محصوالت شرکت بهین افزار برتر
تجهیزات کنترل شرایط محیطی
عملکرد طوالني مدت تجهيزات گران قيمتITمانند سرورها ،سيستم هاي ذخيره سازي اطالعات ،سوئيچها و روترها در درجه
دماي باالتر از استاندارد به طور چشمگيري از طول عمر و ميزان اعتماد به آنها مي کاهد و اگر شرايط نامطلوب ادامه دار باشد
شبکه با اختالل روبرو خواهد شد و يا هزينه نگهداري تجهيزات کامپيوتري با توجه به خرابي و سوختن تجهيزات الکترونيکي
بسيار باال خواهد رفت.
نگهداري دماي محيط در محدوده  81الي  42درجه سانتيگراد براي عملکرد بهينه تجهيزات بسيار مناسب مي باشد .
استاندارد مورد توافق اکثر توليد کنندگان در صنعت کامپيوتر اين است که تجهيزاتITنبايد به هيچ عنوان در دماي باالتراز
 03درجه سانتيگراد کار کنند.

دستگاههاي کنترل شرايط محيطي  netSYSجهت نظارت بر درجه حرارت و عوامل محيطي نظير( دما ،رطوبت ،برق،
دسترسي به اتاق و  )...در ديتا سنترها و اتاقهاي رک با قابليت ارسال آالرم هشدار به صورت ايميل  ،SMS ،خروجي رله
کاربرد دارند.
دستگاههاي کنترل شرايط محيطي  netSYSبا قابليت نمونه گيري لحظه اي از شرايط محيطي نظير حرارت  ،رطوبت ،
ورودي هاي ديجيتال و رله هاي خروجي و  ....که امکان مانيتورينگ برپايه  WEB، TCP/IPبا قابليت ارسال آالرم در
صورت تغيير مقادير سنسورها از محدوده تعريف شده به صورت  Email، SMSو همچنين پشتيباني از نرم افزار JAAM
جهت مانيتورينگ ،تهيه گزارش و استخراج اطالعات به صورت فايل  MS Excelو نمودارهاي تغيير وضعيت را فراهم
ميکند.

مدل netSYS NE22SB1
 4 ورودي سنسور دما و رطوبت
 4 ورودي ديجيتال
 8 خروجي رله

 2 تشخيص برق
 8 پورت سريال

مدل netSYS NE42SB1
 2 ورودي سنسور دما و رطوبت
 4 ورودي ديجيتال
 2 تشخيص برق
 8 پورت سريال
مدل netSYS NE82SA1
 1 ورودي سنسور دما و رطوبت
 4 ورودي ديجيتال
 8 پورت سريال
مدل netSYS NE162SA1
 81 ورودي سنسور دما و رطوبت
 4 ورودي ديجيتال
 8 پورت سريال
مدل netSYS NE242SA1
 42 ورودي سنسور دما و رطوبت
 4 ورودي ديجيتال
 8 پورت سريال
کاربردها :
 سيستم هاي حفاظتي  ،امنيتي و نظارت بر پايه IP
 سيستم هاي کنترل ورود و خروج افراد
 استفاده در ساختمانهاي هوشمند ()BMS







کنترل دماي سرد خانه ها ،يخچالهاي نگهداري دارو
کنترل مراکز مخابراتي  ،مراکز ديتا ،موبايل  ،دکلها و...
کنترل و مانيتور کردن محل نگهداري سرورها  ،تجهيزات شبکه و رکها
کنترل و مانيتور کردن اتاق هاي ارتباطي
مانيتور کردن درب هاي رک ها  ،اتاق هاي ارتباطالت

مزاياي محصوالت : netSYS
 صرفه جويي در زمان
 صرفه جويي در استفاده از نيروي انساني
 سرعت عمل و واکنش باال
 کاهش خسارت مالي از طريق کاهش مصرف انرژي و کم کردن خرابي تجهيزات
 کم شدن ضريب خطاي انساني در کليه مراحل
 پايش فعال و مستمر
 به روز بودن اطالعات مکان ها با توجه به تغييرات
 پشتيباني از انواع سنسور
 کنترل و مشاهده تمامي سنسورها در يک برنامه متمرکز
 امکان تعريف بازه هاي خطا و بحران
 اطالع رساني از طريق ارسال SMS
 داراي دانش بومي و عدم تاثير از تحريم هاي بين المللي

تجهیزات کنترل برق ورودی/خروجی
به منظور حفاظت تأسيسات روشنائي ،برق صنعتي ،سيم و کابل و ماشين آالت در برابر اضافه بار و جريان اتصال کوتاه از
فيوز ،کليد -فيوز و کليدهاي اتوماتيک استفاده ميگردد .از انواع کليدهاي فشار ضعيف که معموأل در جريانهاي پايين و در
تابلوهاي روشنايي وتاابلوهاي توزيع با توان کم و يا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهيزات و تاسيسات برقي مورد
استفاده قرار مي گيرد .جريان قطع اتصال کوتاه اين کليدها معموأل چندان باال نيست.حداکثر جريان مورد استفاده با کليد
مينياتوري 100Aاست و همينطور جريان قطع اتصال کوتاه اين کليدها بصورت نرم 10KAو حداکثر 25KAاست.اين
کليدها داراي دو نوع کاربرد صنعتي IEC60947وکاربرد مسکوني IEC60898هستند.
دستگاههاي  netSYSبا مانيتورينگ بي وقفه بر برق ورودي و خروجي هر کليد در تابلوهاي برق امکان بررسي  ،پايش به
همراه نمايش نمودارهاي الزم تحت بستر شبکه و وب با پشتيباني از پروتکل هاي  TCP/IPو  MODBUSرا فراهم
ميکنند.
دريافت آالرم هاي الزم مبني بر وجود مشکل کارشناسان را در سرعت بخشيدن به رفع مشکل ياري ميکند .
اين مدل از تجهيزات  netSYSدر انواع مختلفي با تعداد ورودي هاي  1 ، 2و  81تايي بر بسترشبکه هاي کامپيوتري و
 MODBUSطراحي و ساخته شده اند که در ذيل به آنها اشاره شده است.
مدل NP41M1
 2 تشخيص برق
 8 ورودي ديجيتال
مدل NP81M1
 8 تشخيص برق
 8 ورودي ديجيتال
مدل NP161M1
 16 تشخيص برق
 8 ورودي ديجيتال
کاربردها:

 استفاده در ساختمانهاي هوشمند ()BMS
 مانيتورينگ کليدهاي مينياتوري و تابلوهاي برق اتاق هاي سرور و ...

حسگرهای دما و رطوبت
يکي از مهم ترين بحث ها در مهندسي ،اندازه گيري است .يعني هر چه اندازه گيري ها دقيق تر باشد خطا کمتر خواهد بود .
کشورهاي پيشرفته در علوم مهندسي داراي خطاي کمتري هستند که بيانگر اهميت اندازه گيري است .مترولوژي علم اندازه
گيري است .اولين بار نظريه ساخت دستگاه اندازه گيري توسط گوس رياضيدان آلماني در سال 1832ميالدي ارائه شد .او
پيشنهاد کرد يکاهاي پايه به يکديگر وابسته نيستند و ساير يکاها براساس يکاهاي پايه و به وسيله معادالت مربوط به کميت
هاي فيزيکي بيان مي شوند .دستگاهي که گوس ساخت عبارت بود از يکاي طول برحسب ميلي متر ،يکاي جرم برحسب
ميلي گرم و يکاي زمان برحسب ثانيه .البته اين دستگاه ها انتشار پيدا نکرد ولي مورد تحسين و استفاده واقع شد .در سال
1860دستگاه استاندارد بين المللني )(SIمنتشر شد که در اکتبر همين سال در پاريس هفت يکاي اندازه گيري را دستگاه
بين المللي يکاها ناميدند که به اختصار به يکاهاي SIمعروف شدند .اين يکاها عبارتند از؛ يکاي طول (متر) ،يکاي جرم
(کيلوگرم) ،يکاي زمان (ثانيه) ،يکاي جريان الکتريکي (آمپر) ،يکاي دماي ترموديناميکي (کلوين) ،يکاي شدت روشنايي
(کاندال) و يکاي اندازه گيري ماده (مول) .پس از مقدمه فوق بايد گفت مترولوژي در مقصد مهندسي مفهومي است که به
اندازه گيري طول ،زاويه و مقاديري که به صورت خطي يا زاويه يي بيان مي شود ،اطالق مي شود و اندازه گيري فرآيندي
است که مقايسه مي شود .عمل مقايسه توسط ابزار اندازه گيري صورت مي گيرد که تفاوت کميت مجهول و استاندارد را
مشخص مي سازد .ابزارهاي اندازه گيري وسايلي هستند که يک سيستم کنترل اندازه گيري را تشکيل مي دهند و کل اين
سيستم زماني قابل اطمينان خواهد بود که کليه ابزارهاي اندازه گيري در محدوده مشخصات تعيين شده صحت داشته و عمل
کند  .ابزارهاي اندازه گيري در اثر کارکرد و ...دقت خود را از دست داده و از تنظيم خارج مي شوند لذا کاليبراسيون منظم و
برنامه ريزي شده اين ابزارها ضروري است.
ب ا توجه به تعاريف فوق بايد گفت تمام اندازه گيري ها نسبي هستند و مي توان به صورت هاي مختلف آنها را تعريف کرد؛
اندازه گيري به عنوان نمره اي است که به چيزهاي مورد اندازه گيري شده اختصاص يافته است .اندازه گيري ارتباطي است
ميان خصوصيت چيز اندازه گيري شده و ابزار دقيق .اين نتيجه گيري در سال 1963توسط ايزن هارت به اين ارتباط داده
شد.
اندازه گيري دما يکي از مهمترين مسائل چه در زندگي روزمره و چه در علوم است .بخاطر همين اهميت در طول تاريخ
روشهاي مختلفي براي اندازه گيري دما ابداع شده است و به علت وجود نارسائيهايي در آنها همواره به تکامل آن اهتمام
ورزيده شده است .در اينجا ميخواهيم در مورد انواع يکاهايدما  ،نارسائيهاي آن و فرم تکامل يافته امروزي آنها بحث کنيم.
مسير تحولي و رشد در تمام وسايلي که در سده  81براي اندازه گيري دما طراحي شد ،در واقع اندازه گيريها عبارت بودند از
پيدا کردن طول ستون آب  -الکل و يا جيوه .حال اين سوال بوجود مي آيد چگونه ميتوان دما را به طرز دقيقتر تعيين کرد؟
اگر دما کميتي فيزيکي است بايد روشي براي تعيين آن وجود داشته باشد ،روشي که حداقل در اصل مستقل از مادهاي باشد

که در طراحي دماسنج بکار رفته است .اين مساله بعد از ابداع ترموديناميک حل شد .راه حل را در سال  ،8121/8441رودلف
ژولیوس امانوئل کلوزیوس  ،با بهره گيري از نظريه کارنو درباره گرما پيدا کرد.
دستگاههاي اندازه گيري دما و رطوبت  netSYSدر مدل هاي مختلف تحت شبکه و  MODBUSبا دقت بسيار باال و
طول عمر باال و عدم نياز به کاليبراسيون دوره اي طراحي و ساخته شده است .
مدل NST2M2
 سنسور دما تحت بستر MODBUS
مدل NSTH2M2
 سنسور دما و رطوبت تحت بستر MODBUS
مدل NST2E1
 سنسور دما تحت بستر شبکه
 پشتيباني از POE
 پشتيباني از پروتکل DHCP
مدل NSTH2E1
 سنسور دما و رطوبت تحت بستر شبکه
 پشتيباني از POE
 پشتيباني از پروتکل DHCP

کاربردها:


خرابی سیستمهای تحویه هوا:

در صورت مانيتور کردن حرارت ،افزايش درجه حرارت نشان دهنده خرابي سيستم برودتي مي باشد.


مانیتورینگ سیستم گرمایشی :

مانيتورينگ از راه دور سيستم گرمايشي  ،هشدار از طريق ايميل يا اس ام اس (ايميل به اس ام اس ) در صورت
بروز خطر انجماد  .قابليت گزارش گيري دما با خروجي اکسل



مانیتورینگ کولر  /فریزر و یخچال:

ارسال ايميل در صورت خرابي سيستم برودتي ،گزارش گيري و ذخيره وضعيت دما .


بهینه سازی گرمایش:

صرفه جويي در هزينه گرمايش و تهويه مطبوع با استفاده از تحليل گزارش دما برروي اکسل .


کنترل از راه دور و مانیتورنگ رک :

نظارت بر دما و رطوبت در داخل و يا خارج از رک و اتاق هاي سرور.


کنترل از راه دور و مانیتورینگ اتاق برق:



نظارت بر دما و رطوبت در داخل و خارج از تابلوهاي برق و اتاق هاي برق

نرم افزار جامع جام
نرم افزار جامع جام وظيفه جمع آوري و ذخيره سازي اطالعات دستگاه هاي اندازه گيري ،تحليل اطالعات ،اعالم هشدار و
ارائه انواع گزارش ها را برعهده دارد .در اين نرم افزار با توجه به طراحي انجام شده حسگرها در کل مجموعه به تفکيک
چيدمان فيزيکي ،وضعيت آالرم و منطقه اي که حسگرها در آن قرار دارند مشخص مي گردد و سپس نرم افزار جامع جام با
ارتباط با اين سامانه ها اطالعات را دريافت کرده و نمايش مي دهد .با استفاده از نسخه تحت وب نرم افزار مي توان دستگاه
هاي مورد نظر را در شبکه به راحتي پايش کرد .نرم افزار جام در قالب تحت وب و قابل دسترسي در شبکه است.
قابليت آالرم هاي ديداري /شنيداري  /ارسال پست الکترونيک و ارسال پيامک در کنار امکانات نمايشي گسترده و گزارش
دهي متنوع باعث گرديده اين سامانه جزو قويترين سامانه هاي پايش باشد.
اين نرم افزار همچنين داراي نرم افزار مکمل تهيه پشتيبان است که براي ايجاد نسخه پشتيبان و مديريت حجم اطالعات
ذخيره شده ميباشد که براي کاربردهاي بزرگ استفاده مي گردد.

