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شــرکت تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال 1387، بــا تکیــه بــر ســال ها تجربــه در حــوزه فعالیت هــای دانشــگاهی و صنعتــی تأســیس گردیــد. 

ایــن شــرکت هــم اکنــون بــه یکــی از معتبرتریــن شــرکت های داخلــی مجــری پروژه هــای صنعتــی و تولید کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی 

تبدیــل شــده اســت. تجهیــز بیــش از چهــل دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور و همچنیــن تولیــد تجهیــزات خــاص و سفارشــی در 

حــوزه مهندســی بــرق و الکترونیــک بــرای مراکــز تحقیقاتــی، پژوهشــکده هــا، وزارت دفــاع و شــرکت های بــرق منطقــه ای، نمایانگــر تنهــا 

بخشــی از تــوان فنــی شــرکت می باشــد. بــا گســترش مجموعــه محصــوالت آموزشــی آزمایشــگاهی، ایــن شــرکت هــم اکنــون در حوزه هــای 

مهندســی پزشــکی، مکانیــک، عمــران، فیزیولــوژی و فیزیــک نیــز فعالیــت می نمایــد. طراحــی و ســاخت منابــع تغذیــه، اتوماســیون صنعتــی 

ــزار آزمــا می باشــند. ــرای هنرســتانها نیــز از دیگــر زمینه هــای فعالیــت اب و ابزار دقیــق و تجهیــزات آموزشــی آزمایشــگاهی ب

تنــوع تخصــص، تجربــه و دانــش فنــی و همچنیــن ســاماندهی منســجم ایــن گــروه باعــث گردیــده تــا تــوان فنــی گســترده ای جهــت اجــرای 

پروژه هــای متنــوع حــوزه مهندســی در دســترس باشــد.

کلیــه تجهیــزات آموزشــی - آزمایشــگاهی شــرکت بــر اســاس ســرفصل های جدیــد مصــوب وزارت علــوم طراحــی گردیــده، دارای 

دســتورکارهای مــدون می باشــد. امــکان طراحــی و ســاخت سفارشــی، طراحــی مــاژوالر، قابلیــت کنتــرل و مانیتورینــگ از طریــق نمایشــگر 

ــند. ــزات می باش ــن تجهی ــرد ای ــر بف ــن و منحص ــای نوی ــی ه ــر ویژگ ــر از دیگ ــی و کامپیوت لمس

تجهیــزات ابــزار آزمــا، بــا ارائــه و ســاخت تجهیزاتــی بــا کیفیــت مناســب و نیــز خدمــات گســترده پــس از فــروش همــواره در تــاش اســت 

نظــر مســاعد مشــتریان را تامیــن نمایــد.

• کسب عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی در استان خراسان رضوی، 1395.
• تایید صاحیت و کسب عنوان دانش بنیان از کارگروه ارزشیابی و تشخیص صاحیت شرکت های دانش بنیان، 1394.

• تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، 1394.
.1393 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

• تقدیر شده و برگزیده چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل 1392. 
• تقدیر شده و کسب عنوان برترین واحد فناور در نمایشگاه هفته پژوهش از سوی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

.1390 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

افتخارات

معرفی 

درباره  ما







 آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی

این مجموعه آموزنده ها جهت آموزش عملی کار با تاسیسات الکتریکی خانگی، اداری و صنعتی طرح شده اند. 

قابلیت پیاده سازی انواع مدارهای برق خانگی، مدارهای فرمان صنعتی، مدارهای حفاظت و اندازه گیری الکتریکی 

با گسترش کاربرد تجهیزات ساختمان هوشمند، آموزش عملی  در مدل های مختلف دستگاه ها تعبیه شده است.

کار با این تجهیزات در بستر پروتکل KNX بر روی آموزنده ها ارائه شده است.

Electrical Installation Labs

معرفی:
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انواع تایمر ها و رله کنترل فاز در جهت آموزش تاسیسات الکتریکی در 
با ملزومات مورد استفاده در نمونه های صنعتی  تابلو  برق همراه  قالب 

ارائه شده اند.

آموزنده مدار فرمان با انواع کنتاکتور، کنتاکت کمکی، رله، تایمر، 
چراغ  و  استپ-استارت  دکمه  میکرو سوییچ،  محافظ جان،  کلید 
مورد  کاربردی  فرمان  مدارهای  انواع  پیاده سازی  برای  سیگنال 

استفاده قرار می گیرد.

آموزنده خانه هوشمند پیشرفته، جهت آشنایی با مفهوم ساختمان 
هوشمند و تجهیزات مربوطه بر مبنای پروتکل KNX   با استفاده از 

اتصاالت فیشی فراهم شده است. 
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آزمایشگاه خانه هوشمند و سامانه های فتوولتاییک
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)SH-100(  آموزنده خانه هوشمند پایه

قابلیتها:
• آشنایی با مفهوم ساختمان هوشمند و تجهیزات مرتبط

 KNX آشنایی با پروتکل برنامه نویسی •
• برقراری اتصاالت از طریق فیش و جلوگیری از آسیب ترمینال تجهیزات 

بر اثر باز و بست مکرر
• طراحی ماژوالر

• کابل رابط فیشی در اندازه های مختلف
• راهنمای کاربری تجهیزات

• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه هنرجو

مشخصات:
1( رله هوشمند 12 کانال 16 آمپر

 640mA 2( منبع تغذیه
3( کلید پل لمسی 6 کانال

4( بار المپی
5( سنسور حرکتی و لوکس

KNX 6( رابط کلید سنتی به
7( فریم نگهدارنده ماژول ها
8( محافظ جان مینیاتوری

 KNX 9( رابط کامپیوتر به باس
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Smart Home and Photovoltaic Systems

Abzarazma Instrument

)SH-101(  آموزنده خانه هوشمند پیشرفته

مشخصات:
1( رله هوشمند 12 کانال 16 آمپر

 640mA 2( منبع تغذیه
3( کلید پل لمسی 6 کانال

4( دیمر یک کانال
5( سنسور حرکتی و لوکس

KNX 6( رابط کلید سنتی به
7( فریم نگهدارنده ماژول ها
8( محافظ جان مینیاتوری

9( بار المپی
10( صفحه لمسی 5 اینچ

KNX 11( رابط کامپیوتر به باس

قابلیتها:
• آشنایی با مفهوم ساختمان هوشمند و تجهیزات مربوطه

 KNX آشنایی با پروتکل برنامه نویسی •
ترمینال  آسیب  از  جلوگیری  و  فیش  طریق  از  اتصاالت  برقراری   •

تجهیزات بر اثر باز و بست مکرر
• طراحی ماژوالر

• کابل رابط فیشی در اندازه های مختلف
• راهنمای کاربری تجهیزات

• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه هنرجو



SH - 01Lux and Motion Sensor

حسگرحرکت و میزان نور

SH - 02Touch Switch

کلید لمسی

SH - 03Dimmer

دیمر

SH - 10Power Supply

منبع تغذیه
این ماژول به منظور تغذیه DC تجهیزات مرتبط با کانال ارتباطی KNX مورد استفاده قرار می گیرد. 

مشخصات:
• ولتاژ ورودی V 220 متناوب 

 30 V خروجی DC ولتاژ •
640 mA حداکثر جریان خروجی •

این ماژول     به منظور آشکارسازی حرکت و همینطور اندازه گیری میزان روشنایی بکار می رود.
مشخصات:

• حسگر های حرکت و شدت نور
 KNX مجهز به پروتکل ارتباطی •

این ماژول برای روشن و خاموش کردن المپ های مختلف به روش لمسی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• 6 کلید لمسی مستقل از هم
 KNX مجهز به پروتکل ارتباطی •

 

این ماژول به منظور تنظیم میزان روشنایی از طریق تغییر ولتاژ ورودی المپ و تجهیزات روشنایی 
مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• یک کانال کنترل ولتاژ
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مشخصات
ماژول ها



9 - 8 www.abzarazma.com

SH - 11 Residual-Current Fuse & MCB

کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری

SH - 30 Touch Screen

صفحه نمایشگر لمسی

SH - 40

SH - 60

Resistive Load

Smart Relay

بار المپی

رله هوشمند

این ماژول از دو نوع کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری تشکیل شده است.کلید محافظ جان 
با مقایسه ی جریان سیم های رفت و برگشت، در صورت بروز نشتی عمل می نماید.  مدار شکن برای 

قطع اتوماتیک جریان های زیاد مورد استفاده قرار می گیرند .
مشخصات:

30mA کلید محافظ جان با جریان نشتی آستانه •
• فیوز مینیاتوری با جریان قطع 5 آمپر

نمایش وضعیت  از طریق صفحه لمسی و همینطور  با رله هوشمند  ارتباط  به منظور  این ماژول 
تجهیزات، مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• نمایشگر 5 اینچی لمسی

                             KNX مجهز به پروتکل ارتباطی •

این ماژول به عنوان بار مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• 9 عدد المپ 50 وات مستقل از هم
• ولتاژ ورودی هر المپ 220 ولت

• توان هر المپ 50 وات

این ماژول به منظور کنترل ادوات و تجهیزات بکار می رود.
مشخصات:

   30 V ورودی DC ولتاژ تغذیه •
• 12 کانال 16 آمپر

            KNX پروتکل ارتباطی •

مشخصات
ماژول ها
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SH - 80Switch Converter

مبدل کلید به همراه کلید دوپل

SH - 81USB to KNX Interface

   KNX رابط کامپیوتر به باس

A - 0Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات

A - 1Worktable

میزکار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• رنگ استاتیک ضد خش
 MDF رویه ی •

  77×155cm  ابعاد صفحه •
85 cm  ارتفاع •

این ماژول به جهت کنترل تجهیزات تحت پروتکل KNX توسط کلیدهای کنتاکتی سنتی مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

مشخصات:
• یک عدد کلید دوپل سنتی  

   KNX مبدل کلید مجهز به دو کانال ارتباطی •

از این ماژول جهت اتصال باس KNX به کامپیوتر استفاده می شود. با استفاده از این ماژول می توان 
از طریق کامپیوتر باس KNX را پارامتردهی، مدیریت، نگهداری و کنترل کرد. 

مشخصات:
KNX رابط کامپیوتر به باس •

این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

مشخصات
ماژول ها
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ماژول ها به تفکیک مدل:ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



مشخصات:
1( کنتور تکفاز خانگی

2( کلیدهای تک پل
3( کلیدهای دو پل
4( کلیدهای تبدیل

5( کلیدهای تبدیل صلیبی
6( تایمر راه پله و فتوسل

7( آیفون تصویری و در باز کن
8( المپ فلورسنت و المپ های رشته ای

قابلیتها:
• آشنایی با انواع سیم، لوله و فیوزهای استاندارد
• آشنایی با انواع مدارهای سیم کشی ساختمان

• آشنایی با روشهای ایمن سازی و سیستم های حفاظت اشخاص

)EW-100( آموزنده کارگاه برق خانگی
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیتها:
• آشنایی با روش های ایمن سازی و سیستم های حفاظت اشخاص

• آشنایی با ساختمان و اصول کار موتورهای القایی
• آشنایی با روش های راه اندازی موتور های القایی  

• آشنایی با مدارهای استپ-استارت و چپگرد-راستگرد

مشخصات:
1( کنتور تک فاز خانگی

2( کلیدهای تک پل، دوپل، تبدیل و صلیبی
3( تایمر راه پله و فتوسل

4( آیفون تصویری و در باز کن
5( المپ فلورسنت و المپ های رشته ای

6( مدارهای استارت - استپ
7( مدارهای راستگرد - چپگرد

8( مدارهای ستاره - مثلث
750W 9( موتور القایی سه فاز

)EW-101( آموزنده کارگاه برق خانگی - صنعتی

Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)ET-109(  کارگاه سیستم تلفن

مشخصات:
1( گوشی تلفن 

2( مودم
3( اسپلیتر

4( ماژول پریز برق و سوکت تلفن

 

قابلیتها:
• دستور کار ویژه مدرس

• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آموزش نحوه اتصاالت تلفن

• آموزش سیم کشی مودم و اسپلیتر
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Abzarazma Instrument

)ET-110(  کارگاه سیستم آنتن مرکزی

قابلیتها:
• دستور کار ویژه مدرس

• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات

• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم آنتن مرکزی
• آشنایی با انواع اسپلیتر آنتن مرکزی

UHF و VHF آشنایی با سیستم •
• آشنایی با سیگنال سنج و تقویت کننده سیگنال آنتن مرکزی

مشخصات:
UHF 1( آنتن
VHF 2( آنتن

3( تقویت کننده سیگنال
4( سیگنال سنج

5( اسپلیتر
6( تقویت کننده سیگنال
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)ET-111(  کارگاه آیفون صوتی و تصویری

قابلیتها:
• دستور کار ویژه مدرس

• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات

• آشنایی با تجهیزات سیستم آیفون تصویری
• آشنایی با نحوه سیم کشی سیستم آیفون تصویری

مشخصات:
   1( پنل درب بازکن تصویری

   2( گوشی تصویری
   3( در باز کن

   4( ترانس تغذیه آیفون تصویری
   5( محافظ جان و فیوز مینیاتوری تکفاز
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Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument

)ET-112(  کارگاه دوربین مدار بسته

قابلیتها:
• دستور کار ویژه مدرس

• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات

• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم دوربین مدار بسته
• آشنایی با نحوه سیم بندی ماژول مرکزی سیستم دوربین مدار بسته

• آشنایی با سیم کشی LCD سیستم دوربین مدار بسته
  Full HD استفاده از دوربین •

مشخصات:
LCD )1

2( دوربین
3( مودم

DVR 4( ماژول مرکزی
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)ET-115(  کارگاه سیستم ضد سرقت

مشخصات:
1( ماژول مرکزی ضد سرقت

2( ماژول تغذیه تلفن و برق ماژول ها
3( سنسورهای تشخیص حرکت و لرزش

4( پدال و آژیر هشدار

قابلیتها:
• دستور کار ویژه مدرس

• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات

• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم ضد سرقت
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Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument

)ET-116(  کارگاه سیستم اعالم حریق

قابلیتها:
• دستور کار ویژه مدرس

• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات

• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم اعام حریق

مشخصات:
1( پنل اعام حریق آدرس پذیر

2( سنسور تشخیص گاز و نمایشگر آن در دو نوع متفاوت
3( کلید اضطراری اعام حریق

4( آژیر هشدار نوری اعام حریق



)WW-100( آموزنده کارگاه سیم پیچی
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قابلیتها:
ــاز و  ــای تک ف ــن ترانس ه ــه فاز و همچنی ــاز و س ــی تک ف ــای الکتریک ــی موتوره ــیم پیچ ــوزش س ــت آم جه

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه فاز م س

تجهیزات:
• کاف پیچ                                                  • سیم الکی در سایزهای مختلف

• بوبین پیچ                                                  • هسته EI در سایزهای مختلف

• اتو ترانس سه فاز                                          • موتور القایی سه فاز جهت سیم پیچی

• میکرومتر                                                  • موتور القایی تک فاز جهت سیم پیچی

• هویه و سیم لحیم                                       • ولت متر و آمپر متر

آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیتها:
جهت آموزش عملی روش های نصب سرکابل و مفصل  مورد استفاده قرار می گیرد.  

تجهیزات:
• انواع کابل  • انبر پرس هیدرولیک    

• انواع گلند • انبر پرس دستی                    

• انواع مفصل  • انواع سر کابل     

)WW-101( آموزنده کارگاه سرکابل و مفصل

Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument



آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

قابلیتها:
جهت آموزش عملی کار با تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در تابلو برق های صنعتی  به کار می رود. 

تجهیزات:
• ترمینال های صنعتی • تابلو برق دو کابین      

• انواع تایمر • تجهیزات اندازه گیری تابلویی    
• کلید اتومات همراه با شمش های سه رنگ

• کنتاکتور با رله کمکی و بی متال
• نصب تجهیزات بر روی ریل مینیاتوری

)WW-102( آموزنده کارگاه تاسیسات الکتریکی
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)CO-100( آموزنده مدار فرمان

مشخصات:
1( انواع کنتاکتور با بی متال و کنتاکت های کمکی

2( انواع تایمر آنالوگ و دیجیتال 
3( فیوز محافظ جان

4( انواع رله و میکرو سوییچ
5( اتصاالت کانکتوری
6( چراغ های سیگنال

7( کلیدهای استپ-استارت و قطع اضطراری
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قابلیتها:
• آشنایی با انواع کلید )زبانه ای، غلطکی(

• آشنایی با انواع کنتاکتور و رله 
• آشنایی با تجهیزات حفاظتی )رله حرارتی و جریان زیاد(

• آشنایی با روش های راه اندازی موتورهای الکتریکی
• آشنایی با مدارهای فرمان زمان دار



آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( جریان نامی 1.5 آمپر برای 6 سیم پیچ سری

2(   جریان نامی 0.2 آمپر برای 2 سیم پیچ شنت
3( جریان نامی 1.5 آمپر برای 1 سیم پیچ آرمیچر

4(   ماشین 2 قطب با سرعت ماکزیمم 4000 دور در دقیقه
5(   ولتاژ نامی 220 ولت
6(   توان نامی 350 وات

)MC-111( DC آموزنده مدار گسترده

قابلیتها: 
DC آموزش نحوه سربندی سیم پیچ های ماشین الکتریکی •

• 6 ســیم پیــچ مســتقل از هــم جهــت طراحــی اتصــاالت ســیم پیــچ هــای 
تحریــک

• 2 سیم پیچ شنت و  4 سیم پیچ سری
•  قابلیت اتصال موازی و سری بین 4 سیم پیچ سری
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قابلیتها:
• 12 سیم پیچ مستقل از هم جهت طراحی سیم بندی استاتور

•  امــکان تغییــر ســیم بنــدی روتــور جهــت تبدیــل ماشــین 
الکتریکــی بــه انــواع القایــی روتــور ســیم پیچــی شــده، القایــی قفــس 

ــنکرون ــنجابی و س س
• امکان اتصال ستاره و مثلث برای سیم بندی استاتور

)MC-112(  AC آموزنده مدار گسترده
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مشخصات:
1( ماشین الکتریکی 2 قطب

2( ولتاژ نامی استاتور 380 ولت
3( توان نامی 350 وات

4( جریان نامی سیم پیچ های روتور 1.2 آمپر
5( جریان نامی سیم پیچ های استاتور 0.75 آمپر



TE - 41Telephone

تلفن
این ماژول یک تلفن بوده و برای درک مفاهیم گارگاه تلفن مورد استفاده قرار می گیرد.
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مشخصات
ماژول ها

TE - 80Splitter

اسپلیتر تلفن

TE - 10Power & Telephone Supply

 پریز برق و تلفن

TE - 40Modem

مودم

این ماژول عمل تفکیک امواج صوتی )تلفنی( و داده را بر روی خط تلفن انجام می دهد.
مشخصات:

• یک ورودی از خط اصلی تلفن
• دو خروجی یکی برای تلفن و یکی برای مودم 

این ماژول شامل دو عدد پریز برق است که برای تغذیه ماژول ها و یک عدد پریز تلفن برای اتصال 
ماژول تلفن به خط مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
220V دو عدد پریز متصل به برق شهری •

• یک عدد پریز تلفن
• یک عدد پورت 20 پین ویژه تلفن

 این ماژول شامل یک مودم روتر +ADSL2 گیگابیتي دوبانده بي  سیم AC1900 تي پي-لینک 
مدل Archer D9 می باشد. این دستگاه از دو باند فرکانسي 2.4 و 5 گیگاهرتز براي شبکه بي سیم 

استفاده شده است.
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مشخصات
ماژول ها

EW - 12 Power Supply

منبع تغذیه آیفن تصویری
ین ماژول دارای خروجی 12 ولت بوده و برای تغذیه دربازکن استفاده می گردد.

مشخصات:
AC ورودی 220 ولت •

AC خروجی 12 ولت •

CA - 60 Antenna

تقویت کننده سیگنال آنتن

CA - 80 Splitter

آنتن اسپلیتر 

جهت تقویت سیگنال آنتن مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

UHF و یک VHF دارای دو ورودی •
•دارای یک دو خروجی تقویت شده

این ماژول شامل دو عدد اسپلیتر می باشد. این ماژول برای مواقعی که بیشتر از یک گیرنده در مدار  
وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• شامل یک اسپلیتر 1 به 2
• شامل یک اسپلیتر 1 به 3

CA - 30 Frequency Counter

سیگنال سنج
این ماژول با حساسیت بسیار باال برای اندازه گیری فرکانس های UHF و  VHF )فرکانس تلویزیونی( 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

2.6 GHz محدوده اندازه گیری فرکانس تا •
0.1 Hz رزولوشن •

VHF و UHF حساسیت و دقت باال برای اندازه گیری فرکانس های •



EW - 67Outdoor Panel

پنل بیرونی آیفن تصویری
این ماژول شامل پنل بیرونی آیفن تصویری می باشد.

مشخصات:
• سنسور دوربین از نوع CCD به اندازه 1.3 اینچ سوني سوپر HAD رنگي

• زاویه دید دوربین 120 درجه، با قابلیت تنظیم در جهت افقی تا 46 درجه و در جهت عمودی 
تا 16 درجه

12V AC تغذیه •
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مشخصات
ماژول ها

CC - 10Power & Telephone Supply

 پریز برق و تلفن
این ماژول شامل دو عدد پریز برق است که برای تغذیه ماژول ها و یک عدد پریز تلفن برای اتصال 

ماژول تلفن به خط مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

220V دو عدد پریز متصل به برق شهری •
• یک عدد پریز تلفن            

EW - 40Door Opener

در باز کن
این ماژول شامل یک در باز کن الکتریکی است که با صدور فرمان زنجیر متصل به خود را کشیده 

و در باز می شود.
مشخصات:

 AC ورودی 12 ولت •

EW - 66Interphone

گوشی داخلی
این ماژول شامل پنل داخلی آیفن تصویری می باشد.
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مشخصات
ماژول ها

CC - 40 LCD

نمایشگر

CC - 41 Microphone

میکروفون

ایــن مــاژول شــامل یــک عــدد LCD مــی باشــد کــه بــرای اتصــال دوربیــن مــدار بســته بــه کار 
مــی رود و از کابــل HDMI اســتفاده مــی شــود.

مشخصات:
• صفحه نمایش 7 اینچی

این ماژول شامل یک عدد میکروفون می باشد که برای انتقال صدا از آن استفاده می شود.
مشخصات:

DC تغذیه 12 ولت •
• قابلیت اتصال میکروفون جانبی

• خروجی هدست 

SS - 01 Motion & Shock Sensors

سنسور تشخیص حرکت و سنسور شوک
این ماژول شامل یک سنسور تشخیص حرکت و یک سنسور شوک می باشد.

مشخصات:
315MHz سنسور شوک با فرکانس •

DC ولتاژ کاری 12 ولت •
• زاویه دید 90 درجه برای سنسور تشخیص حرکت

CC - 42 Camera

دوربین مدار بسته
این ماژول شامل یک دوربین دید در شب است.

مشخصات:
DC تغدیه 12 ولت •

• ارتباط از طریق کابل کواکسیال
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مشخصات
ماژول ها

SS - 60Auto Dialer & Central 

ماژول مرکزی دزدگیر
این ماژول سیســتم امنیتی یا همان دزدگیر می باشــد که اطاعات اورژانسی و اطاعات مربوط به 
سامت و تعمیر و نگهداری سیستم را به مرکز نظارت )موبایل یا تلفن( و همچنین هشدار را به هر 

کسی که به طورمستقیم با محل ارتباط دارد مخابره می کند.

SS - 02Siren & Pedal

آژیر سیرن و پدال 
این ماژول شامل یک آژیر سیرن است که در دزدگیر اماکن به عنوان یک هشدار دهنده عمل کرده 
و در زمان تحریک سنسورهای ورودی به صدا در می آید. همچنین این ماژول یک پدال دارد که 
از جمله ادوات مکانیکی دزدگیر است و به صورت دستی به سیستم فرمان میدهد. در این پدال 

هیچگونه آشکار سازی صورت نمی گیرد و اساس کار آن بر مبنای فشردن پایه متحرک است.

FA - 01Push Button

شستی اعالم حریق

FA - 02Gas Detector & Indicator

آشکار ساز گازی و چراغ نشانگر

این ماژول شامل یک شستی است که در سیستم اعام حریق در فواصل مختلف نصب میگردد. پس 
از شکستن شیشه بطور خودکار یا توسط فشار دادن شستی آن، آژیرهای اعام حریق بصدا در می 

آید.

این ماژول شامل یک دتکتور گازی می باشد که در صورت تشخیص گاز در فضای اطراف خود به 
مرکز اعام می کند. یک چراغ نشانگر به منظور شناسایی و کاهش زمان دسترسی به محل خطر 
در بناهایی که تعداد زیادي مناطق کوچک در طول یک مسیر قرار گرفته است مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

DC تغدیه 24 ولت •
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FA - 60

پنل مرکزی سیستم اعالم حریق
این ماژول پنل مرکزی  سیســتم اعام حریق است و دارای چراغ های LED و چشمک زن بر روی 

صفحه پنل سیستم می باشد.
مشخصات:

• شامل 2 عدد باطری 12 ولت پشتیبان

مشخصات
ماژول ها

FA - 03 Gas Detector & Indicator

آشکارساز دودی و چراغ نشانگر

FA - 40 Electric Fire Siren

آژیر سیرن اعالم حریق

این ماژول شامل یک دتکتور دودی می باشد که دارای محفظه ای است که بعد از پر شدن دود در 
این محفظه، تحریک شده و با تغییر جریان عبوری به مرکز کنترل، اعام حریق می نماید.

مشخصات:
DC تغدیه 24 ولت •

این ماژول شامل یک آژیر اعام حریق است. آژیرها ایجاد هشدار شنیداری و دیداری در زمان خطر 
را بر عهده دارند. نصب آن ها به صورت سقفی یا دیواری می   باشد. حداقل صدای آژیر باید 65 دسی بل 

در فضاهای عمومی باشد.

Addressable Fire Alarm Panel



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها

ماژول ها به تفکیک مدل:



 جدول راهنمای
آزمایش ها
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برخی از مشتریان
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برخی از مشتریان



نقشه پراکندگی مشتریان
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