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دفترچه راهنما

به منظور استفاده ی مطلوب از خدمات گارانتی  ،مطالعه ی دقیق مطالب این
دفترچه به مالکین دستگاه توصیه می گردد.
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مقدمه:
دستگاه پیش رو ساخت گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل جهت تولید کنترل هوشمند
تجهیزات به وسیله ی پیامک و تماس تلفنی و از راه دور طراحی و تولید شده است.
خالصه ای از ویژگی های دستگاه:
 برخی از ویژگی های سخت افزاری دستگاه:







 4عدد رله ی خروجی
 4عدد ورودی دیجیتال ایزوله تا  7000ولت
 4عدد تایمر قابل برنامه ریزی
توانایی پشتیبانی از سیم کارت های دائمی و اعتباری
صفحه ی نمایش گر کاراکتری
پشتیبانی از آنتن های  4فرکانسه

 برخی از ویژگی های نرم افزاری دستگاه:
 قابلیت پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی.
 فرمان به خروجی ها بوسیله تماس تلفنی.
 دارای سیستم عامل بسیار ساده و روان.
 ارسال اخطارهایی همچون قطع و وصل برق  ،فعال شدن ورودی ها و . ...
 قابلیت تعیین شماره های دسترسی.
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 دارای ساعت و تقویم هجری شمسی.
 سیستم گزارش گیری بسیار پیشرفته.
 سیستم حرفه ای تشخیص و اصالح خودکار خطا.
 امکان ارسال کد دستور برای سیم کارت.
 امکان تنظیم زمان و تاریخ دستگاه.
 امکان آپدیت نرم افزار دستگاه.

خالصه ای از کاربردهای دستگاه:
آپارتمانها و منازل  :کنترل کولر و هیتر  ،دزدگیر  ،کنترل المپها و چراغها  ،باز و بسته
نمودن دربهای اتوماتیک از راه دور  ،شنود صدای محیط  ،اطالع از تردد های ناخواسته
 ،اعالم حریق با پیام کوتاه و....

دفاتر کار  :اطالع از ورود غیر مجاز  ،اطالع از روشن شدن کامپیوتر  ،اطالع از باز شدن
گاوصندوق  ،شنود صدای محیط دفتر کار با حساسیت باال و....
مساجد  :روشن کردن بلندگوها و پخش اذان از راه دور و....

کشاورزی  :کنترل چاههای آب  ،کنترل پمپهای آب  ،آبیاری اتوماتیک  ،اطالع از سطح
آب چاه یا استخر و....
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گلخانه ها  :اطالع از قطع یا وصل برق  ،کنترل سیستمهای سرمایشی گرمایشی  ،اطالع
از دما و رطوبت گلخانه  ،باز و بسته کردن پرده و سایبان و....

فروشگاه ها  :کنترل سیستم روشنایی  ،اطالع از تردد کنترل سرمایش و گرمایش و ...
طالفروشی ها  :مکمل سیستم دزدگیر  ،باز و بسته نمودن درب های اتوماتیک با پیام
کوتاه و....

ویالها  :مکمل دزدگیر  ،هشدار اعالم تردد  ،کنترل سیستم آبیاری  ،خاموش و روشن
نمودن چراغها و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی  ،پر کردن استخر و جکوزی و فعال
کردن سونا و....

سیستم های اعالم حریق  :اعالم حریق با تلفن و پیام کوتاه  ،پخش آژیر خطر در مکانی
دیگر.
مرغداریها  :کنترل هواکش ها  ،اندازه گیری دما  ،هشدار تغییر دما  ،فعال کردن سیستم
تغذیه مکانیزه و.....
اتاق سرور  :ری استارت کردن کامپیوترها از راه دور  ،اطالع از قطع و یا وصل شدن برق
 ،اطالع از باال رفتن دمای اطاق سرور  ،اطالع از خاموش شدن سرور و.....
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در این دفترچه نحوه ی کار با دستگاه و همچنین امکانات دستگاه به صورت کامل آورده
شده است.
نحوه ی نصب دستکاه:
برای نصب دستگاه به برق از آداپتور همراه دستگاه استفاده نمایید و مثبت و منفی
آداپتور را به مثبت و منفی دستگاه متصل نمایید.

برای اتصال خروجی ها به دستگاه ها زیر مطابق شکل های زیر عمل نمایید:

اتصال دستگاه به پریز برق
گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل
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نحوه ی اتصال دستگاهی که مستقیما به برق وصل میشود.

نحوه ی اتصال دستگاهی که با آداپتور به برق متصل میگردد.
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بخش اول :نحوه ی راه اندازی دستگاه:
-1-1قرار دادن سیم کارت در دستگاه

پس از آنکه دستگاه توسط متخصصین شرکت نصب گردید برای شروع کار با دستگاه
ابتدا نیاز به یک سیم کارت فعال (با سایز بزرگ) بدون پین کد دارید .محل سیم کارت
بسته به مدل دستگاه در سمت چپ باالی دستگاه قرار دارد .نحوه ی وارد کردن سیم
کارت به داخل دستگاه در شکل  1-1نمایش داده شده است.

عکس 1-1

شکل 1-1
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پس از آنکه سیم کارت را داخل دستگاه قرار دادید روی صفحه ی نمایش دستگاه(در
مدل های دارای  ) LCDباال سمت چپ مطابق شکل زیر میزان آنتن دهی نمایش داده
میشود.

شکل 1-2

 -1-2نحوه ی ارسال پیامک به دستگاه

برای ارسال پیامک به دستگاه اولین حرف پیامک باید بزرگ نوشته شود (عینا مانند
وقتی در موبایل تایپ میکنیم) و فاصله ها باید عینا مطابق کدهایی که در پیوست ارایه
شده رعایت گردد.
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 -1-3اضافه کردن اولین کاربر

پس از آنکه سیم کارت را در داخل دستگاه قرار داده و نشانگر آنتن مطابق شکل باال
ظاهر شد نوبت به معرفی کاربر اول یا مدیر به دستگاه میرسد.
برای کار با دستگاه باید شماره تلفن هایی که قرار است به دستگاه فرمان بدهند به
دستگاه معرفی شوند.
اولین شماره ای که به دستگاه پیام ********* User 1 09را ارسال نماید به عنوان
مدیر دستگاه شناخته شده و این فرد میتواند کاربران دیگری را تا سقف  5کاربر به
دستگاه اضافه نماید که اضافه کردن کاربران در قسمت-1-4-1تحت عنوان اضافه کردن
کاربر جدید آورده شده است.
پس برای معرفی کاربر اول(مدیر دستگاه) و شروع استفاده از دستگاه باید پیامکی با
فرمت زیر برای دستگاه ارسال گردد ).حرف اول بزرگ و فاصله ها رعایت شود).
*********User 1 09

در پاسخ به این دستور دستگاه پاسخ زیر را برای شماره ای که وارد کرده اید ارسال
مینماید و حاال کاربر اول قادر به فرماندهی به دستگاه می باشد.
BA TASHAKOR AZ KHARIDE SHOMA . SHOMARE SHOMA
BE ONVANE MODIRE DASTGAH SABT SHOD .
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-1-4مدیریت کاربران
 -1-4-1اضافه کردن کاربر جدید

برای اضافه کردن کاربران جدید از شماره تلفنی که به عنوان کاربر شماره ی  1ثبت
شده است پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
*********User N 09
شماره ی شناسایی کاربر که بین  5 - 1میتواند متغیر باشدN:

مثال:
*********User 2 09

در پاسخ برای شماره ای که وارد شده است پیام زیر ارسال میگردد.
SHOMARE SHOMA BE LIST KARBARANE DASTGAH EZAFE
SHOD.

 -1-4-2گزارش گیری کاربران

برای اطالع از کاربران دستگاه توسط یکی از کاربران دستگاه پیام زیر را ارسال نمایید.
? User
 -1-4-3تغییر کاربران

برای تغییر کاربران پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل
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*********User N 09
شماره ی شناسایی کاربر که بین  5 - 1میتواند متغیر باشدN:

در پاسخ دستگاه پییام زیر را ارسال مینماید
SHOMARE KARBARE N BE 09********* TAGHIR KARD.

مثال :فرض کنید کاربر  2با شماره ی 09 *****4562در دستگاه ثبت شده است و
شما میخواهید کاربری به شماره ی  09*****5987راجایگزین او نمایید.
برای این کار باید پیام زیر را ارسال نمایید.
User 2 09*****5987

دستگاه در جواب پیام زیر را برای شما ارسال مینماید.
SHOMARE KARBARE 2 BE 09*****5987 TAGHIR KARD.
 -1-4-4حذف کاربران

برای حذف کاربران پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
)صفر(User N 0
شماره ی شناسایی کاربر که بین  5 - 1میتواند متغیر باشدN:
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بخش دوم  :روش کار با دستگاه
 -2-1ارسال کد فرمان به سیم کارت

برای گرفتن گزارش ها (مثل اعتبار باقیمانده ی سیم کارت و )...یا فرمان هایی (مثل
شارژ کردن سیم کارت  ،فعال سازی بسته پیامکی و )...به سیم کارت های اعتباری الزم
است کدهای خاصی برای این سیم کارت ها ارسال گردد.برای این کار پیامکی با فرمت
زیر را برای دستگاه ارسال کنید.
Ussd *xxxxxxxxxxxxx#

مثال :برای اطالع از میزان موجودی سیم کارت همراه اول کد زیر را برای دستگاه پیامک
کنید.
Ussd *140*11#

 توجه :در صورتی که در صورت ارسال پیام برای دستگاه از دستگاه جوابی دریافت
نمیکنید به احتمال زیاد شارژ سیم کارت داخل دستگاه به اتمام رسیده پس
همیشه به میزان اعتبار سیم کارت توجه داشته باشید.
 -2-2مدیریت تاریخ و زمان دستگاه

از ابتدا ساعت و تاریخ دستگاه شما به صورت خودکار تنظیم شده است.ساعت دستگاه
به صورت  24ساعته می باشد یعنی ساعت  9شب به صورت  21نمایش داده میشود.
برای اطالع از ساعت و تاریخ دستگاه دو راه وجود دارد.
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 )1مشاهده ی تاریخ و زمان دستگاه از روی صفحه ی نمایش دستگاه.

عکس 2-1

 )2ارسال کد زیر از طریق پیام کوتاه برای دستگاه.
? Dt
 -2-2-1تنظیم تاریخ و زمان دستگاه

برای تنظیم مجدد و یا تغییر ساعت و تاریخ پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال
نمایید).اعداد به صورت دو رقمی وارد میشوند مثال برای ماه فروردین باید وارد شود 01
یا برای ساعت  9صبح باید وارد شود )09
Dt YY/MM/DD HH:MM
روزDD:

ماهMM:

دقیقهMM:

سالYY:

ساعت HH:

مثال :فرض کنید میخواهید ساعت دستگاه را نه و نیم شب و تاریخ را  95/03/21تنظیم
نمایید .برای این کار باید پیام زیر را ارسال نمایید.
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Dt 95/03/21 09:30

دستگاه در جواب پیام زیر را برای شما ارسال مینماید.
SAAT VA TARIKH BA MOVAFAGHIAT TANZIM SHOD.
PANJSHANBE 95/09/11 16:25:30

 -3مدریت خروجی ها (وسایل متصل به دستگاه):
خروجی های دستگاه از رله هایی تشکیل شده است که وظیفه ی قطع و وصل وسایل
متصل به آنها را بر عهده دارند.دستگاه پیش رو شامل  4خروجی می باشد.
در موقع نصب دستگاه متخصصین شرکت با توجه به انتخاب شما یک یا چندین دستگاه
را به یک خروجی اختصاص میدهند.
مثال میتواند خروجی ها به صورت زیر وصل گردند:
خروجی 1

المپ های حیاط و المپ های داخلی

خروجی 2

پمپ چاه

خروجی 3

سیستم گرمایشی

خروجی 4

سیستم سرمایشی
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 -3-1فرمان دادن به خروجی ها

فرمان دادن (قطع کردن  ،وصل کردن ) خروجی ها به سه روش انجام میگیرد.
 )1از طریق پیامک
 )2از طریق تماس تلفنی
 )3از طریق تایمر
 -3-1-1فرمان دادن به خروجی ها از طریق پیامک

برای فرمان دادن به خروجی ها باید پیامک هایی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال
نمایید.

شماره خروجی کد روشن کردن خروجی کد خاموش کردن خروجی
2

On 1
On 2

Off 1
Off 2

3

On 3

Off 3

4

On 4

Off 4

1

مثال :فرض کنید قصد روشن کردن کولر منزل را دارید و کولر به خروجی  4وصل
شده  ،برای روشن کردن کولر باید دستور زیر برای دستگاه ارسال گردد.
On 4
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دستگاه در جواب پیام زیر را برای شما ارسال مینماید.
KHOROJI 4 FAAL SHOD.
 -3-1-2فرمان دادن به خروجی ها از طریق تماس تلفنی

فرمان دادن به خروجی ها از طریق تماس تلفنی به این صورت است که با برقراری
تماس در صورتی که کاربر شماره ی خود را برای خروجی خاصی ثبت کرده باشد
آن خروجی تغییر حالت میدهد ( اگر روشن است خاموش میشود و اگر خاموش
است روشن میگردد) و به وسیله ی اس ام اس اطالع رسانی میگردد.
برای فعال کردن فرمان دادن به خروجی ها از طریق تماس تلفنی باید پیامکی با
فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Callout O N
شماره ی خروجی مورد نظر که میخواهید به وسیله ی تماس کنترل نماییدO:
شماره ی کاربری که میخواهد با تماس تلفنی خروجی مورد نظر را کنترل نمایدN:

مثال :شماره ی  0913*****562در دستگاه به عنوان کاربر  2ثبت شده است و
میخواهید کاربر  2را برای فرمان دادن از طریق تماس تلفنی به خروجی  ، 4تنظیم
کنید برای این کار کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Callout 4 2
شماره ی خروجی مورد نظر که میخواهید کنترل با تماس صوتی آن را لغو نماییدO:
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دستگاه در جواب پیام زیر را ارسال مینماید.
SAMANEYE HOSHDAR BA TAMAS SOTI KHOROJI 4
BARAYE KARBARE 2 FAAL SHOD.

حاال با بر قرای تماس صوتی با دستگاه توسط کاربر  ، 2اگر خروجی  4فعال باشد  ،غیر
فعال و اگر غیر فعال باشد  ،فعال خواهد شد و به وسیله ی اس ام اس به کاربر 2اطالع
رسانی میشود.
 برای لغو این دستور کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
)صفر(Callout O 0

 -3-1-3فرمان دادن به خروجی ها از طریق تایمر

با استفاده از تایمرها شما میتوانید یک خروجی را در مدت زمان معینی روشن کنید
و یا به صورت متوالی در ایام سال خروجی ها را خاموش و روشن نمایید مثال میتوانید
برای آبیاری از تایمر روزانه استفاده کرده و هر سه روز در ساعت مشخصی آبیاری را
انجام دهید.
انواع تایمر های دستگاه به شرح زیر می باشد.
 )1تایمر روزانه )(Daytimer
 )2تایمر موقت )(Tonoff
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تایمر روزانه :

با استفاده از این تایمر میتوانید خروجی های مورد نظرتان را در روزهای مشخصی و در
ساعات خاصی روشن و خاموش نمایید برای استفاده از این تایمر باید پیامکی با فرمت
زیر را برای دستگاه ارسال نمایید ( .خروجی شماره ی  Oهر  Dروز از ساعت HH:MM

تا ساعت  HH:MMفعال شود)
Daytimer O D HH:MM HH:MM
شماره ی خروجی مورد نظر که میخواهید کنترل نماییدO:
تعداد روزهای بین فعال سازیD:
ساعت hh:

دقیقهmm:

مثال :فرض کنیید میخواهید خروجی  2را هر سه روز از ساعت  22تا  23روشن نمایید
برای این کار باید کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Daytimer 2 3 22:00 23:00

 برای لغو کردن این تایمر کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید
)صفر(Daytimer O 0
شماره ی خروجی مورد نظر که قصد خاموش کردن تایمر آن را داریدO:
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تایمر موقت ): (Tonoff

با استفاده از این تایمر میتوانید در روز ارسال پیامک و به صورت موقت خروجی های
مورد نظرتان را در یک بازه ی زمانی روشن و خاموش نمایید .برای استفاده از این تایمر
باید پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Tonoff O HH:MM HH:MM
شماره ی خروجی مورد نظر که میخواهید کنترل نمایید O:
ساعت hh:

دقیقهmm:

مثال :فرض کنید میخواهید خروجی  1را امروز از ساعت  8صبح تا  2بعد از ظهر روشن
نمایید برای این کار باید کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Tonoff 1 08:00 14:00
 -3-2تنظیم مقدار زمان فعال بودن خروجی

با استفاده از این قابلیت میتوانید مدت زمان فعال ماندن یک خروجی را تنظیم نمایید
برای استفاده از این قابلیت باید پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Outtime O T
شماره ی خروجی مورد نظر که میخواهید کنترل نمایید O:

مقدار زمان روشن بودن بر حسب ثانیه (عددی بین  1تا T:) 9
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برای غیر فعال کردن این قابلیت باید پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
(صفر)Outtime O 0
شماره ی خروجی مورد نظر که میخواهید کنترل نمایید O:

 -4مدریت ورودی ها
ورودی ها وسایلی مانند سنسور ها هستند که میتوانند به خروجی ها فرمان بدهند.مثال
با متصل کردن سنسور تشخیص حضور به یک ورودی و اتصال آن ورودی به یک خروجی
مانند آژیر در هنگام ورود سارق به محل  ،آژیر به صورت خودکار به صدا در آمده و
همچنین به صورت تلفنی به مالک هشدار داده شود و یا با متصل کردن سنسور رطوبت
به یک ورودی میتوان تنظیم نمود که وقتی رطوبت خاک از حد معینی پایین تر رفت
آبیاری به صورت خودکار انجام گیرد.
 -4-1برقراری تماس تلفنی در صورت فعال یا غیر فعال شدن یک ورودی

این قابلیت این امکان را به شما میدهد که از فعال یا غیر فعال شدن یک ورودی به
وسیله ی تماس تلفنی مطلع شوید برای این کار باید پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه
ارسال نمایید.
Callin I N
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شماره ی ورودی مورد نظر که میخواهد از فعال یا غیر فعال شدن آن مطلع شویدI:
شناسه ی کاربری که در صورت فعال یا غیر فعال شدن ورودی با او تماس گرفته می شودN:

مثال :فرض کنید به ورودی شماره ی  1سنسور تشخیص حضور وصل کرده اید و
میخواهید با فعال شدن این سنسور به کاربر شماره ی  5از طریق تماس تلفنی هشدار
داده شود برای این کار باید کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Callin 1 5
 -4-2اتصال ورودی ها به خروجی ها

از این قابلیت میتوانید برای کنترل خروجی ها به وسیله ی ورودی ها استفاده نمایید.مثال
میتوانید ورودی ای که سنسور رطوبت به آن متصل شده است را به خروجی ای که
پمپ آب به آن وصل شده معرفی نمایید تا در صورت کاهش رطوبت آبیاری به صورت
خودکار انجام گیرد برای این کار باید پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
(با فعال شدن ورودی  Nخروجی  Oفعال گردد)
Inout X I O
شماره ی ورودی هوشمندX:
ورودی مورد نظرI:
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خروجی مورد نظرO:

مثال :فرض کنید میخواهید با فعال شدن ورودی  2که سنسور تشخیص حضور به آن
متصل شده چراغ های راهرو که به خروجی  3متصل شده روشن شود.برای این کار باید
کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Inout 1 2 3

 برای گزارش گیری از وضعیت اتصال ورودی ها به خروجی ها پیامک زیر را
برای دستگاه ارسال نمایید.
? Inout

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.

VOROODI HOOSHMAND :
VOROODI HOOSHMAND 1: VORRODI 1 -> KHOROOJI 2
VOROODI HOOSHMAND 2: VORRODI 2 -> KHOROOJI 2
VOROODI HOOSHMAND 3: GHEIRE FAAL

 برای لغو اتصال ورودی ها به خروجی ها پیامکی با فرمت زیر را برای
دستگاه ارسال نمایید.
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)صفر(Inout X 0
شماره ی ورودی هوشمندX:
 -4-3گزارش گیری از وضعیت ورودی ها و خروجی ها

برای اطالع از وضعیت فعال یا غیر فعال بودن خروجی ها و ورودی ها میتوانید به دو
روش زیر عمل نمایید.
 )1گزارش گیری با استفاده از صفحه ی نمایش دستگاه
 )2گزارش گیری به وسیله ی ارسال پیامک
 4-3-1گزارش گیری با استفاده از صفحه ی نمایش:

در تصاویر زیر صفحه ی نمایش دستگاه در دو حالت نشان داده شده است.صفحه ی
نمایش در ابتدا تصویر شماره ی  2-2که حاوی وضعیت خروجی ها می باشد را
نشان میدهد و پس از چند ثانیه تصویر شماره ی  2-3که حاوی وضعیت ورودی ها
می باشد را نشان میدهد.در صورتی که جلوی ورودی یا خروجی عبارت ON

نوشته شده باشد آن ورودی یا خروجی فعال و در صورتی که عبارت  OFFنوشته
شده باشد آن ورودی یا خروجی غیر فعال می باشد.
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عکس 2-2

عکس 2-3

 -2-4-3گزارش گیری به وسیله ی ارسال پیامک

برای اطالع از وضعیت خروجی ها و ورودی ها پیامک زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Check

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
IN1= GHEIRE FAAL
IN2 = GHEIRE FAAL
IN3= GHEIRE FAAL
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IN4 = GHEIRE FAAL
OUT1 = FAAL
OUT2 = GHEIRE FAAL
OUT3 = GHEIRE FAAL
OUT4 = FAAL
 -4-4فعال کردن هشدار تغییر وضعیت در ورودی ها

برای فعال سازی توابع مربوط به ورودی ها شامل اطالع رسانی از طریق تماس و پیامک
در صورت فعال یا غیر فعال شدن ورودی ها  ،اتصال ورودی به خروجی ها  ،باید ورودی
ها توسط کابر فعال شوند.
این کار به دو صورت انجام میشود :
 )1به وسیله ی دستی
 )2به وسیله ی تایمر
 -1-4-4کنترل دستی هشدار تغییر وضعیت ورودی ها

برای این کار کافیست پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Inon I
ورودی مورد نظرI:
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دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
HOSHDARE TAGHIRATE VOROODI 1 FAAL SHOD.

به همین ترتیب برای غیر فعال سازی هشدار تغییرات ورودی باید پیامکی با فرمت زیر
را برای دستگاه ارسال نمایید.
Inoff I
ورودی مورد نظرI:

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
HOSHDARE TAGHIRATE VOROODI 1 GHEIRE FAAL SHOD.
 -2-4-4کنترل خودکار هشدار وضعیت ورودی ها (تایمر)

با استفاده از این تایمر میتوانید هشدار وضعیت ورودی مورد نظرتان را در روزهای
مشخصی و در ساعات خاصی روشن و خاموش نمایید برای استفاده از این تایمر باید
پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید ( .هشدار وضعیت ورودی شماره ی
 Oهر  Dروز از ساعت  HH:MMتا ساعت HH:MMفعال شود)
Dintimer I D HH:MM HH:MM
شماره ی ورودی مورد نظر که میخواهید کنترل نماییدI:
تعداد روزهای بین فعال سازیD:
دقیقهMM:
گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل
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مثال :فرض کنید شما از دستگاه پیش رو به عنوان دزدگیر برای محل کار استفاده
میکنید و چشم دزدگیر به ورودی شماره ی  1متصل شده است و میخواهید دزدگیر
هرروز در ساعت  7صبح غیر فعال و در ساعت  22فعال گردد  .برای این کار باید
پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید .
Dintimer 1 1 22:00 07:00

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
TIMER VOROODI :
HOOSHDAR TAGHIRAT VOROODI 1 HAR 1 ROOZ AZ SAAT
22:0 TA SAAT 7:00 FAAL KHAHAD SHOD .

 -4-4-3غیر فعال کردن هشدار تغییر وضعیت در ورودی ها به وسیله ی تایمر

برای لغو کردن تایمر هشدار تغییر وضعیت در ورودی ها باید پیامکی با فرمت زیر را
برای دستگاه ارسال نمایید.
)صفر(Dintimer I 0
شماره ی ورودی مورد نظر که میخواهید کنترل نماییدI:
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-4-5تنظیمات هشدار تغییر وضعیت در ورودی ها

با استفاده از این قابلت میتوانید هشدار وضعیت ورودی ها را مدیریت کنید  ،به این
صورت که برای اعالم هشدار وضعیت ورودی ها حداقل فاصله ی زمانی برای اعالم هشدار
مشخص کنید  .برای این کار باید پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید .

Intime I T
شماره ی ورودی مورد نظرI:

حداقل فاصله ی زمانی بین دو هشدار بر حسب دقیقه (مقدار آن بین  0تا  59دقیقه)T:
 -4-5-1گزارش گیری از تنظیمات هشدار تغییر ورودی ها

برای اطالع از حداقل فاصله ی زمانی برای اعالم هشدار تغییر وضعیت ورودی ها باید
پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید .
? Intime

گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل
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 -4-6نرمال باز و نرمال بسته کردن ورودی ها() NC , NO

دستگاه پیش رو شامل دو حالت ورودی نرمال باز و نرمال بسته می باشد.به این صورت
که اگر سنسور یا ورودی دیجیتال مورد نظر در حالت عادی (نرمال)  ،غیر متصل (باز)
هستند از حالت نرمال باز و اگر در حالت عادی  ،متصل (بسته) هستند از حالت نرمال
بسته استفاده میشود .
برای نرمال باز کردن ورودی کافیست پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
No I
خروجی مورد نظرI:

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
VORODI I NORMAL OPEN SHOD.

برای نرمال بسته کردن ورودی کافیست پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال
نمایید.
Nc I
خروجی مورد نظرI:

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
VORODI I NORMAL CLOSE SHOD.
گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل
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 توجه  :بهتر است برای استفاده از دستور  Nc ,Noبا نصب کننده ی دستگاه
مشورت نمایید.
 -5سنسور دما و رطوبت داخلی (موجود در برخی مدل ها)

برخی از مدل ها مجهز به سنسو دما و رطوبت داخلی می باشد.از این سنسور میتوانید
برای اطالع از میزان دما و رطوبت محیط استفاده نمایید (توضیحات در بخش ()1-5
همچنین میتوانید با تنظیم حداقل و حداکثر دما و رطوبت  ،خروجی ها را به صورت
هوشمند کنترل نمایید ( .توضیحات در بخش ()5-2
 -5-1گزارش گیری از میزان دما و رطوبت محیط اطراف دستگاه :

برای اطالع از میزان دما و رطوبت محیط اطراف دستگاه کافیست پیامکی با فرمت زیر
را برای دستگاه ارسال نمایید.

Th

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
MOSHAKHASATE MOHIT :
( cدمای محیط) DAMA
( %رطوبت محیط) ROTOOBAT
گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل
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-5-2کنترل هوشمند خروجی به وسیله ی سنسور دما و رطوبت

با استفاده از این قابلیت میتوانید با توجه به دما و رطوبت محیط اطراف دستگاه
خروجی های دستگاه را به صورت هوشمند کنترل نمایید .
در صورتی که بخواهید خروجی مورد نظر در دمایی خاص فعال شده و در دمایی دیگر
غیر فعال گردد کافیست پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Temp O EE DD
خروجی مورد نظر O:
دمایی که خروجی در آن دما فعال میشود EE:
دمایی که خروجی در آن دما غیر فعال میشود DD:

مثال :فرض کنید میخواهید با افزایش دمای اتاق به بیش از  25درجه ی سانتی گراد
کولر که به خروجی  4متصل شده به صورت خودکار فعال شده و با کاهش دمای اتاق
به زیر  18درجه ی سانتی گراد کولر به صورت خودکار غیر فعال گردد .
برای این کار باید پیام زیر را ارسال نمایید.
Temp 4 25 18

دستگاه در جواب پیام زیر را برای شما ارسال مینماید.
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SAMANE CONTROL DAMAYE MOHIT FAAL SHOD .
KHOROOJI 4 DAR DAMAYE 25c FAAL SHODE VA DAR
DAMAYE 18c GHEIRE FAAL KHAHAD SHOD .

در صورتی که بخواهید خروجی مورد نظر در رطوبتی خاص فعال شده و در دمایی دیگر
غیر فعال گردد کافیست پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Humidity O EE DD
خروجی مورد نظر O:
رطوبتی که خروجی در آن رطوبت فعال میشود EE:
رطوبتی که خروجی در آن رطوبت غیر فعال میشود DD:

 -6اطالع از وضعیت آنتن دهی
برای اطالع از میزان آنتن دهی میتوانید به دو روش زیر عمل نمایید.
 )1با استفاده از صفحه ی نمایش دستگاه:
در شکل  2-4قسمت باال سمت چپ تصویر میزان آنتن دهی نمایش داده شده است
در صورتی که دستگاه آنتن دهی نداشته باشد و یا سیم کارت را نشناسد نوشته
ی ” “simباال سمت چپ تصویر نمایش داده میشود.
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شکل 2-4
 )2به وسیله ی ارسال پیامک :
برای اطالع از میزان آنتن دهی پیامک زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Signal

دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال مینماید.
KEIFIATE SIGNALE GSM :
TAGHRIBAN 6 AZ 6

 -7فعال یا غیر فعال کردن بوق داخلی دستگاه
بر روی دستگاه بوقی تعبیه شده است که به صورت پیش فرض در مواقعی مانند
روشن شدن دستگاه ،دریافت پیام  ،ارسال پیام  ،دریافت تماس و  ...به صدا در می
آید برای فعال یا غیر فعال کردن این بوق باید دستورهای زیر را برای دستگاه ارسال
نمایید.
 برای فعال کردن بوق داخلی باید کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
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Beep on

 برای غیر فعال کردن بوق داخلی باید کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.
Beep off

 -8بازگرداندن به تنظیمات اولیه
برای باز گرداندن تنظیمات دستگاه به تنظیمات اولیه کافیست پیامکی با فرمت زیر برای
دستگاه ارسال نمایید.
Factory reset

 توجه  :با ارسال این پیام کلیه ی تنظیمات به حالت اولیه برگشته و همه ی
شماره ها و دستورها از روی دستگاه پاک میگردد.
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« خالصه ی دستور ها »
توضیحات

کاربرد

فرمت دستوری که باید برای
دستگاه پیامک نمایید.

شماره ی کاربر بین یک تا پنجN:

معرفی کاربر

*********User N 09

شماره ی کاربر بین یک تا پنجN:

حذف کاربر

)صفر(User N 0

گزارش گیری از کاربران

? User

شماره ی کاربر بین یک تا پنجN:

تغییر کاربران

*********User N 09

روز DD:ماه MM:سال YY:
دقیقه MM:ساعتHH:

تنظیم ساعت و تاریخ

Dt YY/MM/DD HH:MM

ــــــــــــ

اطالع از تاریخ و ساعت دستگاه

? Dt

ــــــــــــ

ارسال کد فرمان به سیم کارت

Ussd *xxxxxxxxxxxxxxxx#

شماره ی خروجی مورد نظرO:

روشن کردن خروجی خاص

On O

شماره ی خروجی مورد نظرO:

خاموش کردن خروجی خاص

Off O
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شماره ی خروجی مورد نظر که میخواهید O:
کنترل نمایید
مقدار زمان روشن بودن بر حسب ثانیه T:
(عددی بین  1تا ) 9

تنظیم مقدار زمان فعال بودن
خروجی

Outtime O T

ــــــــــــ

گزارش گیری از خروجی ها و
ورودی ها

Check

خروجی  Oهر  Dروز از ساعت HH:MM
تا  HH:MMفعال شود

تنظیم تایمر روزانه

Daytimer O D HH:MM
HH:MM

شماره ی خروجی مورد نظرO:

لغو تایمر روزانه

)صفر(Daytimer O 0

شماره ی خروجی مورد نظرO:

گزارش گیری از تایمر روزانه

? Daytimer O

شماره ی خروجی مورد نظرO:
دقیقه MMساعت و HH

تنظیم تایمر خاموشی موقت

Tonoff O HH:MM
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شماره ی خروجی مورد نظرO:
شناسه ی کاربرN:

فرمان دادن به خروجی با تماس
تلفنی

Callout O N

ــــــــــــ

گزارش گیری از فرمان به وسیله
ی تماس صوتی

? Callout

در صورت فعال یا غیر فعال شدن ورودی  Iبا
کاربر  Nتماس حاصل میشود.

اطالع از فعال و غیر فعال شدن
یک ورودی

Callin I N

ــــــــــــ

گزارش گیری از وضعیت سامانه
ی هشدار با تماس صوتی

? Callin

با فعال شدن ورودی  Iخروجی  Oفعال گردد.

کنترل خروجی ها به وسیله ی
ورودی(ورودی هوشمند)

Inout X I O

ــــــــــــ

گزارش گیری از وضعیت ورودی
هوشمند

? Inout

لغو ورودی هوشمند

)صفر(Inout X 0

شماره ی ورودی هوشمندX:
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فعال کردن هشدار تغییر وضعیت
شماره ی ورودی مورد نظرI:
در ورودی ها
شماره ی ورودی مورد نظرI:

غیر فعال کردن هشدار تغییر
وضعیت در ورودی ها

شماره ی ورودی مورد نظر I:
فعال کردن هشدار تغییر وضعیت
تعداد روزهای بین فعال سازیD:
در ورودی ها به وسیله ی تایمر
ساعت HH:
شماره ی ورودی مورد نظرI:

تعیین حداقل فاصله ی زمانی
هشدار تغییر وضعیت ورودی ها

گزارش گیری از حداقل فاصله ی
شماره ی ورودی مورد نظرI:
زمانی هشدار تغییر وضعیت
ورودی ها

Inon I
Inoff I
Dintimer I D HH:MM
HH:MM

Intime I T

? Intime I

شماره ی ورودی مورد نظرI:

نرمال بسته کردن ورودی

Nc I

شماره ی ورودی مورد نظرI:

نرمال باز کردن ورودی

No I
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گزارش گیری از دما و رطوبت
محیط دستگاه

ــــــــــــ
خروجی مورد نظرO:
دمای فعال شدن خروجیEE:
دمای غیر فعال شدن خروجیDD:
خروجی مورد نظرO:
رطوبت فعال شدن خروجیEE:
رطوبت غیر فعال شدن خروجیDD:

کنترل هوشمند خروجی با دما

Th

Temp O EE DD

کنترل هوشمند خروجی با
رطوبت

Humidity O EE DD

ــــــــــــ

اطالع از میزان آنتن دهی دستگاه

Signal

ــــــــــــ

روشن کردن بوق داخلی دستگاه

Beep on

ــــــــــــ

خاموش کردن بوق داخلی
دستگاه

Beep off

ــــــــــــ

بازگشت به تنظیمات اولیه

Factory reset
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« اشکاالت احتمالی دستگاه »
اشکال

علت

راهکار

دستگاه پاسخ پیامک شما را نمیدهد.

 .1اتمام شارژ سیم کارت .
 .2مشکل در شبکه ی مخابراتی .
 .3هنگ کردن دستگاه .

.1شارژ سیم کارت
.2تماس با اپراتور مربوطه
.3قطع و وصل کردن برق دستگاه  ،در
صورت اصالح نشدن تماس با پشتیبانی .

دستگاه پاسخ صحیح ارسال میکند ولی
عملیات مربوطه را انجام نمیدهد.

خرابی رله یا تجهیزات .

تماس با پشتیبانی .

دستگاه در جواب پیام شما پیام اشتباه
ارسال میکند .
دستگاه سیم کارت را شناسایی نمی
کند.

_________
.1پین کد داشتن سیم کارت .
.2آنتن ندادن دستگاه .
.3خراب بودن سیم کارت .
گروه فنی مهندسی هوشمند کنترل

تماس با پشتیبانی .
.1حذف پین کد سیم کارت .
.2ریست کردن دستگاه  ،چک کردن
اتصال آنتن  ،در صورت اصالح نشدن
تماس با پشتیبانی .
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« شماره های پشتیبانی »
0913 43 53 119
0921 079 30 61
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