دستگاه سیم کارتی کنترل و نظارت بر سطح مخزن
فلوتر سیم کارتی ترونیکس

فرستنده و گیرنده فوق هر یک بوسیله ی یک سیم کارت راه اندازی و وارد شبکه
موبایل می گردند .سنسورهای سطح ( فلوتر ) به فرستنده متصل شده و گیرنده نیز
بوسیله کنتاکتور به الکتروپمپ وصل می شود .دستگاه فرستنده پس از دریافت
وضعیت پر یا خالی مخزن بصورت خودکار آن را بوسیله ی یک پیامک ( ) SMS
به گیرنده ارسال خواهد کرد.

گیرنده با دریافت پیامک فرستنده مبنی بر اینکه مخزن به سطح باال یا پایین رسیده
است  ،بوسیله رله های خروجی خود کنتاکتور را قطع یا وصل خواهد نمود .بدین

ترتیب فرمان روشن یا خاموش شدن بوسیله پیامک از فاصله صدها کیلومتر به
گیرنده مخابره خواهد شد و گیرنده پمپ را روشن و خاموش می کند.

 دارای فرستنده  2کانال و گیرنده  2رله ( قابل ارتقاء ) فرستنده قابل اتصال به انواع فلوترهای مکانیکی و الکترونیکی گیرنده قابل اتصال به انواع کنتاکتورهای صنعتی برقراری ارتباط بدون محدودیت در فاصله بوسیله پیامک -امکان ارسال وضعیت مخزن با  SMSروی گوشی موبایل

 امکان مشاهده وضعیت مخزن بر روی نرم افزار اندروید امکان ارسال دستور روشن خاموش شدن به پمپ با موبایل فرستنده با تغذیه  12ولت مناسب تامین برق با سیستم های خورشیدی درمناطق بدون برق
 -پشتیبانی از تمامی سیم کارت های داخلی

 مصرف شارژ ( اعتبار ) پایین و امکان استعالم گرفتن از میزان شارژ دارای آنتن اکسترنال با کابل  3متری دارای جستجوگر خودکار شبکه اتصال مجدد در صورت از دست رفتن احتمالی آنتن -دارای منبع تغذیه برای هر دو طرف

 امکان اعالم قطعی برق با  SMSو تماس فوری دارای نرم افزار اندروید فارسی با امکان نمایش سطوح مخزن نصب آسان -یک سال گارانتی دستگاه

 -دارای پنج سال خدمات پس از فروش

فرستنده و گیرنده را مطابق دستور فوق راه اندازی و تست کنید .ابتدا آنتن دستگاه را
وصل نمایید و یک سیم کارت مطابق عکس روی لیبل در آن قرار دهید.

با اتصال یک اداپتور  12ولت  ( DCترجیحا  2آمپر ) دستگاه را روشن نمایید .دقت
فرمایید در صورت اتصال اشتباه محل  +و – دستگاه آسیبی نخواهد دید و صرفا روشن
نمی شود.

پس از اتصال آداپتور به ترمینال تغذیه  ،دستگاه روشن شده و در کمتر از  1دقیقه وارد شبکه
خواهد شد .بطوریکه پس از مدتی چراغ  LEDنت ( کنار آنتن ) با سرعت هر  3ثانیه یک بار
چشمک می زند .این بدین معناست که دستگاه با موفقیت وارد شبکه موبایل شده است .در غیر
اینصورت سیم کارت نیاز به بازبینی دارد.

پس از اتصال دستگاه به شبکه عبارت  ADMINرا بوسیله پیامک (  ) SMSبه شماره سیم کارت
دستگاه ارسال کنید .رسالت این کد تعیین مدیر سیستم یا شخص کنترل کننده ی دستگاه است.
این کد تعیین می کند که شما اولین شخص کنترل کننده دستگاه هستید و دستگاه با ارسال پاسخ
…  ADMIN SAVEمدیر شدن شما را تایید خواهد نمود .دقت فرمایید در سری قدیمی دستگاه
ها مدیر سیستم با ارسال کد  96101مشخص می گردد ( .به کاتالوگ راهنما مراجعه کنید )

توجه  :این که از کدام دستگاه بعنوان فرستنده و کدام دستگاه بعنوان گیرنده استفاده
شود اهمیتی ندارد زیرا هر دو دستگاه هم قابلیت فرستنده شدن و هم قابلیت گیرنده
شدن را دارند.

مطابق تصویر  12+ولت از تغذیه وارد پایه  15فلوتر شده و از پایه  18وارد ورودی
 1دستگاه فرستنده می شود .پایه ی  Gدر فرستنده نیز به  12-ولت تغذیه وصل می
شود .در این حالت با رسیدن آب به حداقل خروجی فلوتر وصل می شود و ورودی 1
دستگاه ( فرستنده ) را برای ارسال پیامک تحریک می کند  ،با پر شدن مخزن نیز
فلوتر قطع می شود و  12ولت از روی ورودی  1برداشته می شود.
توجه  :اتصال سنسورهای مکانیکی در صفحات آخر توضیح داده شده است.

کافی است یکی از روش های زیر را برای انجام اتصال انتخاب نمایید .پس از
انتخاب روش نصب سراغ سایر تنظیمات ( مطابق با روش نصب ) می رویم.
روش اول  :اتصال دستگاه به کنتاکتور

مطابق تصویر فاز پس از ورود به  COM1و خروج از  NO1وارد ترمینال  A1کنتاکتور
شده و ترمینال  A2کنتاکتور به نول وصل شده است.

پس از اتصال مستقیم کدهای زیر به ترتیب برای دستگاه فرستنده پیامک شوند.
701;11
702;10
توجه  :پس از ارسال هر کد الزم است پاسخی از دستگاه دریافت کنید .اگر پاسخ
دریافت نشد یا مدیر دستگاه نیستید یا دستگاه در اتصالش به شبکه مشکل دارد.

نحوه تنظیم کدهای دستگاه فرستنده با پیامک
توجه  :این کدها تنها برای روش اول مناسب می باشند .چنانچه مدار را مطابق روش
دوم پیاده نمایید الزم است از کدهای دیگری استفاده فرمایید.

روش دوم  :اتصال دستگاه به شستی

نمایی از یک کلید استوپ استارت که معموال بر روی درب تابلوهای برق قرار می گیرد
اکثر تابلوهای تک ضرب و ستاره مثلث بوسیله شستی های دوبل یا استوپ استارت مجزا کنترل
می شوند .این شستی ها از دو قسمت جدا شامل استارت  -نرمال باز  -و استوپ  -نرمال بسته-
تشکیل می شوند .ممکن است شستی ها از هم جدا یا بهم چسبیده باشند که این حالت در
دستورالعمل نصب تفاوتی ایجاد نخواهد کرد .الزم است بدانید که برای اتصال دستگاه رله سیم
کارتی به تابلو برق نیازی به بهم زدن یا تغییر در مدار فرمان نمی باشد و نصب دستگاه با چند

اتصال جزئی در زمان کوتاهی انجام خواهد شد.

نمای از ترمینال های شستی استوپ و استارت در کنار هم که ما برای تشریح مدار آنها را
بصورت جدا ترسیم می کنیم

نکته  :چنانچه تابلوی برق از قبل ساخته شده است مطابق این دستور عمل کنید.
همچنین در صورتی که می خواهید یک تابلوی جدید پیاده کنید ابتدا فرمان تابلو را
طبق روال معمول با شستی استوپ استارت اجرا نموده و در پایان کار می توانید
ترمینال های دستگاه سیم کارتی را بدان متصل نمایید .بنابراین نیازی نیست مدار تابلو
از ابتدا با این دستور پیاده گردد.

تست مدار  :برای تست عملکرد صحیح مدار با ارسال عدد  111به گیرنده موتور
پمپ شما روشن و با ارسال  112خاموش خواهد شد.
پس از اتصال کدهای زیر به ترتیب برای فرستنده پیامک شوند
701;111

702;112
نکته  :پس از ارسال هر کد الزم است پاسخی از دستگاه دریافت کنید.
نکته  :این کدها تنها برای روش دوم مناسب می باشند.

برای استفاده از فلوتر فرستنده و گیرنده الزم است سیم کارت دستگاه فرستنده مدیر
دستگاه گیرنده باشد و سیم کارت دستگاه گیرنده مدیر دستگاه فرستنده شود .لذا الزم
است ابتدا سیم کارت فرستنده بر روی گوشی قرار گیرد و در نهایت سیم کارت
گیرنده را بر روی گوشی قرار دهید.
 -1توسط گوشی موبایل  ،با سیم کارت فرستنده کد مدیریت بر روی دستگاه
گیرنده ارسال شود ( .گیرنده باید پاسخ تایید بدهد )
 -2توسط گوشی موبایل  ،با سیم کارت گیرنده کد مدیریت بر روی دستگاه
فرستنده ارسال شود ( .فرستنده باید پاسخ تایید بدهد )
کد مدیریت چیست ؟ این کد در دستگاه های سری جدید عبارت  ADMINو در
دستگاه های سری قدیم عبارت  96101می باشد .کافی است توسط گوشی موبایل این
کد هم برای فرستنده و هم برای گیرنده ارسال شود.

توجه  :فیلم آموزشی نصب فلوتر سیم کارتی بر روی کانال آپارات الکترو دلتا کنترل به آدرسی
اینترنتی زیر موجود است.
https://www.aparat.com/edcontrol

در صورت نیاز بوسیله نرم افزار فوق می توان عالوه بر کنترل سطح مخزن از فاصله صدها
کیلومتر در بستر  ، SMSالکتروپمپ را نیز روشن و خاموش نمود و وضعیت آن را مشاهده نمود.
برای این کار الزم است شما مدیر دستگاه فرستنده و گیرنده باشید.
نکته  :قبل از استفاده از نرم افزار الزم است مطابق دفترچه سیم کارت گوشی خود را بعنوان
کاربر برای دستگاه های فرستنده و گیرنده ( هر دو ) مشخص فرمایید.
نکته  :نرم افزار فوق از وبسایت گروه صنعتی الکترو دلتا کنترل قابل دریافت است.
www.teronix.ir

جدول کد ارسالی برای موارد خاص

زمانی که سنسورهای مکانیکی بصورت مستقیم ( بدون دستگاه فلوتر ) به ورودی های
دستگاه وصل شوند کدهای تنظیمی ارسالی برای دستگاه فرستنده فرق خواهند کرد.
نکته  :در این حاالت  12+ولت بوسیله ترمینال نرمالی اپن ( معموال سیم های مشکی و آبی )
سنسور به ورودیها اعمال می شود .یعنی  12+تغذیه به سیم مشکی سنسور مکانیکی وصل شده
و سیم آبی سنسور وارد یکی از ورودی های دستگاه سیم کارتی ( فرستنده ) می گردد.
شرح حالت خاص
سنسور سطح باالی مخزن به ورودی 1
و سنسور کف مخزن به ورودی 2

زمانی که موتور را با روش اول

زمانی که موتور را با روش دوم

ببندیم

ببندیم
701;10
704;11

701;111
704;112

وصل شده است
فقط یک عدد سنسور سطح باال به

704;10

704;112

ورودی  2وصل شده است.
چهار عدد سنسور برای  4سطح وصل
شده است که باالترین سطح ورودی
 4و پایین ترین ورودی  1است.

701;11
708;10

701;111
708;112

