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مقدمه 

  سامایش، سامانه اى جامع جهت پایش و کنترل هوشمند مى باشد. سابقه طوالنى مـا در ساخت تجهیزات مانیتورینگ، کنترل، BMS وEMS همچنین برنامه نویسى 
نرم افزار مربوط به این سامانه ها در شرکت، این مجموعه را در زمره معدود تولیدکنندگان این نوع از سامانه ها در کشور قرار داده است.

   کمیت هایى همچون دما، رطوبت، ولتاژAC، ولتاژDC، حریق، نشتى آب، وجود حرکت، اندازه گیرى ارت، جریان هوا، بازبودن درب، فشار تفاضلى، پارامترهاى 
 (BMS) کنترل موتورخانه ها و خطوط تولید ،(Smart home) خانه هاى هوشمند ،(AHU) کنترل هواسازها ،UPS رکتیفایر، پارامترهاى دیزل ژنراتور، پارامترهاى
توسط سخت افزارهاى سامایش مانیتور و کنترل مى شود. نرم افزار سامایش عالوه بر تجهیزات این سامانه با ارتباط با کلیه سخت افزارها و نرم افزارهاى این حوزه 

امکان مانیتورینگ آن ها را نیز فرآهم مى آورد.

  مزیت رقابتى این مجموعه عالوه بر بومى سازى این تکنولوژى، سفارشى سازى خدمات و محصوالت طبق نیاز موجود در هر بخش از بازار و همچنین پشتیبانى 24 
ساعته در سرار کشور مى باشد.
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سـامـایش راهـکارهاى 
S a m a y e s h  S o l u t i o n s

سامایش، براى هر بخش از کاربران حوزه مانیتورینگ و کنترل راهکارهایى طبق نیاز ایشان طراحى و ارائه مى کند. هر یک از این راهکارها مشتمل 
بر سخت افزارها و نرم افزار متناسب با آن حوزه مى باشد. به طور کلى سـامـایش در حوزه هاى ذیل راهکار تخصصى و سفارشى ارائه مى دهد:

دیتاسنترها، اتاق هاى سرور، مراکز مخابراتى سیار و ثابت

داروسـازى، کـارخانه هاى  در   EMS و   BMS پـروژه هاى 
غـذایى مـواد  کـارخانه هاى  و  دارو  پـخش  انـبارهاى 

مراکز بهداشتى و درمانى و سلولى و انتقال خون

هوشمند خانه هاى  و  صنعتى   BMS پروژه هاى 

کـنتـرل و  مـانـیتورینگ  سـفارشى  پروژه هـاى 
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 با توجه به  افزایش استفاده از خدمات آنالین هر یک از اجزاء این سامانه ها 
یا   از اهمیت بسیار باالیى برخوردار شده اند. این خدمات چه در حوزه بانکى 
سامانه هاى ادارى که باشد یکى از عناصر مهم در پایداریشان دیتاسنترها و 
مراکز مخابراتى مى باشد. به طبع آن پایش شرایط محیطى این نوع از مراکز و 
هوشمندسازى آن ها و کنترل تمام وقت این اماکن از اهمیت باالیى برخودار 
است. سامایش ابزارى قدرتمند براى کنترل و نظارت (BMS و EMS) در این 
حوزه ها دارد که با طیف گسترده اى از سخت افزار و   نرم افزار یکپارچه خود 

کلیه نیازهاى کاربران را پاسخگوست. 

دیتاسنترها، اتاق هاى سرور، مراکز مخابراتى سیار و ثابت
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محصوالت،  این  نگهدارى  و  دارویى  محصوالت  تولید  در  کیفى  کنترل  اهمیت   
جهت  جامع  سامانه هایى  به  نیاز  دارو  و  غذا  سازمان  مستمر  نظارت  همچنین 
نظارت و کنترل بر شرایط محیطى در این صنعت را الزامى کرده است. سامایش 
با ساخت تجهیزات کنترلى هواساز و اولین دستگاه فشار تفاضلى داخلى، سبد 
محصوالت خود را جهت پیاده سازى سامانه هاى BMS و EMS در حوزه دارویى و 

انبارهاى پخش دارو و کارخانه هاى تولید مواد غذایى تکمیل کرده است. 

پـروژه هاى BMS و EMS در کـارخانه هاى داروسازى، انبارهاى 
پخش دارو و کارخانه هاى مواد غذایى
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اهمیت شرایط محیطى در مجموعه هاى بهداشت و درمان در هر جاى دنیا از 
بدیهیات است. این شرکت با توانمندى خود و با سابقه طوالنى در این بخش از 
آزمایشگاه هاى  سلولى،  مراکز  در  را   EMS سامانه هاى  و  دارد  حـضور  بازار 

تشخیص طبى، بیمارستان ها و سازمان انتقال خون پیاده سازى مى کند.
 بیش از 30000 نقطه ثبت در 80 شهر کشور در حوزه بهداشت و درمان 

نتیجه فعالیت چند ساله سامایش مى باشد.  

مراکز بهداشتى و درمانى و سلولى و انتقال خون
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  درخشان صنعت با سابقه طوالنى در طراحى و ساخت تجهیزات الکترونیک در 

حوزه مانیتورینگ و کنترل موفق به تولید محصوالت BMS صنعتى و خانه هاى 
از  کشور  اقلیمى  و  محیطى  شرایط  طبق  بومى  محصوالت  است.  شده  هوشمند 

مزایاى رقابتى سامایش در این حوزه بوده است. 

مطبوع،  تهویه  روشنایى،  سیستم هاى  وضعیت  مشاهده  و  کنترل  قابلیت 
همچنین        اینترنت،  و  موبایل  و  تلفن  طریق  از  سـاختمان  برقى  تجهیزات 
 KNX، پشتیبانى از پروتکل           هاى استاندارد مانند IOS سیستم عامل اندروید و
و  صوتى  صندوق   ،sms هشدار  سیستم   ،C-bus by schneider، Z-Wave

اینترکام برخى از توانمندى هاى این سامانه مى باشد.

و                  BMS حـوزه  در  سـامایش  وب  تـحت  و  یک پـارچه  نـرم افزار  هـمچنین 
خانه هاى هوشمند، مزیت رقابتى ارزشمند در این بازار است.

پروژه هاى BMS صنعتى و خانه هاى هوشمند
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 تیم تحقیق و توسعه در شرکت همچنین چندوجهى بودن مهارت هاى مهندسى 
موجود در شرکت (سخت افزار، نرم افزار، برق و قدرت و الکترونیک، مکانیک جامدات و سیاالت) 
این امکان را براى ما ایجاد کرده تا طبق نیاز مشتریان سامانه هایى خاص و کامالً 

سفارشى، طراحى و تولید کنیم.

صنایع  که  اقتصادى  محدودیت هاى  و  تحریم ها  لحاظ  از  کشور  خاص  شرایط 
برآورده سازى  جهت  شرکت  براى  را  فرصت  این  است  کرده  درگیر  را  بزرگ 

نیازهاى کشور ایجاد کرده است. 

 پروژه هایى همچون اندازه گیرى ولتاژ حوضچه هاى الکترولیز و ایجاد نرم افزار 
از  برخى  دارو  و  غـذا  سـازمان  براى  محیطى  شرایط  مانیتورینگ  یکپارچه 

پروژه هاى این دسته اند. 

پروژه هـاى سـفارشى مـانـیتورینگ و کـنتـرل
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نرم افزار جامع سامایش

نرم افزار سامایش بیش از 15 سال است که به صورت پیوسته در حال توسعه و تکمیل است. این نرم افزار با داشتن UpTime بسیار باال اطمینان باالیى از نظارت را در محیط هاى مختلف فراهم 
کرده است.

با توسعه Core نرم افزار در سال هاى اخیر امکان نظارت بر دستگاه هایى با پروتکل هاى ارتباطى مختلف به سامایش افزوده شده است. پروتکل SNMP براى نظارت بر محصوالت متصل به شبکه، 
KNX براى نظارت بر سیستم هاى ساختمان هاى هوشمند، API براى نظارت بر عمل کرد نرم افزارها عالوه بر Modbus ASCII/RTU که براى نظارت بر تجهیزات صنعتى استفاده مى شود در سامایش قابل 

تعریف و نظارت است.
نصب و راه اندازى سریع و امکان مدیریت آسان تجهیزات به همراه سیستم پیگیرى مشکالت، سامایش را به ابزارى ایده آل براى بخش هاى مختلف صنعت، بهداشت و درمان و سازمان ها تبدیل 
کرده است. گزارش هاى مختلف و ارسال کننده هاى آالرم گوناگون در سامایش توان سازمان ها را در پیشگیرى از رویدادهاى بد و فجایع به نحو مؤثر و چشمگیرى افزایش داده است و از     

هزینه هاى مراقبت سازمان کاسته است.
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 دستگاه پایش رك مدل پایه یک دستگاه کامل جهت پایش شرایط محیطى و پاور رك است. این 
دستگاه ابزارى قوى و قابل اعتماد براى پایش شرایط محیطى و پاور در دیتاسنترها و اتاقهاى سرور 

است.
پشتیبانى از انواع سنسورها تمامى نیازمندیهاى پایش محیطى رك و محیط آن را فراهم مى سازد      
به گونه اى که در اتاقهاى سرور کوچک با نصب یکى از این دستگاه ها عالوه بر پایش شرایط رك اکثر 

پارامترهاى مربوط به اتاق نیز پایش مى شود.
دستگاه پایش رك مدل پایه مانند سایر تجهیزات سامایش قابلیت اتصال به نرم افزار سامایش را 
داشته و کاربر امکان مشاهده، بررسى و انجام تنظیمات دستگاه را به سادگى از محیط نرم افزار دارد.

دستگاه پایش رك (مستقل)

www.samayesh.com

مـشخصات فـنى

RMS04E01

°C –     °C0 60

V AC  220   

محدوده اندازه  گیرى
 رطوبت نسبى

ولتاژ تغذیه

دقت اندازه گیرى

دقت اندازه گیرى 

محدوده اندازه گیرى ولتاژ 

محدوده اندازه گیرى دما 

دقت اندازه گیرى 

نوع ارتباط

امکان تنظیم محدوده مجاز ولتاژ

امکان تنظیم محدوده مجاز
NEVولتاژ زمین 

نوع نصب 

قابلیت خروجى کنترلى

اندازه گیرى ولتاژهاى فاز
ورودى، ولتاژ بین نول و زمین

امکان تنظیم محدوده مجاز
رطوبت نسبى و دما

امکان اتصال به شبکه RS485 و
 ETHERNET داراى چهار درگاه 

RS485 ورودى

آالرم دیدارى/ شنیدارى در
از یک  هر  خروج  صورت 

پارامترها از محدوده تنظیم شده
 

تا 100%  0% 

3% 

سانتیگراد درجه   0/5

250 ولت 0تا   

1ولت

Ethernet RS485 و 

Rack Mount
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 دستگاه اندازه گیرى پارامترهاى الکتریکال سرى PO04 وسیله اى مناسب جهت مانیتور پارامترهاى 
مختلف برق سه فاز در تابلوهاى برق است.

قابلیت  تجهیزات سامایش  مانند سایر   PO04 الکتریکال سرى  پارامترهاى  اندازه گیرى    دستگاه 
اتصال به نرم افزار سامایش را داشته و کاربر امکان مشاهده، بررسى و انجام تنظیمات دستگاه را 

به سادگى از محیط نرم افزار دارد.
 

PO04F01 دستگاه مولتى فانکشن

www.samayesh.com

مـشخصات فـنى

 اندازه گیرى جریان فاز

اندازه گیرى ولتاژ فاز و
ولتاژ خط

اندازه گیرى جریان نول

اندازه گیرى فرکانس

اندازه گیرى توان اکتیو

THD اندازه گیرى درصد جریان

THD اندازه گیرى توان

اندازه گیرى توان ظاهرى

THD اندازه گیرى درصد ولتاژ

اندازه گیرى ضریب توان

اندازه گیرى توان راکتیو

ولتاژ تغذیه

باترى داخلى

تشخیص قطع برق

یک عدد خروجى از نوع

خروجى شبکه از نوع
PO04F01
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دستگاه هاى اندازه گیرى دما، رطوبت و فشار تفاضلى                   
THP01L01 /THP01LF01 /PO4L01 /P04LF01 /TH01L01 // TH08LF01

این تجهیزات در 3 گروه براى اندازه گیرى پارامترها طراحى شده اند.
 .(TH01L01/TH08LF01) دستگاه اندازه گیرى دما و رطوبت

.(P04L01/P04LF01) دستگاه اندازه گیرى فشار تفاضلى

کاربردها 

صنایع داروسازى
مراکز انتقال خون و پاالیشگاه هاى خون 

مراکز خاص پزشکى و بیمارستان ها 
صنایع الکترونیک

              اتاق هاى تمیز (Clean Room) و مانیتورینگ فیلترهاى هوا 
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مـشخصات فـنى

محدوده اندازه گیرى 

دقت اندازه گیرى فشار

محدوده اندازه گیرى دما

دقت اندازه گیرى دما

محدوده اندازه گیرى رطوبت

خروجى شبکه

خروجى جهت اتصال نمایشگر
 خارجى

ولتاژ تغذیه 

رله خروجى

مقاومت در برابر آب    

دقت اندازه گیرى رطوبت

قابلیت ذخیره اطالعات

کارکرد دستگاه با باترى

TH08LF01TH08L01

THP01L01THP01LF01

.(THP01L01/THP01LF01) دستگاه مانیتورینگ اتاق  هاى تمیز شامل دما، رطوبت و فشار تفاضلى

همه تجهیزات در این گروه داراى حافظه داخلى، باترى پشتیبان و مقاومت در برابر پاشش آب
هستند. این تجهیزات در 2مدل روکار و توکار ارائه مى شوند.

11

-30C˚ 60+ تاC˚

500،000 نمونه

0.5˚C

0 تا 100

2عدد

1عدد

8 ساعت

DC 10 تا 30 ولت

IP44 :روکار
IP54 :توکار

125±pa

٪3

٪3

RS485
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شرکت درخشان صنعت ایساتیس با گردهم آورى افراد متخصص در زمینه تاسیسات صنعتى شروع به فعالیت در زمینه کنترل صنعتى نمود. 

تازه،        نظیر هوارسان هاى هواى  تهویه مطبوع  انواع سیستم هاى  و  کارگاه ها  تولید،  مانیتورینگ خطوط  و  به طور تخصصى در زمینه کنترل  (BMS) سامایش  بخش کنترل صنعتى 
هوارسان هاى با هواى برگشت، فیلتر باکس ها، اگزاست فن ها، هوارسان هاى چند زون و... فعالیت مى کند و یک سیستم یکپارچه بدین منظور طراحى و تولید کرده است.

کنترلر هاى هواساز سامایش قابلیت کنترل هواساز هاى صنایع دارویى، بیمارستانى، نساجى، و همچنین هواساز هاى ساختمان ها و مجتمع هاى ادارى، تجارى، تفریحى را دارند و توسط 
نرم افزار بومى مانیتورینگ سامایش مى توان وضعیت هریک از محرك ها و مقادیر سنسور ها را مشاهده و بررسى کرد.

قابلیت ها

قابلیت اتصال نمایشگر خارجى  
نظارت بر آب گرفتگى کف هواساز  

امکان کنترل به صورت دستى و اتوماتیک  
برنامه ریزى طبق استانداردها  

قابلیت پیاده سازى سناریو هاى مختلف براى بیشترین بازدهى  
امکان سفارشى سازى بر اساس نیاز مشترى  

قابلیت اتصال به نرم افزار مانیتورینگ سامایش  
امکان چیدمان کارت هاى افزایش ورودى و خروجى با فواصل مختلف  

کنترل انواع شیر کنترل هاى دو وضعیتى، سه وضعیتى و تدریجى  
کنترل موتور فن هاى تک دور، دو دور و دور متغیر   

کنترل انواع دمپرموتورهاى دو وضعیتى، سه وضعیتى و تدریجى  
نظارت بر گرفتگى انواع فیلترهاى هواساز  

(AHU Controller) سیستم کنترل هواساز سامایش
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رطوبت،  دما،  محیطى همچون  عمومى  پارامترهاى  مستقل  کنترل  قابلیت  با  سامایش  هواساز  کنترلر 
فشار و همچنین امکان برنامه ریزى هاى گوناگون طبق استاندارد ها و نیاز.هاى مشترى، قابلیت کنترل 
مى باشد.                           دارا  را  صـنعتى  و  مـسکونى  تجارى،  ادارى،  مطبوع  تـهویه  سـیستم هاى  مختلف  انـواع 
از دیگر مزیت هاى این سیستم مى توان به مانیتورینگ پارامتر هاى مختلف هوارسان توسط نرم افزار 

مانیتورینگ سامایش نام برد.
این دستگاه با توجه به بررسى مشکالت و نیازمندى هاى صنایع مختلف از قبیل نساجى، داروسازى، 
برگشت،     هـواى  دمپر  با  هوارسان هاى  کنترل  قابلیت  و  اسـت  شده  سـاخته  و  طراحى  و...  بانک ها 

هوارسان هاى داراى فن هواى تخلیه و یا برگشت و... را دارد.

کاربردها

                هوارسان هاى با دمپر هواى برگشت
                هوارسان هاى داراى فن هواى برگشت و یا تخلیه 

                ساختمان هاى بزرگ ادارى، تجارى و مسکونى
                مکان هاى مجهز به سیستم هاى تهویه مطبوع

  

  (HVAC Controller) کنترل هواساز سامایش

www.samayesh.com

HC02E01

مـشخصات فـنى

ولتاژ کارى

(DI) ورودى دیجیتال

(DO) خروجى دیجیتال

(Passive AI) ورودى پسیو

(AI) ورودى آنالوگ

8 X NO/NC Relay (6A)

2 X (0 - 10) VDC

4 X (0 - 10) VDC

1 X Ethernet - RJ45

Yes

IP42

0…55°C

TCP/IP, KNX, Cbus, Modbus/RTU, 
Modbus over IP

8 X Free Contact

220 VAC 50/60Hz

2 X NTC 10K

 (AO) خروجى آنالوگ

خروجى  شبکه 

نشانگر  اخطار 

پروتکل هاى ارتباطى (اختیارى)

کالس حفاظتى

دماى کارکرد
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رطوبت،  دما،  محیطى همچون  عمومى  پارامترهاى  مستقل  کنترل  قابلیت  با  سامایش  هواساز  کنترلر 
فشار و همچنین امکان برنامه ریزى هاى گوناگون طبق استاندارد ها و نیاز هاى مشترى، قابلیت کنترل 
از دیگر  را دارا مى باشد.  تجارى، مسکونى و صنعتى  ادارى،  تهویه مطبوع  انواع مختلف سیستم هاى 
نرم افزار  توسـط  هـوارسان  مختلف  پارامتر هاى  مانیتورینگ  به  مى توان  سـیستم  ایـن  مزیت هاى 

مانیتورینگ سامایش نام برد.
نیازمند کنترل دقیق  و... که  بیمارستان ها  نیاز هاى صنایع دارویى،  به بررسى  با توجه  این دستگاه 
اتاق تمیز،  پارامتر هاى محیطى مى باشند، طراحى و ساخته شده است و قابلیت کنترل هوارسان هاى 

بیمارستان ها، اتاق هاى ایزوله، هوارسان هاى صنایع دارویى و... را دارد.

کاربردها

              هوارسان هاى  با تعداد نقاط کنترلى باال
              هوارسان هاى اتاق تمیز و بیمارستان ها

              هوارسان هاى صنایع دارویى
              مکان هاى مجهز به سیستم هاى تهویه مطبوع

 

  (HVAC Controller) کنترل هواساز سامایش

www.samayesh.com

 HC03E01

 HC03E01

مـشخصات فـنى

ولتاژ کارى

(DI) ورودى دیجیتال

(DO) خروجى دیجیتال

(Passive AI) ورودى پسیو

(AI) ورودى آنالوگ

8 X NO/NC Relay (6A)

4X (0 - 10) VDC

6 X (0 - 10) VDC

1 X Ethernet - RJ45

Yes

IP42

0…55°C

TCP/IP, KNX, Cbus, Modbus/RTU, 
Modbus over IP

8 X Free Contact

220 VAC 50/60Hz

3 X NTC 10K

 (AO) خروجى آنالوگ

خروجى  شبکه 

نشانگر  اخطار 

پروتکل هاى ارتباطى (اختیارى)

کالس حفاظتى

دماى کارکرد

DERAKHSHAN SANAT ISATIS
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رطوبت،  دما،  محیطى همچون  عمومى  پارامترهاى  مستقل  کنترل  قابلیت  با  سامایش  هواساز  کنترلر 
فشار و همچنین امکان برنامه ریزى هاى گوناگون طبق استاندارد ها و نیاز هاى مشترى، قابلیت کنترل 
مى باشد.                         دارا  را  صـنعتى  و  مـسکونى  تـجارى،  ادارى،  مطبوع  تـهویه  سـیستم هاى  مـختلف  انواع 
از دیگر مزیت هاى این سیستم مى توان به مانیتورینگ پارامتر هاى مختلف هوارسان توسط نرم افزار 

مانیتورینگ سامایش نام برد.
این دستگاه با توجه به نیازمندى هاى ساختمان هاى ادارى، تجارى و مسکونى، طراحى و ساخته شده 
است و قابلیت کنترل هوارسان هاى هواى تازه، فن کوئل ها، فیلتر باکس ها و همچنین سیستم هاى 

تهویه مطبوع ساختمان هاى ادارى، تجارى و مسکونى را دارد.

                             
کاربردها

 
هوارسان هاى هواى تازه (Full Fresh Air) و حجم هواى ثابت

فیلتر باکس ها، داکت فن کوئل ها 
ساختمان هاى بزرگ ادارى، تجارى و مسکونى
 مکان هاى مجهز به سیستم هاى تهویه مطبوع

(HVAC Controller) کنترل هواساز سامایش
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 HC01E01

 HC01E01

مـشخصات فـنى

ولتاژ کارى

(DI) ورودى دیجیتال

(DO) خروجى دیجیتال

(Passive AI) ورودى پسیو

8 X NO/NC Relay (1A)

2 X (0 - 10) VDC

1 X Ethernet - RJ45

Yes

IP42

0…55°C

TCP/IP, KNX, Cbus, Modbus/RTU, 
Modbus over IP

4 X Free Contact

220 VAC 50/60Hz

2 X NTC 10K

 (AO) خروجى آنالوگ

خروجى  شبکه 

نشانگر  اخطار 

پروتکل هاى ارتباطى (اختیارى)

کالس حفاظتى

دماى کارکرد

DERAKHSHAN SANAT ISATIS
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و     دما  اندازه گیرى  جهت  مناسب  تجهیزى   T124L01 و   T11L01 مدل  دما  اندازه گیرى  دستگاه 
ذخیره سازى آن است. این دستگاه دامنه وسیعى از دما را پوشش مى دهد به طورى که امکان 

استفاده از آن را در هر مکانى بخصوص سردخانه ها را فراهم مى آورد. 
با توجه به مجهز شدن این دستگاه به الگر و باترى داخلى نسبت به مدل هاى قبلى آن قابلیت 
را  شبکه  قطع  یا  و  برق  قطعى  مانند  اضطرارى  شرایط  در  اطالعات  حفظ  جهت  باالترى  اطمینان 

داراست. 
دستگاه اندازه گیرى دما مدل T11L01 و T124L01، مانند سایر تجهیزات سامایش قابلیت اتصال 
را          دستگاه  تنظیمات  انجام  و  بررسى  مشاهده،  امکان  کاربر  و  داشته  را  سامایش  نرم افزار  به 
به سادگى از محیط نرم افزار دارد. خواندن و تحلیل اطالعات بصورت خودکار از دستگاه پس از 

هرگونه قطعى، استفاده از این دستگاه را بسیار ساده و قابل اطمینان کرده است.

کاربردها 

صنایع داروسازى و پخش دارو 
مراکز انتقال خون و پاالیشگاه هاى خون 

بیمارستان ها و مراکز خاص پزشکى 
اندازه گیرى دماهاى فوق پایین در مراکز سلولى و نازایى (دما 200- درجه سانتیگراد) 

صنایع تولید و پخش مواد غذایى  

دستگاه اندازه گیرى دما PT100- تک کانال(الگردار) T11L01 و 
 T124L01(الگردار)چهار کانال

www.samayesh.com

مـشخصات فـنى

اندازه گیرى دما 

محدوده اندازه گیرى

نوع سنسور

دقت اندازه گیرى

قابلیت ذخیره اطالعات

ولتاژ تغذیه

خروجى رله برنامه پذیر

دوره ذخیره اطالعات

تقویم جاللى (شمسى) 

داراى ساعت داخلى 

مـجهـز به باتـرى داخلى 
 

خروجى شبکه از نوع

T11L01 T124L01

DERAKHSHAN SANAT ISATIS
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PT100 با غالف استیل

 0/1 درجه سانتیگراد

بیش از 500 هزار نمونه
حالت:

Alarm، Cooling، Heating 

15 ثانیه تا یک ساعت

220ولت

RS485

c°200- الى       500      °c

4 کانال و تک کانال



دستگاه اندازه گیرى دما مدل TH05S01 و T09S01، تجهیزى مناسب جهت اندازه گیرى دما در 
فضاهاى داخلى است. 

باعث  یا پراپ اکسترنال  و  به دستگاه  به دو شکل پراپ متصل  از سنسور  امکان استفاده 
از  بیش  تا دستگاه مى تواند  (فاصله سنسور  برخى محدودیت هاى نصب شده است.  کاهش 

تجهیزات  سایر  مانند   T09S01 و   TH05S01 مدل  دما  اندازه گیرى  دستگاه  باشد.)  متر   100
سامایش قابلیت اتصال به نرم افزار سامایش را داشته و کاربر امکان مشاهده، بررسى و انجام 

تنظیمات دستگاه را به سادگى از محیط نرم افزار دارد.  

کاربردها 

صنایع داروسازى و پخش دارو 
مراکز انتقال خون و پاالیشگاه هاى خون 

بیمارستان ها و مراکز خاص پزشکى 
صنایع تولید و پخش مواد غذایى 

مراکز داده و مخابراتى   

   TH05S01 دستگاه اندازه گیرى دما و رطوبت محیط

www.samayesh.com

TH05S01 T09S01

سنسور دما و رطوبت

مـشخصات فـنى

توان مصرفى 

ولتاژ تغذیه

 نمایشگر

حسگر 

زمان نمونه گیرى رطوبت

دماى کارى دستگاه

دماى نگهدارى

محدوده اندازه گیرى دما 

نوع ارتباط

دقت اندازه گیرى

زمان نمونه گیرى دما

محدوده اندازه گیرى رطوبت

دقت اندازه گیرى

آالرم دیدارى- شنیدارى در صورت خروج رطوبت نسبى
 از محدوده مجاز

آالرم دیدارى-شنیدارى در صورت خروج دما از محدوده مجاز

نوع نصب 

امکان تنظیم بازه مجاز
 رطوبت نسبى

RS485 امکان اتصال به شبکه
 (اتصال به شبکه سامایش)

1W حداکثر   

7SEG 

ل یجیتا د

ثانیه میکرو   400

0,1 – 5 درجه سانتیگراد

RS485 

65° C  – 20° C

+65° C C °20- تا   

دیوارى

ثانیه میکرو   400

ثانیه میکرو   400

ثانیه میکرو   400

 0٪ تا 100٪ رطوبت نسبى

٪3- 0.1

10-30 V DC (خارجى سنسور  (با   

T09S01  و دستگاه اندازه گیرى دماى محیط

°C –     °C0 80
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دستگاه کنترل تردد و نشتى آب
www.samayesh.com

DL02S01سنسور نشتى آب

DL02S01

DS02S01

DS02S01

door 2سنسور حرکت

این دستگاه براى تشخیص نشتى آب استفاده مى شود. این شکل که سنسور دستگاه در محل مورد نظر کار نصب شده و به محض تماس آب با دستگاه، دستگاه آالرم میدهد (دیدارى-شنیدارى).    
زمانى که عملکرد سنسورها دچار مشکل شود و یا سنسورها به دستگاه متصل نباشند عالوه بر آالرم دیدارى و شنیدارى متونى مبنى بر مشخص کردن سنسور معیوب بر روى نمایشگر دستگاه به نمایش 
درمى آید. این دستگاه براى کنترل تردد (تشخیص وضعیت در و نیز تشخیص حرکت) استفاده مى شود به این شکل که دستگاه در محل مورد نظر نصب شده و سنسورهاى آن روى در و مشرف به محوطه 

مورد نظارت نصب مى شود. در صورتى که هر یک از این حسگرها تحریک شود، دستگاه آالرم مى دهد (دیدارى و شنیدارى).
 

دستگاه کنترل تردد  دستگاه نشتى آب

0°C 60 تا°C

حداکثر 10 مترمتراژ سنسور رشته اى 

 سنسورهاى ورودى 
سنسورهاى مگنت تشخیص
 وضـعیت در و سـنسورهاى

 PIR تشخیص حرکت
 

رشته اى- نقطه اىحسگر 

1W

 10 عدد

مـشخصات فـنى

ولتاژ تغذیه

نصب دیوارى

توان مصرفى 

نمایشگر

دماى نگهدارى

امکان اتصال به شبکه 

اتصال به شبکه سامایش

دماى کارى دستگاه 3W حداکثر

2 کانال

7Segment

آالرم دیدارى/ شنیدارى
 در صورت تحریک شدن

 سنسورها

RS485

امکان اتصال به شبکه
 RS485 

+65° C 20- تا° C

تعداد کانالهاى ورودى

VDC 10-30

آالرم دیدارى / شنیدارى

توان مصرفى 

نصب دیوارى

تعداد سنسور نقطه اى
 براى هر دستگاه

DERAKHSHAN SANAT ISATIS
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www.samayesh.comبرخى از مشتریان سامایش

بیمارستان خاتم النبیاء (ص)

شرکت سهامى نمایشگاههاى بین المللى

مرکز نابارورى ابن سینا
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www.samayesh.comبرخى از مشتریان سامایش
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