
معرفی سیستم بلواسمارت



آدیکوتاریخچه
آغـاز راخـود فعالیـت مخابراتیمراکز)OMC(سوپروایزريهوشمندسیستمهايتهیهبا1381سالدرکوآديشرکت

. رسیدثبتبه3833شمارهبااسنادثبتادارهدر) آدیکو(شمالغربیولدمیرآذرمهندسیشرکتنامباونموده
مهندسـی و E-commerce،انیمیشـن ،افزارسختوافزارنرممهندسیبخشچهاراین مجموعه فعالیت خود را در 

تکنولـوژي ،شـبکه ،اتوماسیونجملهازمختلفهايزمینهدرکارتجربههاسالازپساکنونو.آغاز نموداینترنتشبکه و
خاصوسفارشیهايسیستمواطالعاتیبانکهايطراحیعصبی،افزارهاينرم،الکترونیکیتجارت،اطالعاتوارتباطات

.استرساندهاثباتبهICTمختلفهايپروژهاجرايوطراحیدرراخودتوانایی، 

مقدمه
اقتصـادي بـا مشـتریان یـا     -تهـاي مـالی  ممـات بنگاههـاي اقتصـادي در گـرو فعالی    در شرایط اقتصادي روز حیات یـا 

مخاطبینشان میباشد. تجربه این شرایط اقتصادي بنگاههاي اقتصادي را ایجاب میکند تا در راستاي اطـالع رسـانی، بازاریـابی و    
.برقراري روابط تعاملی با مشتریان بالقوه و بالفعل خود گامهاي جدي بردارند

:ماتی از قبیلاقدا
عالوه بـر  جهت برقراري ارتباط دیداري یا معرفی محصوالت به مشتریان که هزینه هاي چاپ تراکت و کاتالوگ

هزینه هاي چاپی به محیط زیست نیز آسیب میرساند.
بسایت در حد و اندازه هاي متفاوت جهت ایجاد منبع و مرجـع اطالعـاتی جهـت برقـراري     یا هزینه هاي ایجاد و

ارتباط از راه دور با مشتري.
یا برگزاري نمایشگاه جهت برقراري ارتباط حضوري یا فرد به فرد با مشتریان.
... و

که خود درخور توجه و تعمل میباشد.هزینه هاي هنگفتی بر بنگاههاي اقتصادي تحمیل میکند اتبه طور معمول این اقدام
مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که مـوارد فـوق الزم اسـت ولـی کـافی      اگر روشهاي برقراري ارتباط با مشتریان را 

نیست.
!بیش از این چه میشود کرد؟



از جانب دیگر اتفاقی که در تجارت الکترونیک روز در دنیا در حال شکل گیـري و اتفـاق اسـت، ایـن اسـت کـه بنگاههـاي        
ري میباشند. اما ت محتوا ، نرم افزارهاي موبایلی ، دیداري یا شنیدااقتصادي یا غیر اقتصادي به صورت روزافزون در حال ساخ

سوال اینجاست؟!
!این محتوا یا نرم افزار را به چه شکل به دست مشتریان برسانیم؟

راهکار معمول بارگزاري این اطالعات روي درگاهها و سایتهاي اینترنتی میباشد.
!راهکار دوم چیست؟
 باشد به صورت محلی (اگر این محتوا قرار یاlocal(!در محدوده خاص، و به صورت آفالین به مشتري ارسال شود چه باید کرد؟

بلوتوث و امن و غیر مضرگروه مهندسی آدیکو ارسال اطالعات با استفاده از تکنولوژيپیشنهاد "
"واي فاي میباشد

ه میشود، و با استفاده از پردازنده هاي مخصوص و با روشهاي خاص ذخیردر این روش اطالعات روي حافظه ذخیره سازي 
با پروتکل هاي بلوتوث و واي فاي به صورت جمعی به مخاطبین حاضر در محل ارسال میگردد. 

در ادامه به معرفی مدلهاي مختلف و روش هاي مختلف این تکنولوژي میپردازیم.

"دستگاههاي فوق تماما تولیدات گروه مهندسی آدیکو میباشد"



Blueواي فايمدل هاي ارسالگر بلوتوث Smartتولیدي توسط گروه مهندسی آدیکو

مدل برنز نیازمند به کامپیوترمدل سیلور بدون نیاز به کامپیوتر

)BlueSmart Bronze series(سري برنزدستگاههاي بلواسمارت 
ارتباط همزمان در هـر  7صنعتی با قابلیت برقراري در این سري دستگاهها از دانگلهاي ارسالگر بلوتوث آخرین ورژن 

دانگل استفاده میشود. دانگل فوق با استفاده از یک نرم افزار تخصصی تحت ویندوز جهت هوشـمند سـازي ، ارسـال جمعـی     
زم ، به همـراه یـک واچ داگ سـخت افـزاري و نـرم افـزاري (جهـت        اطالعات به مشتري و ایجاد قابلیت گزارشگیري هاي ال

جلوگیري از هنگ نمودن دستگاه) اقدام به ارسال اطالعات به تمام افرادي که در محدوده فوق بلوتـوث آنهـا روشـن و قابـل     
مشاهده است مینماید.

اندازي و اجـرا میشـود. دسـتگاه برنـز بـا      نصب، راه ویندوز سیستم عامل نرم افزار فوق روي یک کامپیوتر یا لبتاپ با 
پورت خاص به کامپیوتر وصل شده سپس دستگاه کار خود را انجام میدهد.

مدلهاي مختلف ارائه شده از این دستگاه موارد زیر میباشد:
Bronze 100m متر.100ارتباط همزمان با برد حدودي 7: با قابلیت برقراري
Bronze 100m +متـر. دسـتگاه عـالوه بـر ارسـال      100ارتباط همزمان با برد حـدودي  7اري : با قابلیت برقر

اطالعات قابلیت دریافت اطالعات از مشتري را نیز دارا میباشد.



)BlueSmart Silver seriesسیلور (سري دستگاههاي بلواسمارت 
ارائـه  سـري سـیلور  با توجه به بررسی نیاز مجموعه هایی از قبیل بانکهاي سراسر کشور سـري برنـز تکمیـل شـده و     

میگردد.
در این سري از دستگاهها پردازنده الزم مستقل شده و خود دستگاه سخت افزار کافی جهت تمامی پردازشهاي الزم را 

گفته میشود.نیز Stand aloneدارا میباشد. اصطالحا به این دستگاهها 
روي دستگاه نیز از حالت ویندوزي خارج شده و سیستم عاملی به صورت تخصصی ییسیستم عامل و نرم افزار اجرا

فوق العاده ایمن و مناسب جهـت اسـتفاده   تحت لینوکس اقدامات الزم را انجام میدهد. این خصوصیت دستگاه بلواسمارت را 
از قبیل بانکها یا ادارات دولتی حساس به امنیت و فناوري اطالعات باال قرار میدهد.در مجموعه هاي با ضریب امنیتی باال

در این سري بلواسمارت تعداد ماژول بلوتوث قابل ارتقاع و افزایش است. هر ماژول صنعتی بلوتوث کـار شـده روي   
ماژول 3ارتباط همزمان، با 14کار شود ماژول روي دستگاه2ارتباط همزمان را دارا است. پس اگر 7دستگاه قابلیت برقراري 

ارتباط ، و ...21
همچنین پردازنده سخت افزاري و لینوکس دستگاه این قابلیت را فراهم میکند که مـاژول واي فـاي چـه بـه صـورت      

د.ین با مخاطبین ارتباط برقرار کند و اطالعات الزم ارسال شوآفالین ، چه با استفاده از کانکشن اینترنتی و آنال
در این محصول صفحه اي تحت وب ساخته میشود، روي دستگاه بارگزاري میشـود. مخاطـب بـه واي فـاي دسـتگاه      
وصل شده، در مرورگر خود لینکی سرچ میکند. لینک سرچ شده مهم نیست، مرورگر فقط صفحه بارگزاري شده را باز میکند. 

ایی از جمله آیفون فقط از طریق واي فاي میتوانـد محقـق   در این مرحله یادآور میشویم که ارسال اطالعات به موبایله
. که با توجه به گواهینامه هاي اخذ شده توسط آدیکو حتی این قابلیت فراهم است که نرم افزارهاي اپل اسـتور را نیـز بـا    شود

شـده و اسـتفاده   )Verifyاستفاده از ماژول واي فاي به مخاطب ارسال کرده و در تنظیمات امنیتی تلفن آیفون مشترك تاییـد ( 
شود.

از این دستگاه موارد زیر میباشد:مدلهاي مختلف ارائه شده 

Silver7x،Silver7x wifi،Silver14x،Silver14x wifi، ...،Silver112x،Silver112x wifi



)BlueSmart Wifi Server seriesدستگاههاي بلواسمارت واي فاي سرور (
، پردازنـده هـاي سـخت افـزاري الزم را دارا     کار کـرده  stand aloneبا توجه به توضیحات پیشین این دستگاه نیز 

براي مشـتري بـه صـورت آفالیـن از     مورد نظر را اطالعات با استفاده از سیستم عامل لینوکسی با ضریب امنیتی باال ومیباشد 
خوانده و ارسال میکند.روي حافظه داخلی دستگاه 

نحوه کارکرد واي فاي در بند پیش کامال توضیح داده شد.

مدلهاي مختلف ارائه شده از این دستگاه موارد زیر میباشد:
Wifi server 150x : ، واي فاي با پهنـاي  داراي ماژول بی نیاز از کانکشن اینترنتی و همچنین کامپیوتر

50الـی  20ارتباط همزمان در محدوده برد 60که به صورت حدودي توانایی برقراري 150mbpsباند 
متر را دارا میباشد.

Wifi server 300x : ، واي فاي با پهنـاي  داراي ماژول بی نیاز از کانکشن اینترنتی و همچنین کامپیوتر
50الی 20ارتباط همزمان در محدوده برد 200که به صورت حدودي توانایی برقراري 300mbpsباند 

متر را دارا میباشد.
Wifi server 840x : ، واي فاي با پهنـاي  داراي ماژول بی نیاز از کانکشن اینترنتی و همچنین کامپیوتر

الـی  20ان در محدوده برد که به صورت حدودي توانایی برقراري بینهایت ارتباط همزم840mbpsباند 
متر را دارا میباشد.50

مشخصات فنی قطعات داخلی دستگاههاي بلواسمارت
ARM 1.2 GHz dual core optionalCpu :
1 GB DDR3 optionalRam :
8 GB – 7 GB free optionalH.DD :
150 Mbps optionalWiFi download range speed :
Class1 V4.0 + EDR optionalBluetooth Modules :
2.4 GHz / 5 DBIAntenna :
5 v – 2 APower :



سروربلوتوثهايسیستمزمینهدرآدیکوشرکتسوابق

دسـتگاه در بانـک   1930بـانکی از قبیـل   بهشع10'000به تجهیزموفقگروه مهندسی آدیکودر ارائه دستگاه بلواسمارت 
دستگاه در بانـک  801دستگاه در بانک مسکن، 1194دستگاه در بانک صادرات ، 1350دستگاه در بانک تجارت، 1503رفاه، 
3000دستگاه در بانک سینا و فروش حـدود  310دستگاه در بانک توسعه تعاون ، 454دستگاه در بانک کشاورزي، 479ملی، 

شده است.در سایر سازمانها و ارگانهاي دولتی و خصوصی دستگاه 
از دیگر مجموعه ها و ارگانهایی که از بلواسمارت استفاده کرده اند میتواند موارد زیر را نام برد

تهران2شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی وگردشگري اردبیل
تهران17شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی قم

تهران9شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی تهران
تهران3شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان فارس

کهگیلویه و استانگردشگريوفرهنگیمیراثسازمان
بویراحمد

تهران5منطقهشهرداري

تهران7شهرداري منطقه مشهدگردشگريوفرهنگیمیراثسازمان
سپاه پاسداران محبیناستان ایالمامداد امام خمینیکمیته 
سپاه پاسداران آل محمدفارساستانخمینیامامامدادکمیته

سپاه کربالاستان هرمزگانکمیته امداد امام خمینی
ادارت اوقاف و امور خیریه استان گلستانکمیته امداد امام خمینی
تمامی ادارت اوقاف و امور خیریه استان کرمان شمالیاستان خراسان کمیته امداد امام خمینی

رات اوقاف و امور خیریه استان مازندراناتمامی ادکمیته امداد امام خمینی استان خراسان رضوي
رات اوقاف و امور خیریه استان گیالناتمامی ادکمیته امداد امام خمینی استان همدان
ادراره اوقاف و امور خیریه استان تهرانکمیته امداد امام خمینی استان تهران

رجندیبپستکلادارهیجنوبخراساناستانيگردشگرویفرهنگراثیمسازمان
گیالناستانارشادوفرهنگگلستاناستانپستاداره
پارسگازونفتشرکتمشهدهیریخامورواوقافاداره

هشتگردجدیدشهرشهرداريتهران13منطقهشهرداري
پرسناژشرکتخوزستانگازشرکت
بسیجمقاومتپایگاهتهرانغرببسیجمقاومتپایگاه



شهریمهدسپاهجیبسمقاومتابوذربسیجمقاومتناحیه
قمتیمهدویتخصصمرکزاستان مازندرانکربالسپاه

ساسانمارستانیبتهرانيپرستارنظامسازمان
تیکوالبحرهتلاصفهانآسمانهتل

زنجانیفرهنگمرکزطرقبهيشهداکانون
نورانیراهشیکاطالعاتيفناوروارتباطاتتوسعه
زدیتیوالانصارئتیهرانیاآمارمرکز

کشورکلبردارينقشهسازماناسالمیتبلیغاتسازمان
)رودکیبنیاد(رودکیتاالرآبان13فرهنگیمجتمع

تاکسیرانیسازمانوالیتفرهنگ سراي
معرفتفرهنگسرايکشورفرهنگیانقالبشوراي

بوشهراستانداريبهمنفرهنگ سراي
ثاراهللاهیئتقرآنیترویجوتوسعهسازمان
شعبانیهمردمیستادسپهرجهانیرسانه
آموزيدانشاسالمیانجمناتحادیهباهنرشهیدبندر

هشتمونهممجلسمحترمنمایندگانازجمعیکیشاطالعاتفناوريوارتباطاتتوسعه
آزاديسینماملتگالريسینماپردیس

حوزه علمیه قمعلمیهحوزهمطالعاتمرکز
ها مرکز دولتی و خصوصی دیگر...100و 

گروه مهندسی آدیکو در دستگاههاي بلواسمارت تولید کننده و دانش بنیان میباشد لذا در "
تمام دوره سوابق کاري در صورت ایجاد یا آپدیت هر تکنولوژي ، این تکنولوژي دریافت ، 

"بومی سازي و اجرا شده و خواهد شد 

و در صورت نیاز مشتري کردهتحقیق و توسعهاکثر منابع خود را صرفگروه مهندسی آدیکو "
"آماده خصوصی سازي و تغییر مشخصات محصول مطابق سفارش مشتري میباشد



11823/125داراي مجوز تولید از سازمان صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران به شماره بهره برداري 





)12/12/1411سالسال (پایان اعتبار 20داراي ثبت اختراع و حمایت از مخترع به مدت 





هاي حسن انجام کار در مجموعه بانکیهنامبرخی از نمونه









قابلیتهاي دستگاه بلواسمارت

.قابلیت شناسایی تمامی مدل هاي گوشی موجود در بازار ایران و ارسال فایل متناسب با نوع و مدل گوشی
 قابلیت پشتیبانی از گوشی هايApple و سیستم  عاملIOS.
.پشتیبانی از سرور فیزیکی و سرور اینترنتی جهت مدیریت تمامی دستگاه ها از یک نقطعه متمرکز
هر نوع سیستم عامل از طریق توانایی برقراري ارتباط با هر مدل گوشی و باwifi.
 توانایی برقراري بی نهایت ارتباط همزمان از طریق تکنولوژيwifi.
 توانایی آپلود هرگونهweb page وHTML توسطAdmin user.بدون نیاز به دخالت شرکت فروشنده
 قابلیت ساخت صفحاتweb pageتوسط به تعداد دلخواه در سریعترین مدت زمانAdmin user.
ول سرعت اسال اطالعات توسط ماژwifi بینmb/ps150 تاmb/ps840. براي اولین بار در ایران
 1/2هسته اي با قدرت پردازش بین 4و2داراي پردازشگر قدرتمندGHZ~2GHZ.
 8داراي حافظه ذخیره سازي حداقلGb 64قابل ارتقاء تاGb.بنا به درخواست مشتري
 ا به درخواست مشتري.گیگابایت بن4گیگابایت قابل ارتقاع تا 1داري رم داخلی
.داراي ماژول بلوتوث و واي فاي صنعتی قدرتمند با برد و طول عمر باال
 وات).12مصرف برق بسیار پایین (حدود
 قابلیت شناسایی سیستم عامل گوشی ها و ارسال فایل هاي مخصوص نسبت به نوع سیستم عامل مثال آنرویید،ویندوز

موبایل،سیمبین و...
هاگوشیازاطالعاتدریافتوهاگوشیبهاطالعاتارسال.(دوطرفهصورتبهارتباطبرقراريامکان.(
جادویییادآورارسال)(Magic Remindاتوماتیک .صورتبه
ارسالV-card :کنندهمراجعهشخصهمراهتلفندفترچهدرشماتلفنشمارهاتوماتیکذخیرهوارسال.
نرم افزار و ...اطالعاتمتنی،تصویري،صوتی،هايفایل: حجمیمحدودیتبدونفایلنوعهرارسالقابلیت ،
دستگاهتأثیريمنطقهواردکهشخصیهربه اتوماتیکصورتبهشمادلخواهپیامارسالامکانBlueSmartشود.می
اربابتکریمطرحاجرايجهتپیشنهادات،وانتقاداتدریافتبرايمتنیوتصویريصوتی،مخصوصصندوقداراي

در مدل هاي دوطرفه .رجوع



سیستمداخلاطالعاترسانیروزبهقابلیتBlueSmartبا فلش مموريآسانوسریعصورتبه ،USB و شبکۀ
LAN.و هر راه دیگر به درخواست مشتري

دستگاهکنترلوریزيبرنامهامکانBlueSmartي شبکه، اینترنتتوسطدورراهازVPN,LAN,WAN

کاربر به صورت همزمان میتواند از دستگاه 112تا 7(بین لحظهیکدرهمراهتلفنچندینبهدهیسرویسقابلیت
) .کننداستفاده

سیستمدهیسازمانومدیریتقدرتBlueSmartکنندهمراجعه1000000ازبیشبراي.
با توجه به مدل دستگاه .متر1200تا50شعاعازفایلارسال
تصویريهايفایلشاملهافایلانواعارسال)GIF،JPG،PNG،BMP( ،صوتیهايفایل)AV،MP3،WAV،midi(

وافزارنرم،(VCAL)تقویمهايفایل،) VCARD(ویزیتکارت، )MP4،3GP،RM،MPG(ویدئوییهايفایل، 
و...)APK،JAR،SIS(بازي

ثانیه6تا2بینبایتیکیلو200فایلیکارسالقدرت.
اپراتوربهنیازبدونوخودکارصورتبهفایلارسال.
گیرندهبلوتوثکدتشخیصشاملگیرنده،تشخیصداراي الگوریتم.
استدستگاههمنامآنهانامکههاییگوشیسوءاستفادهازجلوگیريوتشخیصبفردمنحصرسیستمداراي.
گیرندهیکبرايتکراريمحتویاتارسالازجلوگیريسیستموسیاهلیستداراي.
شدهینتعیمتراژاساسبردستگاهمفیدبردوتأثیرگذاريمحدودهقابلیت تنظیم.
هامتغیرانواعاساسبرمحتوامدیریتقدرتمندبسیارسیستمداراي.
صورتدوبهکارکردStand Alone)تنها (وWith PC)کامپیوتربا.(
ولت5باطريیاوشهريبرقازاستفادهبادستگاهکارقابلیت.
وکنندهخنکفندیسک،هاردنظیر،مکانیکی قابل استهالكقطعاتبهنیازبدون.( . . .
4.0تکنولوژيدارايvBluetooth)2تکنولوژؤيوباالسرعتبا) 0/4ورژنبلوتوث.EDR

ثانیهدربار1600سرعتباارسالهايبستهجايتغییربااطالعاتارسالبرايباالامنیت.
نقلیهوسایلرويبریاوثابتهايمحلدردستگاهنصبقابلیت.
زیباظاهريباوزنکموحجمکم.



 دارايwatchdogو سخت افزاري اختصاصی و منحصر به فرد جهت نظارت بر صحت عملکرد دستگاه و نرم افزاري
کردن سیستم.براي جلوگیري از هنگ

بهآنهااززیاديتعدادکهاستبرخوردارقابلیتاینازدستگاه: سیمبدونوسیمباها،دستگاهشدنشبکهقابلیت
.شوندریزيبرنامهونظارتکنترل،دورراهازاپراتوریکتوسطفقطوشدهشبکهیکدیگر

 نمایش واي فاي آفالین.امکان استفاده از قالب آماده و موجود براي طراحی صفحه
 امکان اضافه کردن وب سایت طراحی شده از سوي مشتري در قسمت امکان اضافه کردن وب سایت طراحی شده از

Wifi Marketingسوي مشتري در قسمت 

) :نمودارتوسط(زیرمواردگیريگزارشامکان
معینزماندردستگاهتوسطشدهارسالهايفایلتعداد.
موفقبصورتشدهارسالهايفایلتعداد.
استنبودهآندریافتموافقکاربرکههاییفایلتعداد.
استنشدهارسالارسال،طوالنیزمانعلتبهکههاییفایلتعداد.
گزارشOnlineارسالحالدرهايفایلاز.
دلخواههايتاریخدرروزساعاتترینپرترافیکوترافیککمازگزارش.
گزارشOnlineگوشینوعوسریالشمارهگوشی،نامباهمراهشدهپیداهايگوشیتعداداز.
هاگوشیازدریافتیهايفایللیستنمایش.
اکسلبههاگزارشکردنصادرقابلیت.
هاگزارشکردنآرشیوقابلیت.



خدمات پس از فروش
. داراي یک سال گارانتی تعویض رایگان
 سال خدمات بعداز فروش تامین قطعات . 10تا 5داراي
 بعدازظهر.5صبح تا 8پشتیبانی آنالین جهت پاسخگویی به سواالت مشتریان از
 طول مدت استفاده از خدمات دستگاهسیستم جامع تیکتینگ آنالین جهت پیگیري هرگونه سفارش ، تعمیر ، گارانتی در
 به منظور دریافت جدیدترین در قسمت پشتیبانی سایت آدیکو داراي بخش اختصاصی براي مشتریان شرکت

هاي نرم افزاري.بروزرسانی

نمایش نحوه ي دریافت بلوتوث در تلفن همراه



انواع مدل استند هاي تبیلغاتی بلوتوث 



)Bluesmartلیست سیستم هاي (

مشخصات و قابلیت ها تعداد ارتباط همزمان برد سیستم نوع سیستم

ف
ردی

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر دارد.
ارسال اطالعات به صورت یک طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی7 متر250الی 100 Bronze 100m 1

کامپیوتر دارد.دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به 
ارسال اطالعات به صورت دو طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی7 متر250الی 100 Bronze
100m+

2

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات به صورت یک طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی7 متر250الی 100 Silver 7x 3

کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.دستگاه، جهت
ارسال اطالعات به صورت دو طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی7 متر250الی 100 Silver 7x+ 4

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات از طریق بلوتوث یک طرفه است ولی از 

شدطریق واي فاي دو طرفه میبا

ارتباط همزمان بلوتوثی 7
ارتباط همزمان با 15و 

ماژول واي فاي

از متر250الی 100
20طریق بلوتوث / 

متر از طریق 50الی 
واي فاي

Silver 7x wifi 5

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات به صورت یک طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی14 متر250الی 100 Silver 14x 6

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات به صورت دو طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی14 متر250الی 100 Silver 14x+ 7

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
یک طرفه است ولی از ارسال اطالعات از طریق بلوتوث 

طریق واي فاي دو طرفه میباشد

ارتباط همزمان بلوتوثی 14
ارتباط همزمان با 15و 

ماژول واي فاي

متر از 250الی 100
20طریق بلوتوث / 

متر از طریق 50الی 
واي فاي

Silver 14x
wifi

8

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
به صورت یک طرفه استارسال اطالعات

ارتباط همزمان بلوتوثی21 متر250الی 100 Silver 21x 9



مشخصات و قابلیت ها تعداد ارتباط همزمان برد سیستم نوع سیستم

ف
ردی

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات به صورت دو طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی21 متر250الی 100 Silver 21x+ 10

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات از طریق بلوتوث یک طرفه است ولی از 

طریق واي فاي دو طرفه میباشد

ارتباط همزمان بلوتوثی 21
ارتباط همزمان با 15و 

ماژول واي فاي

متر از 250الی 100
20طریق بلوتوث / 

متر از طریق 50الی 
واي فاي

Silver 21x
wifi

11

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات به صورت یک طرفه است

ارتباط همزمان بلوتوثی28 متر250الی 100 Silver  28x 12

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
اطالعات به صورت دو طرفه استارسال 

ارتباط همزمان بلوتوثی28 متر250الی 100 Silver 28x+ 13

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات از طریق بلوتوث یک طرفه است ولی از 

طریق واي فاي دو طرفه میباشد

ارتباط همزمان بلوتوثی 28
همزمان با ارتباط 15و 

ماژول واي فاي

متر از 250الی 100
20طریق بلوتوث / 

متر از طریق 50الی 
واي فاي

Silver 28x
wifi

14

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات به صورت یک طرفه است

ارتباط همزمان از 60
طریق

واي فاي
متر50الی 20 Wifi server

150x
15

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
ارسال اطالعات به صورت دو طرفه است

ارتباط همزمان از 200
طریق

واي فاي
متر50الی 20 Wifi server

300x
16

دستگاه، جهت کار و راه اندازي نیاز به کامپیوتر ندارد.
استارسال اطالعات به صورت دو طرفه 

بی نهایت ارتباط همزمان 
از طریق واي فاي

متر50الی 20 Wifi server
840x

17


