Örnek Uygulamalar
Güvenlik

Girişine bir hareket sensörü yada manyetik kontak bağlayarak
hareket olduğunda yada bir kapı açıldığında..vb. durumlarda
size mesaj göndermesini yada bağladığınız bir alarm sirenini
aktifleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Su tank, pompa

Su motorunuzu uzaktan açıp kapatabileceğiniz gibi, dijital
girişlerine şamandıralarınızı bağlayarak seviyeyi öğrenebilir;
yada seviye azalınca otomatik motorun devreye girmesini
sağlayabilirsiniz.

İkaz Sistem

Trafo hırsızlıkları, elektrik kesintileri.. gibi durumlarda hemen
haberinizin olmasını sağlayacak bir ikaz sistemi olarak
kullanabilirsiniz. Uzaktaki bir makina yada sisteminizin kritik

Cihaz Özellikleri:

durumlarını kolayca öğrenebilirsiniz.

Güç Gereksinimi: 12V 1A
Röle Çıkış Sayısı: 8 Kuru kontak

Uzak Kontrol

Giriş Sayısı: 4 Kuru kontak

Röle çıkışlarına bağlayacağınız herhangi bir donanımı uzaktan
açıp kapatabilirsiniz.

Kontrol arayüzü: SMS + Arama
Kutu Tipi: Ray Tipi

BQ100 GSM Röle Kontrol Ünitesi

Boyutlar: 16cm x 12cm x 6cm
Röle Kapasite: 4Amper

Uzaktan SMS veya arama ile cihazlarınızı kontrol etmek BQ100 ile çok kolay. Ayrıca
girişlerinde meydana gelen alam durumlarına göre BQ100 sizi SMS yada arama ile
bilgilendirebilir.

Cihazın tüm ayarlarını cihaz üzerinden ekran ve tuşlar aracılığı ile yapabileceğiniz gibi,

Ekran: 2x16 LCD
Anten: 90 derece çubuk anten.

ayarları SMS ile uzaktanda yapabilirsiniz. Cihazın durumunu öğrenmek ve röleleri ayarlama işlemlerini

Opsiyonel olarak kazançlı, kablolu

ise isterseniz SMS ile isterseniz arayarak sesli yanıt sistemin den telefonunuzun tuşları ile

ve mıntatıslı anten kullanılabilir.

yapabilirsiniz. Ayrıca SMS leri kolay gönderebilmeniz için Android uygulamasıda bulunmaktadır.

Çalışma Sıcaklığı: -20 ile +70°C arası

BQ100, Besttech bilişim tarafından üretilmiş, yerli bir
cihazdır. Stok sıkıntısı bulunmamaktadır. Kaliteli
malzemeler kullanılarak üretilmiş endüstriyel bir cihazdır.
Standartlara uygun komponentler kullanılmıştır.

Size sesli olarak bilgi verir. Üzerinde 8 adet röle
bulunmaktadır. Bu rölelere bağlayacağınız cihazlarınızı
uzaktan yönetebileceğiniz gibi dijital girişlerininde uzaktan
durumlarını görebilirsiniz.

“

Diğer ürünlerimiz için web sitemizi inceleyebilirsiniz.

“

www.besttech.com.tr

Cihazlarınızı uzaktan yönetebilir veya cihazlarınızdaki alarm durumlarından hemen haberdar olabilirsiniz.
Üzerine kendi takacağınız GSM hattı ile çalışacağı için bunun dışında sabit bir gideri olmayacaktır.

”
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