
سنسور تشخیص حرکت سیمکارتی داراي تکنولوژي تشخیص حرکت انسان توسط امواج مادون قرمز تشعتشع یافته از بدن انسـان بوده 

و از فاصله 5 متر با زاویه دید110 درجه ورود به محدوده نصـب سنسـور را تشـخیص می دهد و با شماره هاي تعریف شده در حافظه تماس 

تلفنی برقرار می کند و همزمان آژیر خطر را فعال می سازد. این محصـول داراي ثبت برند و ثبت اختراع در ایران است و محصــول مدتها 

تحقیق و توسعه در این زمینه می باشد. تمامی امکانات دزدگیر هاي موجود در بازار را داشته و مزایاي متعدد نیز دارد. این سنسـور جهت 

نصب در اماکن بمنظور افزایش امنیت کاربرد بسیاري دارد. داراي ویژگی هاي منحصر به فرد زیر بوده که از سایر محصولات مشـابه متمایز 

است. با طراحی ظریف و در کوچکترین ابعاد ممکن ساخته شده است. یکی از اشکالات دزدگیرهاي موجود در بازار الزام به وجود و نصـب 

دستگاه مرکزي بوده و هزینه هاي زیادي بابت سیم کشـی بین سنسـور و دستگاه مرکزي به استفاده کننده تحمیل می گردد. عدم نیاز به 

دستگاه مرکزي مزیت بالایی محسـوب می شود که اولین سنسـور تولید شده در ایران با این قابلیت  می باشد. لذا کیفیت استفاده توسط 

کاربر را بالا برده و حتی نصـب آن در کمتر از چند دقیقه و با اتصـال به برق از نزدیکترین محل ( مثلا پریز) ممکن می باشد. زیبایی ظاهري 

دستگاه باعث می شود قابل استفاده در هر محلی از سالن، اتاق کنفرانس، اتاق پذیرایی، راه پله و غیره باشد. از جذابیت هاي دیگر آن عدم 

نیاز آن به باتري هاي گران قیمت سنتی (باتري هاي اتمی و غیره) بوده و بعد از چند سال در صورت نیاز به تعویض آن با کمترین قیمت قابل 

انجام می باشد (کمتر از یک چهارم قیمت محصولات مشابه دربازار) سهولت فعال و غیر فعال سازي توسط کاربرو با ریموت کنترلرهاي آن 

استفاده از آن را جذابتر می کند. کیفیت بالاي محصول و ایرانی بودن شرکت سازنده و ارائه گارنتی کامل محصـول نیز از امتیازات ویژه آن 

است.  از جمله امکانات دستگاه به شرح زیر می باشد:

OGC400Home Security Intelligent Sensor

سنسور تشخیص حرکت سیمکارتی
 اولین سنســـور حرکتی سیمکارتی تولید شده در ایران بدون نیاز به دستگاه مرکزي 

(داراي ثبت اختراع)

مجهز به آنتن داخلی Ÿ

طراحی ویژه و کم مصرف بودن (باتري پشتیبان استفاده شده  Ÿ

در آن در قیاس با محصولات مشابه داراي وزن و قیمت به 

مراتب کمتر و عمر بیشتر است)

حساسیت بالاي سنسور و خطاي کم Ÿ

داراي دو دستگاه ریموت کنترلر Ÿ

تلفن کننده سیمکارتی با آنتن دهی بالا Ÿ

حافظه جهت ثبت تنظیمات مختلف (شماره تلفن براي تماس  Ÿ

در مواقع هشدار، مدت زمان فعال بودن آژیر و غیره)

باتري پشتیبان لیتیم پلیمر در مواقع قطع برق Ÿ

دریافت تنظیمات اولیه از طریق پیامک Ÿ

داراي 4 مد کاري که با ریموت کنترلر در این حالتها قرار می گیرد  Ÿ

(مد فعال، مد غیر فعال ، مد تنظیمات، مد تست سنسور)

بسیار سبک و نصب آسان Ÿ

امکان متصل کردن سنسور هاي دیگر به دستگاه Ÿ

داراي آژیر بیرون دستگاه جهت هشدار در محل Ÿ

دو مدل با ورودي برق 220 ولت و 12 ولت   Ÿ

پیامک هشدار قطع برق Ÿ


	Page 1

