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SMART MONITORING AND CONTROLLING SYSTEM



TU ĐI�U HÒA LUÂN PHIÊN
 Các phân hệ chức năng chính

PHÂN HỆ CẢNH BÁO

PHÂN HỆ CÁC KÊNH ĐIỀU KHIỂN

Hỗ trợ việc kiểm tra trạng thái hoạt động 
của điều hoà thông qua SMS.

Hỗ trợ sẵn sàng việc cảnh báo sự cố 
thông qua tin nhắn và trực tiếp trên tủ

PHÂN HỆ CẢM BIẾN
Có sẵn cảm biến nhiệt độ phòng để kích 
hoạt Điều Hoà chạy đồng thời hoặc luân 
phiên. Ngoài ra có thể kết nối tới các hệ 
thống cảm biến khác như cảm biến trên 
mặt lạnh, cảm biến độ ẩm.

Hỗ trợ quản lý lên tới 6 điều hoà, trong 
đó mặc định hỗ trợ tối thiểu 02 điều hoà 
hoạt động luân phiên

Người dùng có thể chủ động thiết lập 
thời gian hoạt động cho từng điều hoà 
thông qua hệ thống điều khiển trung 
tâm.

Hỗ trợ khả năng điều khiển hoặc kích 
hoạt điều hoà từ xa thông qua GSM với 
số điện thoại chủ đã thiết lập.

PHÂN HỆ MODE VẬN HÀNH

Có tối thiểu 03 cơ chế hoạt động. Gồm 
Tự Động (Auto), Thủ Công (Manual), Tắt 
toàn bộ (OFF). Trong đó
      - Ở chế độ Tự Động: Hệ thống tự 
động hoạt động theo thiết lập của người 
dùng (Chạy luân phiên theo giờ, chạy 
đồng thời, chạy khi có thiết bị gặp sự cố 
..)
       - Ở chế độ Thủ Công: Hệ thống sẽ 
hoạt động theo sự vận hành của người 
quản trị. 
        - Ở chế độ OFF: Hệ thống không 
hoạt động.

Có sẵn màn hình điều khiển LCD để giúp 
việc vận hành dễ dàng

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ
Có thể giám sát và truy xuất lịch sử hoạt 
động thông qua máy tính và phần mềm 
chuyên dụng.



THÔNG TIN  

01 bộ điều khiển trung tâm

01 giao tiếp RJ45 cho phép liên kết giữa 
máy tính và tủ điều khiển điều hoà

02 bộ đóng ngắt, cho phép mở rộng lên 
06 bộ đóng ngắt theo từng kênh

Phần mềm tương tác chuyên dụng

01 số điện thoại chủ cho phép gửi tin 
nhắn và kích hoạt tính năng điều khiển

03 đèn cảnh báo: hoạt động bình 
thường, có lỗi, tắt điện.

Nguồn đầu vào 220V (hỗ trợ đồng thời 
1 pha, 3 pha)

Các kênh điều khiển điều hoà hỗ trợ từ 
16A  đến 50A và sẵn sàng cho việc mở 
rộng lên 100A

Tích hợp sẵn trung tâm cảnh báo: cảnh 
báo sự cố, thông báo trạng thái.

1. Điều khiển các điều hoà chạy luân phiên theo thời 
gian đặt trước (đơn vị phút), các điều hoà có thời 
gian chạy gối nhau khi luân chuyển
.
2. Tích hợp nhóm điều hoà chạy theo cụm hay cho 
phép tạm thời vô hiệu hoá một số điều hoà

3. Điều khiển điều hoà theo thời gian bật, tắt đặt 
trước (tính theo giờ:phút)

4. Cảnh báo sự cố qua tín nhắn, gọi điện

5. Quản lý số điện thoại cảnh báo

6. Quản lý tài khoản SIM: tra tiền còn lại, nạp tiền

7. Gửi logs trạng thái sang máy tính để ghi logs 
(qua Ethernet)

8. Quản lý thông tin kết nối mạng: địa chỉ IP máy 
chủ, IP máy trạm, cổng kết nối...

9. Quản lý cấu hình hệ thống: thiết lập số điều hoà, 
đồng hồ hệ thống,...

10. Chuyển đổi các chế độ hoạt động (tự động theo 
khoảng thời gian, tự động theo giờ bật tắt từng điều 
hoà, bật tắt bằng tay), trực tiếp bật/tắt điều hoà trên 
giao diện.

TÍNH NĂNG SAN PH�M
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