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SMARTTECH Data Loggers  

 

SMARTTECH GSM-TH  
Thiết bị cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm qua tin nhắn SMS 
Thông tin đặt hàng: 
SmartTech GSM-T:  Bộ cảnh báo nhiệt độ có dây dò 
SmartTech GSM-TH: Bộ cảnh báo nhiệt và ẩm có dây đầu dò  
 
1) Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng 
- Màn hình LCD lớn và thuận tiện trong việc theo dõi, sử dụng Simcard điện thoại, ghi nhận theo 
thời gian thực nhiệt độ / độ ẩm (tùy chọn và đặt hàng).  
 
- Nếu có xảy ra cảnh báo nhiệt độ / độ ẩm trong quá trình lưu trữ hay vận chuyển các sản phẩm 
nhạy cảm với nhiệt độ / độ ẩm như Văc xin, thuốc tây, máu, sinh phẩm, thực phẩm,.. thiết bị 
SmartTech GSM-TH sẽ tự động gửi tin nhắn SMS đến các số điện thoại đã được cài đặt.  
- Báo mất điện nguồn hoặc lỗi UPS của tủ lạnh 
- Báo động ra chuông kêu và đèn nháy sáng giúp phát hiện các sự cố ngay lập tức.   
- Người sử dụng có thể tắt hoặc bật cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm từ xa thông qua tin nhắn / quay số 
đến thiết bị SmartTech GSM-TH. 
   
- Băng tần sử dụng GSM850/900/1800/1900mHz.   
 
2) Cài đặt các thông số bởi phần mềm:  
 
SmartTech GSM-TH (Phiên bản V.2.1-2019) tương thích với Window 7+ và Mac được cung cấp 
miễn phí đi kèm thiết bị hoặc tải về từ website nhà cung cấp: www.smarttechco.com.vn 
 
3) Thông số kỹ thuật: 
1. Dải đo nhiệt độ: -35C ~ +80C; Sai số nhiệt độ:±0.5C 
2. Dải đo độ ẩm: 0 ~ 99%; Sai số độ ẩm humidity: ±3%RH  

3. Độ phân giải thang : ±0.1  
4. Bộ nhớ: 32.000 điểm 
5. Nguồn cung cấp: Pin sạc  
6. Kích thước: 120mm x 74mm x 24mm  


