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 M66-R2.0 ولژما بال چونسبک

 

خواهید سریع و مطمئن بُرد ، اگر میدست، با کیفیت و بسیار اقتصادی هستید سرراست، خوش 2G ماژولیک اگر به دنبال 

تان قبالً بر روی خود را طراحی و به نتیجه برسانید، اگر امکاناتی مانند بلوتوث در پروژه مورد نیاز نیست، اگر برنامه نرم افزاری

مستقل  GNSSدر داخل ماژول ندارید، اگر از یک ماجول  OpenCpuیک پردازشگر نوشته و آماده شده و نیازی به استفاده از 

است )کد سفارش  Quectelشرکت  M66-R2.0شک بهترین گزینه بی کنید و یا اصوال به مکان یاب نیاز ندارید،استفاده می

M66-FB-03-STD). مناسب و با  بسیار با قیمت ماژولکند که این تمام این مزایا زمانی معنی و مفهوم کاربردی پیدا می

 تامین گردیده است.در ایران  Quectelگسترده در دسترس باشد که هردوی آن توسط  و بعد از فروش خدمات فنی

 
 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می (ماژولی )رافزابسته سختاز امکانات این 

 یبانی از هر چهار باند پشتGSM. 

  دارای مجموعه کامل دستوراتAT آن توسط  و توسعه یافته و بخش اضافهQuectel 

  ارتباطی هایپروتکلگستره کامل TCP/UDP/ PPP   

 های لاز پروتکو پشتیبانی/SSL/HTTPS/SMTP/HTTP   و به ویژهFTP 

 ل وتکواز پر پشتیبانیMQTT 2 )این قابلیت نیز منحصر به فرد بوده و در سایر محصوالت مشابه ردهG  .وجود ندارد

گیری از بهرهبر اهل فن آشکار هستند و وجود این امکان در ماژول کار طراح را برای   MQTTمزایای استفاده از 

  .نماید(آن و عدم نیاز به کد نویسی بسیار ساده می
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 ( امکان تشخیص نویز مصنوعیJamming Detection). 

 ارتباطات دو سویه صوتی. 

  پشتیبانی ازeCall 

   8/1و  3پشتیبانی از سیم کارت ( ولتUSIM). 

  امکان بروز نمودن فریمور از راه دور توسط مکانیزمQuecFOTA ن صرفا اختالف بین فریمور جدید و که در آ

 قدیم ارسال شده و درنتیجه سرعت بروز رسانی بسیار افزایش میابد.

 ( گرم 2/1وزن و  مترمیلی 3/2با ارتفاع  7/17در 8/15سایز بسیار کوچک و جمع و جور ) 

 

 
 

  ارایه در بستهLCC نماید.که فرآیند تولید را ساده و ارزان می 

  آمپر.میلی 3/1توان مصرفی پایین در حد 

  دارای( مبدل آنالوک به دیجیتالADC). 

 درجه سانتیگراد 85تا  -40ی وسیع دمای کاری از گستره. 

 از جمله  المللیهای معتبر از مراجع  بیندارای گواهینامهCE .اروپا 

 های نمونه و ...با ارایه جزوات، طراحی گسترده فنی خدمات 

 نماید.دارای نمایندگی که گارانتی و خدمات بعد از فروش را در ایران تضمین می 

  مراجعه فرمایید.   www.quectel.com/product اطالعات مورد نیاز به افزارها و سایرجهت دریافت جزوات، نرم

http://www.quectel.com/product
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