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 دستورالعمل راه اندازی سیستم

ستگاه را  کارتسیم شده قرار دهید،در محل مربد شخص  سمتی که م ستهآنتن  وطه به  ستگاه  را ب صل نمائید تا د و کابل تغذیه را مت
شبکه ستم  سی شود. منتظر بمانید تا  شن  سیمرو سایی کند و ی  شنا شروع به  3( هر NET LED)  شبکه LEDکارت را  ثانیه یک بار 

 ی دریافت دستور می باشد. زدن کند. اکنون سیستم آمادهچشمک

 .جه: سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشدتو

ستم  سی ستوری به  سال هر د شروع به پردازش می STAT LEDچراغ توجه: بعد از ار ستگاه  شده و د شن  بودن  مجاز  صورتدر کند، رو
 گردد.حاوی گزارش عمل انجام شده برای شما ارسال می کارت موجود بر روی آن، پیامکیشماره موبایل ارسال کننده و شارژ بودن سیم

 ثانیه بطول انجامد. 04ی بین ارسال هر پیامک حداقل باید فاصلهتوجه: 

 تعریف مدیر

ی شما بعنوان مدیر کنید تا شماره پیامککارت موجود بر روی دستگاه ی سیمرا به شماره P، کاراکتر بعد از اینکه شبکه شناسایی شد
 ی دستگاه ذخیره گردد.بر روی حافظه

 .دهدگردد عکس العمل نشان میهایی که با شماره ی مدیر ارسال میدستگاه فقط به پیامکبعد از ذخیره 

 :نمائید ها بصورت زیر عمل جهت کنترل خروجی

 A1  وصل خروجی اول:

   B1قطع خروجی اول : 

 C1  ای خروجی اول:وصل یک ثانیه

 

 A2  وصل خروجی دوم:

 B2قطع خروجی دوم: 

 C2  ای خروجی دوم:وصل یک ثانیه

سال هر کدام  سال می از عبارات فوقبعد از ار شما ار ستگاه عمل کند، یک پیامک برای  صورتی که د صورت تمایل جهت  گردد.در  در 
 : نوشته و پیامک کنید فارسیکاراکتر بصورت فقط  11متن موردنظر را تا ، عبارات زیر بعد از ستیبایر متن این پیامک میتغیی

 A1#   تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل:

 B1#   تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت قطع:

 C1#ثانیه ای:   1تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل 

 

 A2#   تغییر متن هشدار خروجی دوم در حالت وصل:

 B2#   تغییر متن هشدار خروجی دوم در حالت قطع:

 C2#ثانیه ای:   1تغییر متن هشدار خروجی دوم در حالت وصل 
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توسممط  بایسممتیبرای شممما پیامک گردد، می "موتور خاموش"عبارت  دومخواهید در هنگام قطع خروجی فرض کنید می بعنوان نمونه
 تا متن هشدار تغییر نماید. شودعبارت زیر به دستگاه پیامک  مدیر

B2# موتور خاموش   

 

 ی کاربران:ذخیره

گردد، جهت مدیر بصورتی که قبال شرح داده شد ذخیره می باشد.کاربر( را دارا می 4مدیر و  1ی موبایل )شماره 5ی دستگاه قابلیت ذخیره

ی کاربر از و در انتها شماره Uی کاربران می بایستی در ابتدا کاراکتر * ، سپس شماره ی موبایل کاربر مورد نظر، بعد از آن کاراکتر ذخیره

شماره ی  4تا  1 صد دارید  شته و پیامک کنید. برای نمونه فرض کنید ق را بعنوان کاربر اول ذخیره کنید،   09120000000و مربع را نو

 برای این منظور باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردد :

*09120000000U1# 

 ی مورد نظر را نوشته و ارسال نمائید.و عدد حافظه ی موبایلی کاربرهای بعدی، شمارهبه همین ترتیب برای ذخیره

 

 حذف کاربران:

 دومته و ارسال نمائید. برای نمونه جهت حذف کاربر را نوش #ی کاربر موردنظر و کاراکتر و در انتها شماره DUجهت حذف کاربران عبارت 
 : باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردد

DU2# 

 ورودی ها

های هشدار از پیش تعریف ها، پیغامورودی عدم تحریکو یا  تحریکبا  کند.ورودی دیجیتال که با تحریک عمل می دواین دستگاه دارای 

 یر عمل نمائید ز جدول ها باید به صورتگردد. در صورت تمایل جهت تغییر متن این ورودیارسال می و دومای به مدیر و کاربر اول شده

 *1کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت تحریک

 *2کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت برداشته شدن تحریک

 *3کاراکتر 11متن مورد نظر تا  حالت  تحریکتغییر متن ورودی دوم در 

 *4کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی دوم در حالت  برداشته شدن تحریک
 

ست عبارت  شما پیامک عدم تحریکدر زمان  "پمپ خاموش"برای نمونه فرض کنید قرار ا گردد، برای این منظور باید  ورودی دوم برای 
 عبارت زیر توسط مدیر به دستگاه ارسال گردد.

 پمپ خاموش*4

 گردد.ارسال می دوم واول  انها برای مدیر و کاربرپیامک هشدار ورودی توجه:

های توانید جهت تحریک ورودیباشد که میمی دستگاه مشخص شده، زمین Gپایه بخش ورودی که با عنوان  3پین آخر ترمینال  توجه:
 از این پین استفاده نمائید. 2و  1
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 جیخرو بهمرتبط کردن ورودی 

 .در صورت تمایل جهت وصل و قطع هر خروجی در هنگام تحریک و یا عدم تحریک ورودی میبایست عبارات زیر را پیامک کنید 

 VRON :فعالسازی ارتباط ورودی با خروجی

ارتباط ورودی با خروجی غیرفعالسازی : VROFF 

 ها  )تلفن کننده(یدبرقراری تماس در هنگام تحریک ورو

  در هنگام تحریک و یا عدم تحریک هر ورودی میبایسممت  دومو در صممورت تمایل جهت برقراری تماس دسممتگاه با مدیر و کاربران اول
 عبارات زیر را به دستگاه ارسال کنید

 VCON :فعالسازی تماس ورودی

یرفعالسازی تماس ورودیغ : VCOFF 

 

 های دستگاهنحوه ی اتصال خروجی

اند. پس از اتصال هر کانال بر روی برچسب جعبه مشخص شده xOutباشد که هر کدام با عنوان پین می 3هر خروجی دارای یک ترمینال 
در مسمممیر  هادادن هر کدام از این ترمینال توانید با قرارشممموند ، بنابراین میهای ترمینال مربوطه به یکدیگر متصمممل میخروجی پین

 .، جریان عبوری را کنترل نمائید، برای این منظور به طریق زیر عمل نمائیدی وسایل الکترونیکیتغذیه

خواهید آن را به خروجی اول متصل نمائید، ابتدا سیم نول خود را مستقیم ولتی دارید و می 224برای مثال در صورتی که شما یک المپ 
 یک سیم گرفته و به مصرف کننده بزنید. NO1پیچ کرده و از پین  C1ل پین ، سپس سیم فاز را داخبه المپ زده

 های دستگاهکلید

RST S KEY  که این کلید در داخل جعبه قرار گرفته است. کردن دستگاه در مواقع لزوم: ریست 

RST F KEY  گرددشود و به حالت اولیه بازگردانی میی اطالعات و تنظیمات سیستم پاک میثانیه کلیه 1: با گرفتن این کلید بمدت. 

 

 

 

 

 

 اطالع از مابقی دستورات به جدول صفحه ی آخر مراجعه نمائیدجهت 
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 مثال دسترسی مجاز کد دستور شماره

 P --- P تعریف مدیر 1

N تغییر مدیر 2 ی مورد نظرشماره  N09120000000# مدیر #

A اتصال خروجی  3 ی خروجی شماره   A1 کاربرانمدیر و  

B قطع خروجی 4 ی خروجی شماره    B1 مدیر و کاربران 

C اتصال خروجی بمدت یک ثانیه 5 ی خروجی شماره     C1 مدیر و کاربران 

 -- مدیر MDC بازگردانی به تنظیمات کارخانه 6

 -- مدیر KN فعالسازی کلید سخت افزاری تنظیمات کارخانه 7

 -- مدیر KF تنظیمات کارخانهغیرفعالسازی کلید سخت افزاری  8

 تعریف کاربران 9
ی کاربرشماره U شماره مورد نظر* # 

(4تا  1ی کاربر مابین )شماره  
 09100000000U1#* مدیر

DU حذف کاربران 10 ی کاربرشماره   DU1# مدیر #

*1 مدیر *1کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت بسته 11 بسته 1ورودی   

*2 مدیر *2کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت باز 12 باز 1ورودی   

*3 مدیر *3کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی دوم در حالت بسته 13 بسته 2ورودی   

*4 مدیر *4کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی دوم در حالت باز 14 باز 2ورودی   

 -- مدیر و کاربران MI هادریافت گزارش وضعیت ورودی 15

 -- مدیر و کاربران RS هادریافت گزارش وضعیت خروجی 16

 -- مدیر GI دریافت میزان شارژ سیم کارت ایرانسل 17

 -- مدیر GH دریافت میزان شارژ سیم کارت همراه اول 18

 -- مدیر FN زنگ فعالسازی تک 19

 -- مدیر FF تک زنگ غیرفعالسازی 20

 -- مدیر FU فعالسازی پیامک تک زنگ 21

 -- مدیر FA غیرفعالسازی پیامک تک زنگ 22

 -- مدیر FD تعریف حالت دایم تک زنگ 23

 -- مدیر FL ای تک زنگتعریف حالت لحظه 24

 پمپ روشنA1# مدیر Aشماره خروجی#کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن هشدار خروجی ها در حالت وصل 25

 پمپ خاموشB1# مدیر Bشماره خروجی#کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن هشدار خروجی ها در حالت قطع 26

 درب بازC1# مدیر Cشماره خروجی#کاراکتر 11متن مورد نظر تا  ایتغییر متن هشدار خروجی ها در حالت لحظه 27
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 سیستم کاربردهای

 کنترل کولر و هیتر ، دزدگیر ، کنترل المپها و چراغها ، باز و بسته نمودن دربهای اتوماتیک از راه دور  :آپارتمانها و منازل

 و...

 روشن کردن بلندگوها و پخش اذان از راه دور و د:مساج.... 

 آب یاری قطره  ،تخرکنترل چاههای آب ، کنترل پمپهای آب ، آبیاری اتوماتیک ، اطالع از سطح آب چاه یا اس :کشاورز

 ، اتصال به فلوتر و ... ای

 از و بسته کردن پرده و سایبان واطالع از قطع یا وصل برق ، کنترل سیستمهای سرمایشی گرمایشی ، ب ا:هگلخانه.... 

 کنترل سیستم روشنایی و ها:فروشگاه.... 

 درب منزل و مجتمع: اتصال به آیفون و باز کردن درب از طریق تک زنگ 

 مکمل دزدگیر ، هشدار اعالم تردد ، کنترل سیستم آبیاری ، خاموش و روشن نمودن چراغها و سیستمهای  :ویالها

 ....ر کردن استخر و جکوزی و فعال کردن سونا وسرمایشی و گرمایشی ، پ

 شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی: ری استارت کردن دکل های مخابراتی از راه دور از طریق پیامک 

 :یری استارت کردن خودپرداز در مواقع اضطرار دستگاههای خود پرداز بانک 

 هشدار تغییر دما ، فعال کردن سیستم تغذیه مکانیزه وکنترل هواکش ها ، اندازه گیری دما ، : مرغداریها.... 

 اق سرور تری استارت کردن کامپیوترها از راه دور، اطالع از قطع و یا وصل شدن برق، اطالع از باال رفتن دمای ا: اتاق سرور

 ، اطالع از خاموش شدن سرور و

 ... 

 

 


