دستگاه اذان گوی تمام اتوماتیک ماهواره ای جهت استفاده در مساجد و اداره ها

پرتو نور اولین صادر کننده ی دستگاه اذان گوی اتوماتیک ماهواره ای به کشور های اسالمی

دستگاه اذان گوی پرتونور بصورت کامال اتوماتیک محلی را که در آن نصب شده است را از طریق ماهواره شناسایی میکند و به صورت کامال هوشمند اوقات شرعی آن نقطه را
محاسبه کرده و دقیقا سر موقع شروع به پخش اتوماتیک اذان میکند.
دستگاه اذان گوی پرتونور کامال هوشمند بوده و قابلیت روشن و خاموش کردن آمپلی فایر و بلند گو را در وقت اذان دارد.
دستگاه اذان گوی ماهواره ای پرتو نور نیاز به هیچگونه اپراتور و کاربر نداشته و کامال هوشمند و اتوماتیک می باشد .لذا پس از نصب و راه اندازی اولیه  ،دیگر نیازی به
شخصی که آن را کنترل کند ندارد.
الزم به ذکر است که نصب این دستگاه بسیار راحت بوده و تنها کافیست که آن را در محل مورد نظر به برق متصل نمایید.
دستگاه اذان گوی ماهواره ای پرتونور در بسیاری از مساجد و اداره های کشور نصب شده و در حال کار می باشند.
برخی از ویژگیهای دستگاه اذانگوی ماهواره ای پرتونور به شرح زیر میباشد:
دارای صفحه نمایش بزرگ در سایز های مختلف
دارای جی پی اس جهت دریافت اطالعات از ماهواره ها
دارای ورودی برق آمپلی فایر
دارای ورودی فیش صوتی آمپلی فایر
دارای ورودی مموری جهت افزودن صدای قرآن و اذان دلخواه و متن
دارای نرم افزار حرفه ای افزودن متن
قابلیت نمایش ساعت دقیق
قابلیت نمایش تاریخ شمسی
قابلیت نمایش تاربخ قمری
قابلیت نمایش اوقات شرعی امروز و فردا
قابلیت نمایش احادیث از امامان و پیغمبر (ص)
قابلیت نمایش متن دلخواه
قابلیت پخش قرآن قبل از اذان
قابلیت پخش اذان اذان دقیقا سر وقت شرعی
قابلیت محاسبه هوشمند و اتوماتیک اوقات شرعی
قابلیت شناسایی هوشمند و اتوماتیک محل نصب شده
قابلیت زون بندی صفحه نمایش
نصب سریع و آسان
قابلیت پخش دعا بعد از اذان
قابلیت پحش دعای ماه رمضان  ،بصورت اتوماتیک فقط در ماه مبارک رمضان
و....
دارای یک سال گارانتی تعویض

