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bun BAROMETER II 

»بــان بارومتــر دو« دســتگاه پیشــرفته الگــر و هشــداردهنده 
خــودکار بــا سنســور ثبــت اختــالف فشــار هــوا اســت. ایــن 
دســتگاه بــا دو عــدد باتــری قلمــی بــا حداکثــر عمــر 5 ســال 

ــود. ــه می ش تغذی
بــه غیــر از یــک الگــر بــا دقــت بــاال و قابــل اعتمــاد، بــان 
ــار تحــت  ــال اخط ــت ارس ــا قابلی ــتگاه ب ــک دس ــر ی بارومت

ــت. ــیم اس ــورت بی س ــه ص ــبکه ب ش
ــق  ــرفته، از طری ــری پیش ــط کارب ــا راب ــتگاه ب ــن دس در ای

ــه و  ــن حــدود کمین ــود، تعیی ــای آپل ــری، بازه ه ــای اندازه گی ــد بازه ه ــی مانن ــوان تنظیمات ــزار تحــت وب می ت نرم اف
بیشــینه اخطاردهــی را انجــام داد. بــه محــض خــروج از بازه هــای تعییــن شــده، دســتگاه از طریــق اس ام اس و ایمیــل، 

ــد. ــه مشــترک ارســال می کن ــام اخطــار ب پی
 HVAC از طریــق پلت فرم هــای وینــدوز و موبایــل، دسترســی بــه اختــالف فشــار هــوا خصوصــا در سیســتم هــای
ضبــط شــده در قالب هــای اطالعــات خــام، نمــودار بــا خروجــی اکســل و همچنیــن گزارش گیــری وجــود دارد. بــه 

دلیــل ارســال خــودکار بــه نرم افــزار هرگونــه اشــتباه در خوانــش مقــدار اندازه گیــری شــده حــذف می شــود.

مشخصاتدستگاه

اختالف فشار هوا سنسور دستگاه
0 تا 2800 hPa بازه اندازه گیری اختالف فشار
70+ تا 15- °C

بازه دما عملکردی
160+ تا 5+ °F

± 2/5 % دقت اندازه گیری فشار
2 x AA منبع تغذیه
IP 54 درجه حفاظتی

  EN12830, EN61010, EN61326-1, IEEE802.3,
FCCID2AHMR-ESP12F, CE, ROHS, HACCP

استاندارها

تا 5 سال طول عمر باتری*
از 1 ساعت تا 1 هفته )قابل تنظیم توسط کاربر( فاصله زمانی بین آپلود

از 1 دقیقه تا 120 دقیقه یکبار فاصله زمانی اندازه گیری
 Wi-Fi - IEEE802.3 -2.4 GHz رابط کاربری



16384 رکورد - با امکان آپلود و جایگزینی حداکثر حافظه داخلی
*عمرباتریباتوجهبهفاصلهزمانیاندازهگیریوفاصلهزمانیآپلودهاتغیرمییابد.

شرایطمناسب

75+ تا 25- C° دمای مناسب کاری

ابعاد

80 میلی متر L حداکثر قطر
34/5 میلی متر H حداکثر ارتفاع

80 میلیمتر

80 میلیمتر

34/5 میلیمتر

HOT

SPOT
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