
Автоматичен колектор на данни 
SensMax PRO TCPIP

Описание:

 Колектор на данни SensMax PRO TCPIP се използва за събиране на информация и
автоматично прочитане на данни от следните датчици/броячи:

 SensMax PRO S1

 Прочитането се провежда в автоматичен режим без необходимост от свързване с
персонален компютър

 Kолекторът може да обслужва до 10 PRO S1 и 5 PRO D3 сензора, разположени в 
радиус до 50 метра директна видимост до сензора

 Статистичните данни се изпращат до централния офис чрез LAN връзка във
вътрешна мрежа или интернет посредством порт RJ 45 на всеки 15 минути.

Схема на работа на колектора: 

Premium Reseller for Bulgariа

 SensMax PRO D3

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


Технически  спецификации:

Параметър Описание 

Събиране на данни Автоматично, радио канал

Разстояние брояч/колектор До 50 метра от сензора

Брой обслужвани броячи До 10 PRO S1 и до 5 PRO D3

Памет

Рамка ABS пластмасова, черна

Честота 2.4 GHz

Сила на излъчване 3.2 mW

Размери 90x66x28 mm

PC връзка USB порт

Прехвърляне на данни Автоматично, чрез LAN RJ45
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www.reexe.com 
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0885 756 286
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Ползи:

 Oбхват на покритие – един колектор може да подържа до до 10 PRO S1 и 5 PRO D3
сензора, разположени на разстояние до 50 метра.

 Надеждност – колекторът се свързва директно с LAN/интернет мрежа

 Не се използва локален компютър за прочитане и обработка на данни, което
значително увеличава ефективността на цялостната система за преброяване на
посетителски трафик.

 Напълно автоматизиран работен цикъл – прочитането на данни се извършва по
въздушен път, автоматично.

 Централизация на репортинга – статистиките се изпращат директно към централния
офис чрез LAN или интернет, напълно автоматично без необходимост от сервизно
обслужване.

 Универсалност – колекторът може да се използва за прочитане на данни от различни
типове броячи и работи едновременно с до 10 PRO S1 и 5 PRO D3 сензора

250 дни

Захранване Външно, 5V

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