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RTU 400-Ent with 

GSM/GPRS Modem 

RTU 400-Ent 

www.partonegar.ir 

 ایستگاههای

 هشدار اشناسیهو

 سیل

 آبشناسی و
 مدیریت سطح 

 آب

 جمع آوری اطالعات از دیتاالگر و انتقال آن با روشهای گوناگون ارتباطی

 2    واسط سریال از نووRS232    و یو

 RS485واسط سریال از نو  

  بروزرسانی آسانFirmware 

 سی، اتصال به انوا  سنسورهای هواشنا

آبشناسی، محیط زیسوت و ... از رریو    

  RS485و  RS232واسطهای دارای 

  ی پرکاربرددیتاالگرهااکثراتصال به 

 ال داده ها با بسترهای ارتباری مختلفانتق 

  ارسال  اعالم هشدار ازرریSMS 

  قابل توجهظرفیت ذخیره سازی 

  انرژی مناسبمصرف بسیار 

 قابلیت استفاده از پنل خورشیدی 

 

 ویژگی ها:



 

 معرفی

 9واحد -ساختمان البرز -یکم غربی -خیابان ورزی شمالی -اه ستاریربزرگ –تهران 

   :www.partonegar.irWebsite                                                          11426149فاکس:   11426144تلفن:         

  Email: info@partonegar.ir 

 :استاندارد حفاظت محیطیIP54  

  :12تغذیهV..30VDC 

 :توان مصرفی 

 )حداکثر( 50mAحالت عادی:            
 )حداکثر( 150mA: ارتباطیحالت            

  :70+.…20-دمای عملکرد˚c 

 95.…0عملکرد:  رطوبت% 

  مسیر ارتباطی : دو عدد پورتRS232  و یک عدد پورتRS485 

 دارنده تاریخ و زمان: هنگReal Time Clock( RTC) 

  :حافظهSD Memory 1GB~4GB 

  :صفحه نمایشLCD 16x4 

 نمایشگرهایLED  :RI/RST/MEM/RD/DLU/GSM 

  :3صفحه کلیدx Plastic key pad 

  :1زمان نمونه برداریs to 24Hrs. 

  : واسط  ز بردنامحدود با استفاده اورودی آنالوگ 

  : نامحدود با استفاده از برد واسطورودی دیجیتال 

  : میلیمتر 451*419*14ابعاد 

  : گرم 256وزن 

 

 

 

 

RTU 400-Ent موفق و قابل اطمینان در زمینهه ممهآ آوری داده هها از دیتها وگهر و       ،پرتونگار از یلمحصو

مهی    GSMو  PSTNف ارتبهاطی اعهم از   له ارسال آن به یهک مرکهز کنتهرل کننهده ازطریهق بسهترهای م ت      

وسیله ای ارتباطی بین س ت افزار و نرم افهزار بها نهوعی طراحهی ترکیبهی فشهرده بها         RTU 400-Entباشد.

LCD  ،  دورسههنجی هههای ارتبههاطی مههی باشههد.این دسههتگاه مهههت توسههعه   واسههط کههارت حافظههه و انههوا

(Telemetry) ،همچنین مهت برنامهه ههای    آب شناسی و محیطی کاربرد دارد. انوا  سیستم های هواشناسی

حهی  طرا کهارایی بهاو،   از ویژگی های مهم دیگر آن می توان به کاربردی تولیدات صنعتی نیز مناسب می باشد.

   مصرف انرژی پایین آن اشاره کرد. و فشرده

 

 مشخصات فنی

http://www.partonegar.ir/
mailto:info@partonegar.ir

