
Мобилен колектор на данни 
SensMax PRO SE

Описание:

 Колекторът на данни SensMax PRO SE се използва за прочитане на информация от
броячи на трафик:

 SensMax PRO SE

 Колекторът работи без перманентна връзка с компютър.

 Прехвърлянето на данните до централния офис става с GPRS връзка, от който и да
е локален мобилен оператор.

 Прочитането на данните от броячите се извършва посредством инфрачервен канал.
За да прочете данните, колекторът трябва да бъде насочен към брояча и да бъде
натиснат бутона „Read“ .

Схема на работа на колектора: 

Premium Reseller for Bulgariа

 SensMax PRO SE колектор на данни, мобилен, ръчно управляем, безжичен,
инфрачервено свързване.

 Колекторът може да подържа до 100 брояча, със запазване на почасови статистики
от всички тях във вътрешната му памет до 2000 дни.

 Експортът на данни се извършва чрез свързване с компютър с USB кабел.

 Данните се записват на вътрешната памет на колектора и могат да бъдат изведени
към компютър за създаването на репорти.

http://sensmax.eu/ru/schetchiki-posetitelei/sensory/article/besprovodnye-schetchiki-posetitelei-dlja-obychnykh-pomeshche.html


Технически  спецификации:

Параметър Описание 

Събиране на данни Ръчно управляемо, инфрачервен канал

Разстояние брояч/колектор До 1 метър от сензора

Брой обслужвани броячи До 100

Памет

Рамка ABS пластмасова, черна

Захранване Li-Ion 600mA батерия
Едно зареждане = 60 дни

Размери 110х25х25 mm

PC връзка USB порт

Прехвърляне на данни Ръчно, чрез USB връзка
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www.reexe.com 
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0885 756 286

Premium Reseller for Bulgariа

Ползи:

 Автономен и мобилен – колекторът оперира без да е нужна постоянна връзка с
компютър. Прочитането на данни се ръководи ръчно, чрез инфрачервена връзка с
броячите.

 Капацитет – колекторът може да запомни до 2000 дни почасови статистики от 100
брояча.

 Универсалност – колекторът може да чете данни от различни типове броячи.

 Дълъг живот – едно зареждане на батерията захранва колектора за опериране с
него до 60 дни.

2000 дни

http://sensmax.eu/ru/schetchiki-posetitelei/sensory/article/besprovodnye-schetchiki-posetitelei-dlja-obychnykh-pomeshche.html

	SensMax-pro-s1-wireless-people-counters-eng - Copy
	SensMax-pro-s1-wireless-people-counters-eng
	Untitled



