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SOĞUK ODA UZAK KONTROL ve ALARM SİSTEMİ
01.10.2018
1. NEDİR ?
Soğuk oda, sistem odası,
sulama-pompa kontrol, konutlar,
hasta-yaşlı takip ve tüm
elektromekanik alanlarda
kullanılabilen, yedekli, kullanıcı
dostu, SMS ve Sabit Hat Sesli
arayıcı tabanlı paket bir takip ve
uzaktan kontrol sistemidir.

2. TEMEL ÖZELLİKLER :

















Kompleks otomasyon sistemleri kullanmadan, tek bir SMD
kart ve kontak giriş-çıkışla hızlı-güvenilir çalışma
İzlenen sistemlerden, mevcut bilgisayar ağından bağımsız,
yedekli yapı
SMS-GPRS ve sabit hat-sesli arama olarak 2 bağımsız kart
ve 3 farklı kanaldan yedekli alarm iletimi
Hazır kablo ve soketli, saha montaja hazır paket sistem
Uzaktan SMS ile fiziksel olarak girişleri tetikleyip alarm testi
Mail yada WEB den bağlanmadan anında bilgilendirme
Cep uygulaması ile anlık alarm ve bağlantı durumu
mesajları
Uzaktan SMS yollayarak yada cep uygulaması ile herhangi
bir cihaz kontrolü (Kapı, klima, hırsız alarm, termik / kaçak
akım resetleme vb..
Haftalık/günlük olarak çalışır durumda olduğunu bilgi SMSi
Lokal yada uzaktan programlama imkanı
(Yetkili telefonlar, mesajlar, senaryolar vb....)
Enerji kesintisinde de çalışma / Akü Yedekleme
Cevapsız, meşgul hatta tekrar arama
Genişleme olanakları
Kendi ekibinizle kolay, bakım ve servis
Cep uygulamasından diğer güvenlik sistemlerini de izleme
(CCTV, hırsız-yangın alarm, geçiş kontrol, mobil takip ..)

İzlenebilecek Bazı Alarmlar / Sistemler :









Yüksek Sıcaklık

Yüksek Nem

Yangın

Su kaçak

Şebeke kesildi

Odaya izinsiz giriş
Kapı uzun süre açık bırakıldı
Kompresör arıza

Yüksek yada düşük gerilim
Aşırı akım
Eksik faz
İçerde kalan var imdat butonu
Mevcut güvenlik kameraları / kartlı
geçiş sistemleri

Uzaktan Kontrol Edilebilecek Bazı
Sistemler :







Oda kapısı aç
Aydınlatma aç/kapat
Şebeke aç/kapat
Yedek CRAC/Klima çalıştır
Hırsız Alarm Kur/Çöz
Siren çalıştır vb..
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3. HABERLEŞME KANALLARI

CLOUD CEP APLİKASYONU EKRANLAR (Kanal-1)

SMS HABERLEŞME ÖRNEĞİ (Kanal-3)

WEB ARAYÜZÜ (Kanal-2)
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4. BÜTÇE :
Sistemi 3900 TL den başlayan fiyatlarla satın alma yada aylık 139 TL den başlayan fiyatlarla kiralama
seçenekleri. SIM kartı temini ve montaj hariçtir. Sistemler genel olarak herhangi bir elektrikçi
tarafından kolayca monte edilebileceğinden, montaj hariçtir ancak talep edilirse hizmet verilebilir.

5. REFERANSLAR VE KULLANIM VİDEOSU :
GSM/Telefon tabanlı alarm ve uzak kontrol
sistemlerimizin kullanıldığı referans projelerimiz
aşağıdadır :











Mutlu Akü (Sistem Odası)
Sahibinden.com (Sistem Odası)
Dizayn Grup – Mir Holding Kıraç Fabrika
(Sistem Odası)
Dizayn Grup – Mir Holding YTU
Teknokent (Sistem Odası)
Trendyol – Maslak (Sistem Odası)
Trendyol – Tuzla (Sistem Odası)
Trendyol – Gebze (Sistem Odası)
Trendyol – Logipark (Sistem Odası)
Trendyol – Kağıthane (Sistem Odası)
Deniz Harb Okulu (Sistem Odası)














Etapak Ambalaj (Sistem Odası)
Okçular Vakfı (Sistem Odası)
Dünya Etnospor Konfederasyonu
(Sistem Odası)
Kral Gıda (Soğuk Oda kontrolü)
PLC Mühendislik (Uzak pompa kontrolü
ve izleme)
SEW Eurodrive (Sistem Odası)
Otomol (Sistem Odası)
Ode-Al (Sistem Odası)
Ayvaz (Sistem Odası)
Saint Joseph (Yaşlı Takip )
Acarkent Villa (Yaşlı Takip )
MLS Holding (Yaşlı Takip )

Cihazın temel bir kullanımına ilişkin video :
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