
قد

وزن

22.3

156.5

54.5 

Anea Scale
دستگاه استادیومتر قابل حمل اتوماتیک

ترازوی قد و وزن دیجیتال آنیا
Automatic portable stadiometer

مناسب برای کودکان و بزرگساالن ( رده سن� ۲ سال به باال)

امکان ساخت پروفایل و دسترس� به تاریخچه قبل� استفاده از دستگاه با اسکن QR کد 

دارای نمایشگر  LCD با قابلیت نمایش همزمان قد، وزن و BMI (شاخص توده بدن�)

اندازه گیری دقیق قد توسط نوار لمس� با طراح� ارگونومیک و سنسور اندازه گیری وزن دقیق

بسیارسبک با قابلیت نصب آسانسیستم کشویی و تاشو برای جابجایی راحت اتصال به اسکنرآنیا از طریق بلوتوث 
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مشخصات فن�

٩٠ تا ٢٠٠ سانت� متر

١ میل� متر

 ١٠ ال� ٢٠٠ کیلوگرم

 سانت� متر

٥٠ گرم

کیلوگرم

BMI،قد،وزن

اتوماتیک

ابتدا وزن و سپس قد

LCD

کشویی و تاشو

سبک و راحت

ورودی برق شهری ۲۲۰ ولت و 
خروج� برق ۱۲ ولت

۱۲٫۵ کیلوگرم

موارد اندازه گیری 

محدوده قد

واحد اندازه گیری قد

دقت اندازه گیری قد 

محدوده وزن

واحد اندازه گیری وزن

دقت اندازه گیری وزن 

نوع نمایشگر

کالیبراسیون

حالت اندازه گیری قد و وزن

نوع مکانیزم

حمل و نقل

آداپتور

وزن دستگاه

ABSجنس بدنه - آلومینیوم- شیشه سکوریت

مشخصات دستگاه ترازوی قد و وزن دیجیتال 



قد

وزن

25.9

175.3

79.6

وضعیت سالمت:

قرار دارد.  اضافه وزن وضعیت سالمت شما از نظر       در رده 

 رادین محمودیان

۱۴۰۱-۰۳-۲۴

3D

+

BMR

BMRقدوزن BMI

وزن بدن یک شخص، به معن� جرم شخص در شتاب جاذبه زمین است.

نمودار ت�ییرات وزن

۵۴ ۰. ۶۳ ۶.

BMI

79.6

82.5

۱۷۵ ۳cm. 79 6kg. 25 9. 1997 4.

۷۰ ۶. ۷۹ ۲.

۷۹ ۶.

۱۰۰ ۸.

و وزن ایده آل شما ۷۳۳ کیلوگرم بوده و  بر اساس تاریخچه داده ها، روند ت�ییرات ۷۹ وزن بدن شما  ۶

وزن شما کاهش� شدید است.

خیل� باالوزن بدن شما  است. حتما با پزشک مشورت کنید و سری�ا یک برنامه ت�ذیه ای و ورزش مناسب

را زیر نظر متخصصین شروع کنید.

. .

وضعیت سالمت:

قرار دارد.  اضافه وزن وضعیت سالمت شما از نظر       در رده 

 رادین محمودیان

۱۴۰۱-۰۳-۲۴

3D

+

قد هر شخص، فاصله کف تا باالی سر در حالت کامال کشیده ایستاده بر روی یک سطح صاف است.

قد شما از ۴۲٪ افراد هم جنس خود بلندتر و از ۵۸٪ سایر افراد همجنس خود کوتاه تر است.

نمودار ت�ییرات قد

1401-03-24

175.4

BMI

۱۶۳ ۳. ۱۷۲ ۰. ۱۷۶ ۸. ۱۸۱ ۷. ۱۹۰ ۲.

۱۷۵ ۳.

175.3
175.4

BMR

BMRقدوزن BMI

۱۷۵ ۳cm. 79 6kg. 25 9. 1997 4.

وضعیت سالمت:

قرار دارد.  اضافه وزن وضعیت سالمت شما از نظر       در رده 

 رادین محمودیان

۱۴۰۱-۰۳-۲۴

3D

+

شاخص توده بدن� یا       ، یک شاخص استاندارد واحد بین الملل� برای بررس� چاق� م� باشد که

توسط سازمان بهداشت جهان� توصیه شده است.

است. بر اساس تاریخچه داده ها، روند ت�ییرات       شما کاهش� شدید است. ۲۵۹ شما 

1401-03-24

25.9

۱۸ ۷. ۲۱ ۲. ۲۳ ۰. ۲۵ ۴. ۳۰ ۶.

BMI

25.9

26.8

تذکر: اگر شما جزو موارد زیر هستید،       برای شما شاخص مناسبی نم� باشد.

۱) زیر ۱۸ سال

۲) ورزشکار

۳) داشتن یک برنامه ورزش� مقاومت�

۴) دوران بارداری و شیرده�

۵) افراد مسن
۲۵۹.

BMI

BMI

BMIBMI

BMIشما باید توجه بیشتری به برنامه کاهش وزن داشته باشید و سری�ا یک برنامه. خیل� باالستشما 

   ت�ذیه ای و ورزش� مناسب را زیر نظر متخصصین شروع کنید. حتما در صورت نیاز با پزشک مشورت کنید.

BMIنمودار ت�ییرات 

.

BMR

BMRقدوزن BMI

۱۷۵ ۳cm. 79 6kg. 25 9. 1997 4.

Anea Cloudنرم افزار 

Anea Cloud سامانه

ذخیره سازی نامحدود آنالیزهای انجام شده

نمایش وضعیت سالمت فرد

BMI نمودار ت�ییرات قد، وزن و

نمودار های نورم بدن�

قابلیت ایجاد پروفایل کاربری

نمایش قد 

نمایش BMI (شاخص توده بدن�)

نمایش وزن

نمایش BMR (متابولیسم پایه)
نمایش قد:

نمایش وزن:

BMI (شاخص توده بدن�):

نمودار ت�ییرات BMI فرد  دربازه های زمان� مختلف

BMI نمایش و تحلیل 

  نمودار ت�ییرات قد

 تحلیل قد فرد نسبت به سایر افراد همجنس و هم سن خود

تحلیل وزن فرد و نیز نمایش وزن ایده آل 

  نمودار ت�ییرات وزن

بخش های مختلف نرم افزار

BMR نمایش

سن  (سال)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29

25

20

15

10
9

صدک ۹۷

صدک ۷۵

صدک ۵۰

صدک ۲۵

صدک ۳

12.48

نمودار رشد

مراحل کار با دستگاه قد و وزن سنج دیجیتال آنیا:

قرارگیری بر روی ترازو

انجام عملیات وزن گیری

اندازه گیری قد به صورت خودکار

نمایش قد، وزن و BMI برروی نمایشگر

Anea Cloud کد نمایشگر و ثبت نام در سامانه QR ارائه گزارش با اسکن

رده سن� 

۲ ال� ۲۰ سال

نمایش نمودار

برای سنین در حال رشد 
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