
ـتریان ارائه می نماید. با  ـتم مانیتورینگ از راه دور خدمتی که شرکت صنایع سرما آفرین ایران بر روي چیلر ها و پکیج ها به صورت انتخابی و در صورت درخواست مش سیس

ـتقیم کنترلر مانیتورینگ  به کنترلر دستگاه تمام اطالعات و آالرمها از طریق یک خط اتصـال ثابت به هر محل دلخواه  انتقال م ییابد. ذخیره اطالعات  (c.pCO)اتصـال مس

مدنظر مشتري به مدت حداقل یکسال تأثیري چشمگیر بر عملکرد مناسب و عمر عملیاتی سیستم دارد و نگهداري سیستم را ساد هتر م یسازد.

قابلی تهاي مانیتورینگ
Ÿ مشاهده پارامترهاي مهم چیلرهاي فعال در هر لحظه 

Ÿ ثبت مقادیر مهم در زمان وقوع اتفاقات غیر عادي

Ÿ تشخیص سریع عیوب سیستم و رفع آنها از راه دور

Ÿ صفحات خصوصی سازي شده براي مشتري

Ÿ انتخاب پارامترهاي مهم، اعالم ها و هشدارها توسط مشتري

Ÿ نمایش وضعیت کنونی روي نمودار بر اساس داده هاي زنده

Smart Phone اعمال تنظیمات مطلوب از طریق کامپیوتر یا  Ÿ

Ÿ سطوح دسترسی متفاوت با رمز عبور خاص جهت کاربران

Ÿ جمع آوري و ساختن آرشیو سالیانه از اطالعات
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نمایش و ثبت پارامترهاي ضروري در باز ههاي زمانی مشــخص، مشــاهده عملکرد تجهیزات از جمله کمپرسور، فن، شیر انبســـاط و ... ، نمایش و ثبت 
مقادیر مرتبط با آالر مها در حافظه، کلیه دادهها و امکانات موردنیاز جهت نگهداري و رفع عیب سریع سیســـتم را در محل در اختیار کاربر قرار میدهد. 

 دستگاه با قابلیت رسم نمودار دید کاملی از نحوه عملکرد دستگاه در شرایط مختلف ارائه م یدهد.این 

.این قابلیتها فقط بخشی از فرصت هایی است که می توان با استفاده از سیستم مانیتورینگ به آن دست یافت

کنترل و مانیتورینگ سیست مهاي تهویه مطبوع از راه دور



کنترل از راه دور به سه روش زیر امکانپذیر است:

1. مانیتورینگ محلی: کاربر تنها روي صفحه نمایش نصــب شده بر روي 

کنترلر و یا در تابلو اقدام به بررسی اطالعات و هشدار ها می نماید.

2. مانیتورینگ بر روي بسـتر شبکه داخلی: کاربر اطالعات را از طریق 

کابل شبکه متصل به کنترلر در محل دیگري غیر از محل نصب دستگاه اما در 

شبکه داخلی مجموعه مشاهده می نماید.

Web:3.مانیتورینگ بر روي بستر  کاربر با استفاده از بستر اینترنت 

م ینماید.  می از هر مکان و در هر زمان اطالعات را مشاهده

) درقالب  با حجم کم از طریق شبکه و بدون نیاز به مراجعه به محل مقدور است. Csv.دریافت فایلهاي ذخیره اطالعات ( Log

از هر محل دلخواه میتوان به این سیستم متصل شد. حتی امکان دریافت تمامی اطالعات خارج از شبکه داخلی با استفاده از vpn وجود دارد.
پورت Ethernet با ســرعت MB/s 10/100 تعبیه شـــده در این دســـتگاه با قابلیت وب ســـرور با محتواي FTP ،Dynamic امکان آپلود فایل و 

Upgrade و اتصال به Modbus/TCP Master and slave را فراهم م یسازد.
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