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 طبق لیبل روی دستگاه  را DCولت   ۱۲  و کابل تغذیه  را بسته  آنتن در محل مربوطه به سمتی که مشخص شده قرار دهید،دستگاه را    کارتسیم

کارت را شناسایی کند ی سیممنتظر بمانید تا سیستم شبکه  ، )سیم قرمز مثبت و سیم مشکی منفی می باشد(متصلل نمایید تا دسلتگاه روشن شود  

ثانیه چشلمک   1در صلورتی که چراغ شلبکه هر  زدن کند  چشلمکثانیه یک بار شلرو  به  3هر  سلوکت آنتن قرار ررفته   که در کنار شلبکه  چراغو 

 کارت شناسایی نشده است ی سیممیزند ، هنوز شبکه

 به جهت قراردادن سیم کارت روی دستگاه دقت نمایید  بسته شود محکم آنتن  و سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشد توجه:

 مجاز  صورتدر کند،  روشن شده و دستگاه شرو  به پردازش می تورکنار ترمینال آداپچراغ  بعد از ارسلال هر دسلتوری به سیستم توجه: 

کارت موجود بر روی آن، پیامکی حاوی رزارش عمل انجام شلده برای شلما ارسلال بودن شلماره موبایل ارسلال کننده و شلارو بودن سلیم

 ثانیه بطول انجامد  30ی بین ارسال هر پیامک حداقل باید فاصله رردد می

 تعریف مدیر

کارت موجود ی سیمرا به شماره  Pکاراکتر    ک زدن کرد،یعنی چراغ شبکه سه ثانیه یکبار شرو  به چشم،بعد از اینکه شبکه شناسایی شد

 ی دستگاه ذخیره رردد ی شما بعنوان مدیر بر روی حافظهکنید تا شماره پیامکبر روی دستگاه 

  دهدرردد عکس العمل نشان میی مدیر ارسال میهایی که با شمارهدستگاه فقط به پیامکبعد از ذخیره 

رردد  درصلورتی که این پاسل   از دسلتگاه برای شلما برای شلما ارسلال می  "ذخیره شد  "در صلورتی که مدیر ذخیره شلود، عبارت  توجه: 

 باشد:ود به دالیل زیر میارسال نش

 است  دریافت نگردیدهپیامک شما توسط دستگاه بنابراین شناسایی نشده و  توسط شبکه مخابرات هنوزروی دستگاه کارت سیم •

 کارت دستگاه پین کد دارد کارت داخل دستگاه شارو ندارد و یا سیمسیم •

 مدیر تغییر

 را پیامک کنید  #سپس شماره ی جدید و در انتها کاراکتر  Nجهت تغییر مدیر ابتدا کاراکتر 

 N09122222222# :مثال

 فقط مدیر می تواند ، مدیر را تغییر دهد     توجه: 

ی فردی که پیامک را به دسلتگاه دسلتگاه یک بو  ممتد زد بدین معنی می باشلد که شلماره ،در صلورتی که بعد از ارسلال پیامکتوجه:  

ای که باشد  برای حل این مشکل ابتدا اطمینان حاصل کنید که دقیقا با همان شمارهارسلال نموده در سلیستم تعریف نشده و ریرمجاز می

کارته این مشکل بسیار شایع می باشد  توجه داشته باشید که در دو سیم  هایکنید  در روشلیذخیره کرده اید اقدام به ارسلال پیامک می
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  در صلورت عدم  ه اسلتای باشلد که در سلیسلتم ذخیره شلدهنگام اسلتفاده از نرم افزار تنظیمات روشلی برای ارسلال پیامک بر روی شلماره

 تنظیمات کارخانه بازرردانی کنید  )ریست فکتوری(به راهنما دستگاه را با توجه به آموزش ارایه شده در دفترچه  ،مشکل حل

 بصورت مجزا هاکنترل خروجی

دسلتورات زیر را از دسلتگاه برای شلما ارسلال شلد،   "ذخیره شد   "و پیامک  مدیر را ذخیره نمودید های دسلتگاه باید بعد از اینکه جهت کنترل خروجی

 به دستگاه پیامک کنید 

 A1 وصل خروجی اول: 

  B1قطع خروجی اول : 

 C1 ای خروجی اول: وصل یک ثانیه

 عمل نمایید  مابقی خروجی هابه همین ترتیب جهت کنترل 

 (ثانیه) ماندارها بصورت زکنترل خروجی

و در انتها زمان مورد  *سلپس عدد خروجی مورد نظر ،بعد از آن کاراکتر   Cدر ابتدا کاراکتر   بایسلتیروجی ها بصلورت زماندار میجهت کنترل خ

وصلل و سلپس قطع رردد باید بصلورت   ثانیه 80نوشلته و به دسلتگاه پیامک کنید  برای نمونه ارر بخواهیم خروجی دوم بمدت   ثانیهحسلب نظر را بر 

 زیر پیامک زده شود 

C2*80# 

 می باشد  ثانیه 9660کثر زمان برای هر خروجی حدا توجه:

رردد و بمحض دریافت پیامک توسلط دسلتگاه تایمر شلرو  به کار می کند از زمان ارسلال پیامک فعال می ،ی حالت زماندار ثانیه ایشلمارنده  توجه:

 و بنابراین برای هر بار استفاده مجزا باید پیامک زده شود 

 بصورت همزمان با یک پیامک هاکنترل خروجی

 1بعد از آن اعداد    ،  *سلپس کاراکتر   ، Hبایسلتی ابتدا عبارت  در صلورت تمایل جهت وصلل یا قطع کردن هر چهار خروجی از طریق یک پیامک می
را   #شلود و نشلانگر دسلتور وصلل یا قطع همان خروجی اسلت   در انتها کاراکتر  که بترتیب نوشلتن برای خروجی های اول تا آخر اسلتفاده می  0یا 

 نوشته و ارسال کنید 

 H*11001111#                      را پیامک کنید  روبروتوانید دستور باشد میخروجی میهشت مثال در صورتی که سیستم شما دارای 

 رردد می نیز وصل ۸تا  ۵و خروجی های   خروجی سوم و چهارم قطعهای اول و دوم وصل و در مثال فو  خروجی

 ی کاربرانذخیره

  باشد ( را دارا میکاربر معمولی 7وِیژه و  کاربر 3مدیر و  1ی موبایل )شماره 11ی قابلیت ذخیره سیستم

دسلتگاه تحریک شلود های باشلد  مثال در صلورتی که ورودیتفاوت کاربران ویژه و معمولی در زمان ارسلال پیامک های هشلدار می

 رردد  پیامکی برای مدیر و کاربران ویژه ارسال می

 A2 وصل خروجی دوم: 

 B2قطع خروجی دوم: 

 C2 ای خروجی دوم: وصل یک ثانیه
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ی موبایل کاربر مورد ، سلپس شلماره *ی کاربران می بایسلتی در ابتدا کاراکتر  رردد، جهت ذخیرهمدیر بصلورتی که قبال شلرد داده شلد ذخیره می 

انتهلا شلملاره  Uنظر، بعلد از آن کلاراکتر   فرض کنیلد قصللد داریلد   مثلالو مربع را نوشلتله و پیلاملک کنیلد  برای    5تلا   1 ی کلاربر ازو در 

 را بعنوان کاربر اول ذخیره کنید، برای این منظور باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک رردد :  09120000000یشماره

*09120000000U1# 

 ی مورد نظر را نوشته و ارسال نمایید ی موبایل و عدد حافظهی کاربرهای بعدی، شمارهبه همین ترتیب برای ذخیره

 نیست و اتوماتیک ذخیره می رردد  Uبعد از کاراکتر  بعد از کاربر پنجم دیگر نیازی ه نوشتن شماره

 را به دستگاه پیامک کنید  LUSERعبارت  و مدیر کاربر اول 5جهت دریافت لیست شماره های 

 ها را دارند ها و دریافت میزان دما و وضعیت خروجی و ورودیفقط قابلیت کنترل خروجی )ویژه یا معمولی(ربران کا توجه:

 حذف کاربران

با را نوشلته و ارسلال نمایید  برای نمونه جهت حذف کاربر    #موردنظر و کاراکتر    کرهبر  موبریل شدارههو در انتها    DUجهت حذف کاربران عبارت  

 : باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک رردد 09121111111شماره موبایل 

DU09121111111#                                            

 ها تغییر متن پاس  خروجی

باز ، ی دسلتورفرد ارسلال کنندهبرای   به زبان فارسلی  ، در صلورتی که دسلتگاه عمل کند، یک پیامکارسلال دسلتورات قطع یا وصلل خروجی هابعد از  

نوشلته و  فارسلیکاراکتر بصلورت فقط   16بایسلتی بعد از عبارات زیر، متن موردنظر را تا   در صلورت تمایل جهت تغییر متن این پیامک میررددمی

 پیامک کنید :

 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 

 عمل نمایید  هامابقی خروجیبه همین ترتیب جهت تغییر متن پاس  

بایسلتی توسلط مدیر عبارت  برای شلما پیامک رردد، می  "موتوه خرموش"خواهید در هنگام قطع خروجی سلوم عبارت  بعنوان نمونه فرض کنید می

 زیر به دستگاه پیامک شود تا متن هشدار تغییر نماید 

B3# موتوه خرموش   

 هاریرفعالسازی پیامک بررشتی خروجی

یک پیامک از دسلتگاه برای شلما ارسلال می رردد درصلورت تمایل جهت ریرفعالسلازی این   ،بعد از ارسلال دسلتور کنترل خروجی ها

که بترتیب نوشلتن برای خروجی های اول تا آخر  0یا  1بعد از آن اعداد    ،  *سلپس کاراکتر   ،  OSپیامک بررشلتی باید ابتدا عبارت  

 را نوشته و ارسال کنید  #شود که نشانگر دستور فعال یا ریرفعال بودن پیامک بررشتی است   در انتها کاراکتر استفاده می
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 OS*10101111#          را پیامک کنید  روبروتوانید دستور باشد میمثال در صورتی که سیستم شما دارای چهار خروجی می

 را پیامک کنید  OSLOGعبارت   ،هاهای بررشتی خروجیریرفعال بودن پیامکجهت دریافت وضعیت فعال یا 

  هیاوت

برای یک لحظه فشلار مربوطه را   KEY ، جهت اضلافه کردن ریموت باید کلیدسلیسلتم شلما از طریق ریموت هم قابل کنترل می باشلددر صلورتی که 

   سه ثانیه فشار دهیدریموت را  اولکنید تا دستگاه سه بو  پشت سر هم بزند، سپس کلید  داده و رها

می بایسلت هر خروجی رو بصلورت مجزا    کنند، در صلورت لزوم جهت تغییر حالت ها با ریموت بصلورت دایمی عمل میفرض خروجیدر حالت پیش

رای حالت دایم حرف  و سلپس ب    *کاراکتر    و بعد از آن  1خروجی مورد نظر مثال  را نوشلته ، سلپس   REابتدا کافیسلت  تنظیم کنید  برای این منظور

D تایمر حرف رای حالت و بT  )را نوشته و به دستگاه پیامک کنید  #و در انتها کاراکتر و بعد از آن عدد مورد نظر )به ثانیه 

 #RE1*D :تنظیم خروجی اول بصوهت دایم         

ثرنیه ۵:تنظیم خروجی دوم بصوهت تریم   RE1*T5# 

 را به دستگاه پیامک کنید  JONو جهت فعالسازی عبارت  JOFFریموت عبارت کامل جهت ریرفعالسازی 

 اهورودی

 ورودی تحریک مثبت می باشد  2ورودی تحریک منفی و   6این سیستم دارای  

همچنین جهت اعالم هشلدار قطع و وصلل  رردد ها جهت اتصلال سلنسلور و دتکتورهای مختلف و اعالم هشلدار اسلتفاده میورودی

 بر  شهر باید از ورودی مثبت استفاده کنید که در ادامه توضیح داده خواهد شد 

ی  کاربر ویژه  سلهورودی های منفی در صلورتی که بمدت دو ثانیه به پین منفی آداپتور متصلل رردد، پیامک هشلداری برای مدیر و 

کنند   ولت ، پیامک هشلدار ارسلال می  12الی   5ثانیه به ولتاو    2صلورت اتصلال بمدت   مثبت نیز در ورودی رردد اول ارسلال می

های هشلدار دارای متن هشلدار از  شلود پیامکهمچنین در صلورت قطع تحریک ورودی، مجددا پیامک هشلدار دیگری ارسلال می

 یر عمل نمایید بایستی طبق جدول زای هستند، در صورت تمایل جهت تغییر این متن میپیش تعریف شده

 *11کاراکتر  11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت تحریک 
 *10کاراکتر  11متن مورد نظر تا  شدن تحریک تغییر متن ورودی اول در حالت برداشته

 *21کاراکتر  11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی دوم در حالت  تحریک 

 *20کاراکتر  11متن مورد نظر تا  شدن تحریک برداشتهتغییر متن ورودی دوم در حالت  

 عمل نمایید ها و به همین ترتیب برای مابقی ورودی 

در زمان عدم تحریک ورودی دوم برای شلما پیامک رردد، برای این منظور   "پمپ خاموش"برای نمونه فرض کنیلد قرار اسلت عبلارت 

 رردد باید عبارت زیر توسط مدیر به دستگاه ارسال 

 پاپ خرموش*20
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برای مدیر و کاربران    با توجه به مدل دسلتگاه  هاپیامک هشلدار ورودی    کاراکتر باشلد 16زبان فارسلی و تا  باید به متن ورودی توجه : 

 رردد ارسال می سومتا اول 

 بنویسید ابتدا عدد را بصورت انگلیسی نوشته، سپس کارکتر ستاره و بعد از ان متن مورد نظر را توجه: 

 هاتغییر مدت زمان تاخیر ورودی

ها برای اعالم هشدار در حالت تحریک قرار بگیرند دو ثانیه می باشد  در صورت تمایل در حالت پیش فرض مدت زمانی که باید ورودی

را به میلی ثانیه   سپس زمانو    *کاراکتر  و بعد از آن    1مورد نظر مثال    ورودیعدد  ، سپس  IDابتدا عبارت  جهت تغییر این زمان کافیست  

 را نوشته و به دستگاه ارسال کنید   #و در انتها کاراکتر  

ثرنیه 3:تنظیم ترخیر وهودی سوم با ت   ID3*3000# 

به هیچ عنوان هشد اه:   میلی ثانیه می باشلد   9999  ،قابل تنظیمهر هزار میلی ثانیه معادل یک ثانیه می باشلد  بیشلتر مقداری که توجه: 

 ثانیه تغییر ندهید میلی ۵00این مقدار را به کمتر از 

 هاتنظیم انوا  حالت ورودی

 رردد مدیر و کاربران ویژه ارسال میهای دیجیتال ، پیامک هشداری به بصورت پیشفرض با تحریک ورودی •
وصلل و مادامی که ورودی در حالت تحریک می باشلد ، خروجی وصلل  متناظر، خروجی  ورودی  تحریکبا  : در این حالت  دایمحرلت  •

 رردد   قطع می همان خروجیباقی می ماند و با عدم تحریک ، 
 قطع می رردد   همان خروجیوصل و مجددا با تحریک بعدی،   متناظر، خروجی با تحریک ورودی: در این حالت حرلت پرلسی •
: در این حلاللت بلا تحریلک شللدن ورودی، خروجی هیچ عکس العملی انجلام نمی دهلد ولی بلا علدم تحریلک ورودی ، لدت دددییررحد •

  توانید برای اتصال آویر استفاده کنید وصل می شود که می زمانی که مشخص شدهبمدت  اول خروجی
: در این حالت با تحریک شدن ورودی، خروجی متناظر بمدت زمانی که مشخص شده وصل و پس از اتمام زمان قطع می تریارحرلت  •

 رردد 

 جهت تنظیم هر کدام از این حالت ها به طریق زیر عمل نمایید:

سلپس حالت مورد نظر که در ادامه توضلیح ،    *بعد از آن کاراکتر    ،را نوشلته سلپس شلماره ورودی مورد نظر  )آی ام(  IMابتدا عبارت 

تماس ،  ارسلال پیامک برای عدم تحریک  ،  بترتیب برای تنظیم ارسلال پیامک در حالت تحریک 0یر  1سده د د  در ادامه ،   داده خواهد شلد

 برقراری تماس می باشد در هنگام تحریک و عدم تحریک نوشته می شود  عدد یک به منزله ی ارسال پیامک و یا 

 حالت های مختلفی که در دستور قرار میگیرد:

 )بدون تغییر در وضعیت رله( Fحالت عادی: 

 Dحالت دایم: 

 Pحالت پالسی: 
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وصلل می رردد  در اینجا عدد به دقیقه و تا   )برای اتصلال به آویر (چهارممدت زمانی هسلت که خروجی   ۵)عدد   A5حالت دزدریر :  

 دقیقه قابل افزایش می باشد( ۹۹

دی وصلل می رردد  در اینجا عدد به ثانیه هسلت و تا روو کمدت زمانی هسلت که خروجی متناظر بعد از تحری  ۵)عدد   T5حالت تایمر:  

 ثانیه قابل افزایش می باشد( ۹۹60

 برقراری تماس در هنگام تحریک ورودی حتی در صورت تنظیم عمل نمی کند در حالت دزدریر ارسال پیامک و  توجه:

 تنظیم وهودی اول ده حرلت دایم بر اهسرل پیرمک ده حرلت تحریک و د م تحریک و ب ون تارس  

IM1*D*1*1*0# 

 اهسرل پیرمک ده حرلت تحریک و د م تحریک و بر تارس  ب ون  ثرنیه  15تنظیم وهودی دوم ده حرلت تریار با ت 

IM2*T15*0*0*1# 

 دقیقه ب ون پیرمک ده حرلت تحریک و بر پیرمک د م تحریک و بر تارس   10تنظیم وهودی سوم ده حرلت دددییر با ت 

IM3*A15*0*1*1# 

 تنظیم وهودی چهرهم ده حرلت پرلسی ب ون پیرمک ده حرلت تحریک و د م تحریک و ب ون تارس  

IM4*P*0*0*0# 

 و سپس شارهه وهودی موهد نظر ها نوشته و پیرمک کنی   IMLOGجهت اطالع اد وضعیت حرلت وهودی ابت ا دبرهت 

 IMLOG2  مثرل

به سلیسلتم ، دزدریر را ریرفعال و مجددا با ارسلال   ALARMOFFتوانید با ارسلال عبارت  ، میدر صلورت تنظیم ورودی در حالت دزدریر

 دزدریر را فعال کنید   ALARMON عبارت

 را به دستگاه پیامک کنید  ALARMLOGجهت دریافت وضعیت دزدریر عبارت 

 و رطوبت دماتنظیمات سنسور 

تصال،  اجهت  مشخص شده 4تر   ۱و اعداد  Bو   Rپین سبز رنگ وجود دارد که هر پین بر روی لیبل با عناوین   6دستگاه یک ترمینال  باالیدر سمت  

 متصل نمایید   4تا   1 و سیم زرد را به یکی از اعداد R، سیم قرمز سنسور را به پین  Bسیم مشکی سنسور را به پین 

 کنید   استفاده می نمایید ، سیم های قرمز و مشکی سنسورها را بصورت مشترک به هم متصلدر صورتی که از بیش از یک سنسور  •

 را ارسال کنید  HM و جهت دریافت اطالعات سنسور رطوبت عبارت  TMبایستی عبارت  می ت سنسور دماااطالعدریافت 

افزایش دما هشلدار انجام ریرد عالمت بزررتر  سلپس در صلورتی که تمایل دارین با   WT1اول ابتدا عبارت   جهت تنظیم هشلدار سلنسلور

، سلپس مقدار دمای هشلدار    ،نوشلته   (<و در صلورتی که تمایل دارید با کاهش مقدرا سلنسلور هشلدار انجام شلود عالمت کوچکتر )   (>)
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بعد از  و  یک رلهسلپس خروجی مورد نظر در صلورت تمایل جهت وصلل اتومات – )تلورانس(ن کاراکتر سلتاره و مقدار هیسلترزیسآبعد از 

 را نوشته و پیامک کنید  #اره و وضعیت پیامک و کاراکتر کتر ستاآن وضعیت تماس و در انتها کار

 در وضعیت تماس یا پیامک عدد یک بمنزله ی فعال شدن می باشد  توجه :

 در صورتی که نیازی به وصل رله ندارید عدد صفر نوشته شود  توجه:

را برای هشلدار دمایی در نظر ررفته اید و تمایل دارید در صلورتی که مقدار سلنسلور دما   20کنید عدد  فرض  : )تلوهانس(هیسدتردیس

شلد رله ای متصلل رردد  در صلورتی که هیسلترزیس آن صلفر در نظر ررفته شلود با توجه به اینکه ممکن اسلت دما در محیط   20بیشلتر از  

باشلد   رله مورد نظر مدام قطع و وصلل می شلود  جهت جلوریری از این مشلکل  در نوسلان  1۹و   20شلما با یک درجه اختالف و مثال بین 

در این صلورت با باال رفتن دما از ،  تعریف کرده اید 3یک مقدار عددی بعنوان هیسلترزیس تعریف می شلود  فرض کنید این مقدار را  

 .( رله قطع می شود17=3-20درجه ) 1۷رله وصل و با قرار ررفتن زیر  20حد 

 

 2وصل شود پیامک و تماس فعال با هیسترزیس  چهارمشد رله ی  30بیشتر از  1ی سنسور در صورتی که دما: 1لمثا

WT1>30*2*4*1*1# 

 ( شود رله ی اول قطع میگردد 28=2-30) 2۸در مثال فو  اره دما کمتر از 

 

 5شد رله ی دوم وصل شود پیامک فعال و تماس ریر فعال با هیسترزیس  15کمتر از  1ی سنسور در صورتی که دما: 2مثال

WT1<15*5*2*0*1# 

 ( شود رله ی دوم قطع میگردد 20=5+15) 20در مثال فو  اره دما بیشتر از 

 

 4شد هیچ رله ای وصل نگردد و فقط پیامک و تماس فعال باشد  با هیسترزیس  10کمتر از  2در صورتی که دمای سنسور :  3مثال

WT2<10*4*0*1*1# 

( شلود برای مدیر پیامک ارسلال می شلود  )در حالتی که مقدار سلنسلور به حالت نرمال 14=4+10) 14در مثال فو  اره دما بیشلتر از  

 (نظیم تماس برای حالت هشدار می باشدت  فعال باشدباز رردد هیچ تماسی ررفته نخواهد شد حتی ارر 

 WT3بنویسید مثال برای سنسور دمای سوم عدد سنسور مورد نظر را   WHیا  WT مابقی سنسورها بعد از عبارتبرای 

 3شد رله ی سوم وصل شود پیامک و تماس ریر فعال با هیسترزیس  10از منفی  )سردتر(کمتر 2در صورتی که دمای سنسور : 4مثال

WT2<-10*3*0*0# 

 قطع میگردد  سومشود رله ی  و      ۵یا منفی  6یعنی منفی  (7-=3+10-) منفی۷از  )ررمتر( در مثال فو  اره دما بیشتر
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 ۸شد رله ی چهارم وصل  پیامک و تماس فعال با هیسترزیس  40بیشتر از  1درصورتی که رطوبت سنسور : 5مثال

WH1>40*8*4*1*1# 

 ی چهارم قطع می شود رردد رله  (32=8-40) 32در مثال فو  اره رطوبت کمتر از 

 5ی دوم وصل  پیامک ریرفعال و تماس فعال با هیسترزیس شد رله 20کمتر از  2درصورتی که رطوبت سنسور : 6مثال

WH2>20*5*2*1*0# 

 

 ی چهارم قطع می شود رردد رله  (25=5+20) 2۵در مثال فو  اره رطوبت بیشتر از 

 هفتگیها بصورت کنترل خروجی

و در روز یا ای از شلبانه روز  ها که تمایل داشلته باشلید تایمری را در محدودهاز طریق این قابلیت می توانید برای هر کدام از خروجی

 تنظیم تا خروجی موردنظر متصل و سپس قطع رردد روزهای خاصی از هفته 

 های متفاوت فعال نمایید تایمر را بصورت مجزا برای یک خروجی و یا هر تایمر را برای خروجی 16همزمان  تااین امکان وجود دارد 

 ید: )از چپ به راست بخوانید(باید طبق الگوریتم زیر عمل نمایبرای این منظور 

Zشماره تایمرTساعت وصل: ی وصلدقیقه :ساعت قطع* ی قطعدقیقه # ی خروجی شماره Dهفت عدد صفر یا یکY حالت خروجی 

 نکات:

 می باشد  16تا  1ی تایمر شماره ▪
 ساعته و دو رقمی باشد  2۴بایستی بصورت های وصل یا قطع میساعت و دقیقه ▪
 باشد  8تا  1از  ندی خروجی می تواشماره ▪
عدد دوم   ،بعبارت دیگر عدد اول برای شلنبه باشلند نمایانگر روزهای هفته می ،هفت عدد صلفر و یک انتهای پیام بترتیب نوشلتن   ▪

کند و در صلورتی  تایمر در آن روز عمل می ،نوشلته شلود 1در صلورتی که عدد   یابد یکشلنبه و به همین ترتیب تا روز جمعه ادامه می

   کند تایمر در آن روز عمل نمی ،نوشته شود 0که عدد 
نوشته شود به معنای لحظه ای می  Lنوشته شود به معنای دایم و در صورتی که عبارت   Dبرای حالت خروجی در صلورتی که عبارت  ▪

کند  در حالت لحظه ای  می  قطع کند ، رله وصلل و در انتهای زمان، رله باشلد  در حالت دایم در زمانی که تایمر شلرو  به کار می

 در زمان شرو  و پایان زمان، رله ی مورد نظر یک ثانیه وصل و سپس قطع می شود 

Z1T05:10*14:08#3D1000100YD 

و در روزهای شلنبه و چهارشلنبه و   سلومبرای خروجی    دقیقه دقیقه عصلر  8و 2الی   دقیقه صلبح 10و   5در مثال فو  تایمر دوم از سلاعت 

 کند عمل میبصورت دایم 

 باشد هر تایمر در مواقع لزوم قابلیت ریرفعالسازی را از طریق پیامک بصورت مجزا از طریق دستورات زیر دارا می •
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 Z2*OFF:تایمر دوم                                                      Z1*OFF:تایمر اول 

برای این    آن را فعال یا ریرفعال کنید  پیامک توانیدکند که میزمان عمل کردن یک پیامک به مدیر سلیسلتم ارسلال میهر تایمر در  •

را برای    SMSOFFرا برای فعالسلازی و عبارت   SMSONسلتاره و عبارت   سلپس شلماره ی تایمر و در انتها  Zمنظور ابتدا کاراکتر  

 ریرفعالسازی پیامک تایمر ارسال کنید 

هفتگی شماره یکفعالسازی پیامک تایمر :  Z1*SMSON     

هفتگی شماره دوازدهریرفعالسازی پیامک تایمر  : Z12*SMSOFF 

 دستگاه پیامک نمایید را به  ZLOGعبارت  گی ، جهت دریافت وضعیت تایمرهای هفت •

 تایمر تکرار

کاربر می تواند بر روی خروجی مورد نظر خود یک تایم وصل و یک تایم قطع بر حسب دقیقه تنظیم نماید  از آن پس    در این تایمر

کند و مادامی که پیامک ریرفعالسازی ارسال نگردد، این تایمر به کار خود خروجی بصورت اتوماتیک و دایمی شرو  به وصل و قطع می

 دهد  ادامه می

و سپس زمان وصل مورد نظر به دقیقه،    *ی خروجی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر ، سپس شماره  TRیمر ابتدا عبارت  جهت استفاده از این تا

 را نوشته و به دستگاه پیامک نمایید   #و بعد از آن زمان قطع به دقیقه و در انتها کاراکتر  * سپس کاراکتر 

  باید عبارت زیر را به دستگاه  خاموش باشد دقیقه پنجمثال فرض کنید میخواهید خروجی اول بصورت مداوم یک ساعت روشن و  برای 

 پیامک کنید 

TR1*60*5# 

 تواند باشد دقیقه می ۹۹۹های قطع یا وصل حداکثر تا زمانتوجه: 

 را پیامک کنید  TRLOGی تایمرهای تکرار عبارت جهت دریافت وضعیت تنظیم شده •
را   #OFF*ی خروجی مورد نظر، و در انتها عبارت ، سلپس شلماره  TRجهت ریرفعالسلازی یکی از تایمرهای هفتگی ابتدا عبارت  •

 بنویسید  برای مثال جهت ریرفعال سازی تایمر تکرار خروجی دوم عبارت زیر را پیامک نمایید 

 TR2*OFF#  

 که در قبل توضیح داده شد را به دستگاه پیامک نمایید  تنظیمجهت فعالسازی مجدد باید دستور 

 تنظیم ساعت و تاری 

جهت تنظیم تایمر هفتگی حتما باید سلاعت و تاری  دسلتگاه درسلت باشلد  انتهای تمامی پیامک های ارسلالی از سلوی دسلتگاه برای یک 

 د یه آن می توانید از تنظیم بودن زمان دستگاه مطلع شوساعت و تاری  قرار ررفته که با توجه ب

 ، جهت تنظیم آن باید طبق مثال زیر عمل کنیددر صورتی که ساعت یا تاری  درست نمی باشد 



                                                  کنترل از طریق پیامک، تک زنگ و ریموتهای راهنمای استفاده از دستگاه
11 

CLK12,19,2020,6,5# 

ی می باشلد که الدیروز م  ،و در انتها یالدیماه م  یبعد،   یالدیسلال م  یبعد،  قهیدق  یبعد،  عدد اول از سلمت چپ سلاعتدر این مثال 

 تاری  باید بصورت میالدی نوشته شود  تنظیم نمایید  توجه داشته باشید که باید طبق تاری  و ساعتی که در آن قرار ررفته اید

 اتصال باتری پشتیبان و اعالم قطع و وصل بر  شهر

 دو حالت جهت اتصال باتری و اعالم هشدار بر  شهر وجود دارد 

باید باتری را به سلوکت سلفید رنگ سله پین نمایید،  ولتی( اسلتفاده می 4در صلورتی که از باتری مخصلوش شلرکت )تک سلل  حرلت اول:

مثبت دستگاه را به پین مثبت آداپتور متصل  هفتم یا هشتمدیجیتال  ورودی  ،سلپس با یک تکه سلیم  وکنار ترمینال پاور دسلتگاه متصلل کنید 

 نمایید 

)مثبت کرده  یمواز  کیشلارور اتوماتیک به همراه  ولتی اسلتفاده می نمایید بایسلتی باتری را  12که از باتری  در صلورتی  حرلت دوم: 

 یک مثبت می  سلپس سلنیببند)جایگزین آدابتور(پاور دسلتگاه  نیدو پ نالیبه ترم و منفی شلارور به منفی باتری( -شلارور به مثبت باتری  

و شلارور به   یباتر یآدابتور با منف   ی)منف دیپاور متصلل نمای یرا به قسلمت منف  یمنف  میو سل  دسلتگاهمثبت  یرا به ورودولتی  12 آدابتور

  دییآدابتور را به بر  شهر متصل نما در آخر(  هم متصل می شوند

  نناریی دستگاه متصل فید رنگ ترمینال سآن را به  ولتی است، 12به هیچ عنوان در صورتی که باتری شما هشدار: 

 ولتی 220ی کنندهها به مصرفی اتصال خروجینحوه

روی   NO/COM/NCهلای  و بلا نلام  xOutبلاشللد کله هر کلدام بلا عنوان  پین می  3هر خروجی دارای یلک ترمینلال  هلا آزاد و  خروجی

ی مورد نظر خود مطابق ها به مصلرف کنندهجهت اتصلال هر کدام از ترمینال  اند مشلخص شلده  هاو یا در پشلت ترمینال برچسلب جعبه

 مدار زیر عمل نمایید 

 

 

 

 

 

صورت نیاز به میزان باالتر به باشلد  در  می وات  120آمپر و جهت اتصلال به المپ های کم مصلرف    ۴میزان آمپر هر خروجی نهایتا توجه: 

 ر یا رله های کمکی استفاده نمایید وکنتاکت زا

 با پیامک تابلو بر  کنترل کلیدهای استوپ و استارت

 

NO C NC 

 مصرف کننده ترمینال خروجی دستگاه

 فاز اصلی 
 )ورودی به ترمینال(

 نول اصلی 
 اتصال به صورت مستقیم

مصرف کنندهفاز   
 )خروجی از ترمینال(

ولتی داریلد و   220برای مثلال در صلورتی کله شلملا یلک الملپ  

ابتدا سلیم نول   خواهید آن را به خروجی اول متصلل نمایید،می

پیچ  C1، سلپس سلیم فاز را داخل پین خود را مسلتقیم به المپ زده

 .یک سیم ررفته و به مصرف کننده بزنید NO1کرده و از پین 
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خروجی اول را با کلید اسلتارت  COMو   NOدر صلورت تمایل جهت اتصلال سلیسلتم به کلیدهای اسلتارت و اسلتوپ تابلو بر  باید پین های  

 خروجی دوم را با کلید استوپ سری کنید )مطابق تصویر زیر( COMو  NCموازی و پین های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است( 4و3نوشته شده باشد  )مهم اعداد  14و  13، روی کنتاکتور اعداد  24و  23ممکن است بجای اعداد توجه: 

  C1ر حالت فو  موتور پمپ بصلورت پیامکی و یا دسلتی قابل کنترل می باشلد  در این حالت جهت روشلن شلدن موتور کافیسلت عبارت د
 را پیامک کنید  C2و جهت خاموش شدن موتور عبارت 

 استارت با تک زنگکنترل کلیدهای استوپ و 

عبارت دیگر در این حالت از طریق ه جهت کنترل اسلتارت و اسلتوپ تابلو بر  از طریق تک زنگ اسلتفاده می شلود  بتابلو بر    حالت

در صورتی که برقراری تماس با سیم کارت دستگاه استارت و یا استوپ با توجه به ورودی اول عمل می کند  در زمان استفاده از این مد  

خروجی دوم  ،شلده باشلدو در صلورتی که ورودی اول تحریک    ررددخروجی اول یک ثانیه متصلل می ،دی اول تحریک نشلده باشلدورو

ورودی اول  ،جهت اسلتفاده از این مد باید دسلتگاه بگونه ای در تابلو بر  نصلب رردد که با روشلن شلدن موتور رردد یک ثانیه متصلل می

وصلل میتوانید از یکی از پایه های کمکی کنتاکتور اسلتفاده کنید و مدار را بگونه ای ببندید که با   دسلتگاه با پالس منفی تحریک رردد 

  متصل شودورودی دیجیتال منفی اول تور به شدن کنتاکتور ، پین منفی آداپ

 TBF : ریرفعالسازی مد تابلو بر                                                                TBN : فعالسازی مد تابلو بر 

 زنگکنترل خروجی با تک

ها را کنترل کنید  بصلورت پیشلفرض در صلورت خروجیاز طریق تماس با شلماره سلیمکارتی که بر روی دسلتگاه قرار ررفته می توانید یکی از 

سلپس  ،   FCNبرای تغییر تنظیمات تک زنگ می بایسلت ابتدا عبارت  برقراری تماس با دسلتگاه، خروجی اول بمدت یک ثانیه قطع و وصلل می شلود   

سلتاره و تنظیم ارسلال پیامک بررشلتی را با  امهادبعد از آن سلتاره و حالت تک زنگ )دایم یا تایمردار( و در ،  ی خروجی مورد نظرسلتاره و شلماره

 نوشته و کاراکتر مربع را در انتها قرار دهید  0یا  1درج اعداد 
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دنگ بر هوی خروجی دوم و حرلت دایم و فعرلسردی اهسرل پیرمک یزاهش:تنظیم تک  FCN*2*D*1# 

غیرفعرلسردی اهسرل پیرمک یزاهشثرنیه و  8دنگ بر هوی خروجی سوم و حرلت تریم :تنظیم تک  FCN*3*T8*0# 

 را به دستگاه پیامک کنید  FCF جهت ریرفعالسازی کامل تک زنگ عبارت 

 را به دستگاه پیامک کنید  FSL ی وضعیت تنظیمات تک زنگ عبارتجهت مشاهده 

 بازرردانی به تنظیمات اولیه

و   KEY2 انید با فشلاردادن کلیدتو را به دسلتگاه پیامک کنید  همچنین می MDCبرای این منظور در صلورتی که مدیر سلیسلتم هسلتید، عبارت 

  نگه داشتن آن بمدت ده ثانیه عمل بازرردانی به تنظیمات کارخانه را انجام دهید

در صلورت تمایل جهت ریرفعالسلازی کلید سلخت افزاری ریسلت فکتوری)بازرردانی به تنظیمات کارخانه( که بر روی دسلتگاه قرار ررفته،  

 را پیامک کنید  KNو جهت فعالسازی مجدد آن عبارت  KFعبارت 

 تنظیم صدای بازر )بو (

 را پیامک کنید  PNو جهت وصل آن عبارت  PFجهت قطع صدای بو  دستگاه عبارت 

 کارتدریافت میزان شارو سیم 

را به دسلتگاه پیامک نمایید  توجه   GHو برای همراه اول عبارت  GIی  سلیم کارت ایرانسلل عبارت رو باقی ماندهٰ  جهت دریافت میزان شلا

 داشلته باشلید که باید حتما زبان سلیم کارت انگلیسلی باشد  جهت تغییر زبان سیم کارت به انگلیسی، سیم کارت را بر روی یک روشی قرار دهید 

 زیر را با توجه به اپراتور بر روی سیم کارت اجرا کنید  USSDو کد های 

#2*198* :اپراتوه هاراه اول  #2*3*4*555* :                               اپراتوه ایرانسل  

 افت رزارش آخرین عملکردهای سیستمدری

و در انتها یکی از   LOGبخش ذخیره میکند  برای دریافت کافیسلت عبارت   ۴عمل آخر را به همراه سلاعت و تاری  در   20این سلیسلتم 

 را نوشته و پیامک کنید  4تر  ۱اعداد 

مثرل  LOG1 

 هادار خروجیتنظیم حالت حافظه

بعبارت دیگر در  ریرد  آخرین حالتی که قرار ررفته بود قرار میخروجی در ، بصلورت پیش فرض با قطع و وصلل بر  دسلتگاه و یا ری اسلتارت

رردد  جهت ریرفعالسازی این حالت برای هر خروجی بصورت مجزا می توانید    بعد از قطع و وصل بر  مجددا وصل می،  صورتی که رله وصل بوده

را نوشته  #)یک به منزله حالت حافظه دار( و در انتها کاراکتر   یر یکصفر  عدد   ۸و در ادامه   سترههو    OMتنظیم کنید  برای این منظور ابتدا عبارت  

 و پیامک کنید 

چهرهم ده حرلت معاولی ترده حرلت حرفظه داه و خروجی سوم  تر چهرهم:تنظیم خروجی اول   OM*11110000# 

 را به دستگاه پیامک کنید  OMLOGجهت مشاهده ی وضعیت حالت خروجی ها عبارت 
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 راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید

وارد نرم افزار    ۱۲34۵همز پیش فرض  توانید با  وارد صفحه ورود رمز عبور می شوید،شما میپس از دریافت و نصب نرم افزار در ابتدا  

 شوید 

شلوید  در اولین ورود به صلفحه اصللی چون هیچ در صلورتی که رمز ورود به درسلتی وارد شلود به صلفحه اصللی نرم افزار منتقل می

کله پس از ثبلت اولین دسلتگلاه این پیغلام دیگر نملایش داده   یلدی مواجله می شلودسلتگلاهی برای نرم افزار تعریف نشللده، بلا اخطلار

 را انتخاب کرده و مشخصات دستگاه را در نرم افزار ثبت نام کنید   "اضافه کردن دستگاه"شود در این مرحله باید رزینه نمی

 افزار ثبت دستگاه جدید در نرم

دسلتگاه مختلف را ثبت کنید و  10توانید تعداد اطالعات دسلتگاه را ثبت کنید در این قسلمت میافزار به دسلتگاه مورد نظر ابتدا باید برای اتصلال نرم

 سپس دستگاه مورد نیاز را جهت کنترل انتخاب نمایید 

نام   می توانید اطالعات مربوط به دسلتگاه مورد نظر را وارد و ذخیره کنید   به صلفحه زیر منتقل می شلوید که از طریق آن  +پس از لمس دکمه 

 را انتخاب کنید ( 4های دو کاناله عدد کارت روی دستگاه را وارد نمایید  )برای سیستمی سیمتعداد خروجی و شمارهدلخواه برای دستگاه 

یکن آن رردد و آافزار اضافه خواهد شد و به صفحه قبلی باز میدر پایان در صورتی که اطالعات وارد شده صحیح باشند ، دستگاه با موفقیت به نرم

 کند تغییر پیدا می تیکبه شکل 

 کنترل خروجی 

را انتخاب نمایید  بر روی یکی از خروجی ها کلیک کرده و آیکن سبز رنگ را انتخاب کنید   کنترل خروجیدر صفحه ی اصلی رزینه ی 

لحظه ای رزینه ی آبی رنگ را  تا خروجی مورد نظر روشن شود  به همین منوال جهت خاموش کردن رزینه ی قرمز رنگ و برای وصل 

توانید به   انتخاب نمایید  در صورتی که رزینه ی آبی را زده و نگه دارید به صفحه ی دیگری منتقل می شوید که در این صفحه می

 خروجی مورد نظر زمان بدهید 

 تغییر آیکن و نرم خروجی

توانیلد نلام آیکن ی جلدیلد شلود  در این قسلملت مید صلفحلهبرای این منظور خروجی مورد نظر را بملدت یلک ثلانیله نگله داریلد تلا وار

 دلخواه خود را انتخاب کنید 

 باشند افزار به راحتی قابل استفاده میهای نرمافزار توضیح داده شده است  مابقی بخشهای اصلی نرمبخش

 دهیرفت اطالدرت

طریق این صفحه میتوانید اطالعات سیستم اعم از دما و رطوبت و  را انتخاب نمایید  از    دهیرفت اطالدرتدر صفحه ی اصلی رزینه ی  

 وضعیت ورودی و خروجی و     را دریافت نمایید  

 تنظیارت دستگره 

 را انتخاب نمایید  از طریق این صفحه می توانید تمامی تنظیمات سیستم را انجام دهید   تنظیارت دستگرهی در صفحه ی اصلی رزینه
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 پیرمکی/هیاوتی هری کنترل سیستم

 بیسیک  ورودی دو –خروجی کنترل از طریق پیامک /ریموت دو 

 بیسیک ورودی چهار  –خروجی کنترل از طریق پیامک/ریموت چهار 

 ورودی بیسیک  هشت  –خروجی  هشتکنترل از طریق پیامک/ریموت 

 سنسور  2تایمردار با قابلیت اتصال ورودی چهار  –خروجی کنترل از طریق پیامک/ریموت چهار 

 سنسور   ۴ تایمردار با قابلیت اتصالورودی هشت    –خروجی کنترل از طریق پیامک/ریموت هشت 

 سنسور   ۴ تایمردار با قابلیت اتصالورودی  هشت  –خروجی  دوازدهکنترل از طریق پیامک/ریموت 

 سنسور   1 ردار با قابلیت اتصالتایم ورودی شانزده   –خروجی کنترل از طریق پیامک/ریموت شانزده 

 فری/هیاوتی هری کنترل پیرمکی/وایسیستم

 سنسور   2چهار ورودی تایمردار با قابلیت اتصال  –فای/ریموتی چهار خروجی کنترل از طریق پیامک/وای

 سنسور   ۴هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال  –فای/ریموتی هشت خروجی کنترل از طریق پیامک/وای

 سنسور  ۴هشت ورودی تایمردار با قابلیت اتصال  –فای/ریموتی دوازده خروجی کنترل از طریق پیامک/وای

 سنسور   1شانزده ورودی تایمردار با قابلیت اتصال   –فای/ریموتی شانزده خروجی کنترل از طریق پیامک/وای

 هیاوتی هری کنترل سیستم

 ( متر 50کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد معمولی )

 ( متر 200کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد متوسط )

 ( متر  500کنترل از طریق ریموت چهار خروجی برد بلند  )

 ( متر 100) معمولی  خروجی برد دوازدهکنترل از طریق ریموت 

 ( متر 300) متوسط  خروجی برد دوازدهکنترل از طریق ریموت 

 ( متر  100کنترل از طریق ریموت شانزده خروجی برد معمولی )

 متر(  300کنترل از طریق ریموت شانزده خروجی برد متوسط )


