدارهای ناخواسته 

 وضعیت تست خودکار 

  آنتی پت گیلوگرم(25)وزنی 

 مجهز به نشان دهنده وضعیت باتری بر روی نرم افزار  

 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 :نیمشخصات ف

 فاصله تشخیص متر9

 کثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلیحدا متر)درفضای آزاد بدون مانع( 80حدود 

 منبع تغذیه ولت3

 جریان مصرفی در حالت عادی میکرو آمپر 30کمتر از 

 مصرفی در حالت هشدارجریان  میکرو آمپر 20کمتر از 

 فرکانس ارتباطی کیلو هرتز 433

LED نمایشگر هشدار 

 حداکثر محدوده پوشش متر9~12

 باطری )عمرکارکرد حدود یکسال(   CR123 لیتیوم  باطرییک عدد 
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MX-BA-WDS-01 
Wireless  Door  Sensor 

 

 سنسور وضعیت درب / مبدل سیمی به بی سیم

 نشانگر وضعیت درب 

  سیمسیمی به بی تجهیزات مبدل 

 امکان جابجایی بخش مغناطیسی در طرف راست یا چپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 :مشخصات فنی

 کد شناسه  بیت کد کار8بیت شناسه و 28بیت شامل 36

 حداکثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلی متر)درفضای آزاد بدون مانع( 80حدود 

 منبع تغذیه ولت3

 جریان مصرفی در حالت عادی میکرو آمپر 5کمتر از 

 جریان مصرفی در حالت هشدار یلی آمپرم12-7 حدود 

 فرکانس ارتباطی مگاهرتز 433

 نوع باطری  CR123یک عدد باطری  لیتیوم 

 باطری طول عمر عمرکارکرد حدود یکسال

 رنگ سفید

 انواع هشدار هشدار باز بودن درب، هشدار خرابکاری
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