
IOTیه نسل جدید سیستم های امنیتی بر پا

هوشمند سازیسیستم امنیتیاعالم حریق

ت این شرکت با قابلیت ارتباط از طریق اینترنAMS-200دستگاه فوق نسل جدید محصول 
ل دسدتگاه فدوق بدا ب دره  یدری از  روت د. و تماس تماس تلفنی می باشددSMSعالوه بر 
از . ایددسریعترین ارتباط مم ن را حتی با سرعت اینترنت کم فراهم می نمMQTTارتباطی 

IOT ایده دستگاه فوق می توان به عنوان نسل جدید سیستم های امنیتی و اعالم حریق بر
ا نمونه های نام برد که عالوه بر ام انات بسیار  سترده قیمت به مراتب کمتری در مقایسه ب

قدیمی و یا به عبارتی سنتی موجود در بازار دارد

بقیمت بسیار مناسMQTTاستفاده از  روت ل 



هوشمنددزدگیر 
ه، باغ، ویال  این دستگاه با امکانات منحصر به فرد بهترین گزینه برای حفاظت از منزل، فروشگاه، مغاز

د و هر نوع اماکن عمومی و خصوصی می باشد، با نصب سالی  کالا ت د  دسالتگاه باله  احتالی خواهیال
توانست ع وه بر  یموت توسط نالر  افالزا  اند ویالدی از هالر نایاله ایالراا دسالتگاه  ا کنتالرل کالرده و

.هشدا ها  ا مشاهده نمایید

سوزیهشدا  آتش 
زی و تشخیص و ا سال هشدا  آتش سوزی با بر سی مولفه های دود و دمای باالی ناشی از آتش سو
ی باشالد ا سال هشدا  آا برای کا بر د  هر نایه ایراا یکی دیگر از ویژگی ها منحصر به فرد دستگاه م
کوتالاهی که باعث گشته با توجه به قیمت بسیا  مناسب و قابلیت های منحصر به فرد د  مدت زماا

.نمایدمحبوبیت زیادی د  بین کا براا کسب 

هوشمندخانه 
دی سیسالت  قابلیت کنترل تمامی تجهیزات برقی منزل یا محل کا  د  واقع دستگاه فوق  ا د  دسته بنال

های هوشمندسازی خانه قرا  داده است، بالا اسالتفاده از ایالن دسالتگاه باله  احتالی توسالط نالر  افالزا  
 ب هالای اند ویدی خواهید توانست تمامی تجهیزات برقی همانند سیست   وشالنایی، ککالی ، کالولر، د

. ا کنترل نمایید… و ودی و 



نرم افزار اندرویدی جادویی


