
 

 

  راه اندازی و نصب دستگاه

GSM & REMOTE 

  خروجی                                 4ورودی و  4دارای 

  متر05قابلیت کنترل و ارسال دمای محیط با قابلیت کابل کشی تا 

 تایمر دوره ای ، تایمر دقیقه و تایمر پالس برای خروجی ها 

  قابلیت اتصال چشمی و مگنت دزدگیر به ورودی ها 

 قابلیت کنترل رله با تک زنگ 

  ، میزان آنتن دهی ، گزارشگیری از وضعیت ورودی و دریافت شارژ

 ، گزارش عملکرد کاربران به مدیرخروجی ها 

 قابلیت هشدار قطع برق در صورت اتصال باتری پشتیبان 

 قابلیت اتصال به انواع وسایل برقی ، برد رله و کنتاکتور 

  رای کنترل دستگاهبریموت کنترل و نرم افزار اندروید 

 

 

 

 

 

  نکات نصب دستگاه :

آمپر مرغوب استفاده  1ولت  21* برای تغذیه دستگاه باید یک آداپتور 

 کنید در غیر این صورت در عملکرد دستگاه اختالل بوجود می آید .

به دستگاه متصل کنید و آن را در مکان  حتماهمراه دستگاه را  آنتن* 

 مناسب برای دسترسی به حداکثر آنتن دهی نصب کنید

* رله های دستگاه را هرگز برای اتصال به دستگاهای با جریان کشی 

باال استفاده نکنید و از کنتاکتور یا برد رله به عنوان واسط بین دستگاه 

 و وسایل پرمصرف استفاده کنید . 

 جریان قابل اطمینان برای اتصال مستقیم به رله دستگاه حداکثر *

هالوژن و کم مصرف  , LED , COBمی باشد و برای المپ های آمپر  3

 وات می باشد . 155هر رله 

 

 کاربر برای دستگاه 5قابلیت تعریف یک مدیر اصلی و 

 به دستگاه  ADMINارسال   <معرفی مدیر دستگاه  

 فقط توسط مدیر  #PSSتغییر رمز مدیر دستگاه        پسورد جدید  

 تعریف کاربران سیستم توسط مدیر   

 N1D=D 1حذف کاربر  __   N1=+989121112233   1معرفی کاربر   

 N2D=D 2حذف کاربر  __     N2=+989121112233 2معرفی کاربر   

 N3D=D 3حذف کاربر  __     N3=+989121112233 3معرفی کاربر   

 N4D=D 4حذف کاربر  __     N4=+989121112233 4معرفی کاربر   

 N5D=D 5حذف کاربر  __     N5=+989121112233 5معرفی کاربر   

 

 دستورات گزارشگیری :

 RSTSSY: ارسال فقط توسط مدیر ریست کردن دستگاه 

 AIO: ارسال ، مد آالرممیزان آنتن دهی ، ورودی ها ، خروجی ها   گزارشگیری

 TCIاطالع از میزان شارژ همراه اول فارسی  : ارسال 

 #1*141*اطالع از میزان شارژ ایرانسل : ارسال 

              #11*140*اطالع از میزان شارژ همراه اول : ارسال 

             MDQاطالع از کاربران و مدیریت دستگاه : ارسال 

  مدیر( )فقط OPT#30غیر فعال کردن آن  ...   OPT#29 اطالع از خاموش روشن کردن خروجی ها توسط کاربران : 

 

 کنترل رله های خروجی :
 10ارسال کد  < 2قطع خروجی       11ارسال کد  < 2وصل خروجی 

 20ارسال کد  < 1قطع خروجی     21ارسال کد  < 1وصل خروجی 

 PLS1#تغییر زمان پالس   زمان      111ارسال کد   < 2پالس خروجی 

 PLS2#تغییر زمان پالس   زمان      112ارسال کد   < 1پالس خروجی 

و بر حسب  ثانیه می باشد 00555حداکثر این زمان برای هر خروجی نکته : 

  ثانیه می باشد

 0برای روشن شدن و عدد 2عدد  OUT#10  <فرمان گروهی 

 2با ارسال این دستور خروجی ) به طور مثال   برای خاموش شدن

 می شود (خاموش  1روشن ، خروجی 

در صورتی که میخواهید بعد از قطع «     ذخیره وضعیت خروجی ها 

اتصال برق دستگاه بعد از مدتی رله ها حالت قبلی خود را  برق دستگاه و

در این صورت دستگاه با  را به دستگاه ارسال کنید  OPT#5حفظ کنند کد 

. حال بطور مثال .  این حالت را فعال می کند  SAVE MODE ONارسال 

وصل بوده و برق دستگاه قطع و مجددا وصل شود 1و  2اگرخروجی های 

برای غیر فعال کردن این . رله های مربوطه به ترتیب روشن خواهد شد 

را به دستگاه ارسال کنید در این صورت دستگاه با ارسال  OPT#6مد کد 

SAVE MODE OFF  این حالت را غیر فعال می کند 

 

ولت وصل و با قطع ولتاژ قطع می شود . در نتیجه شما میتوانید  14تا  0ورودی های دستگاه با ولتاژ ورودی های دستگاه : 

از این قابلیت برای کاربرد هایی مانند اعالم قطع برق ، تشخیص خاموش و روشن بودن وسایل ، اتصال مگنت و چشمی 

لتاژ برای کاربر ان اسمس ارسال کرده و با قطع ولتاژ دستگاه با اتصال و 1و 2دزدگیر به ورودی ها استفاده کنید .ورودی 

 همچنین این ورودی ها میتواند با کاربران تماس بگیرد. هم برای کاربران اسمس ارسال می کند

  برای فعال کردن مد ارسال اسمس ورودی ها دستورOPT#23  و برای غیر فعال کردن آن دستورOPT#24  را برای

 دستگاه ارسال کنید

 ال کردن مد تماس ورودی ها در حالت وصل ولتاژ دستور برای فعOPT#19  را برای دستگاه ارسال کنید در این حالت

هنگامی که به ورودی های دستگاه ولتاژ متصل شود با کاربران تماس میگیرد . برای غیر فعال کردن این حالت دستور 

OPT#20 را برای دستگاه ارسال کنید 

 ودی ها در حالت قطع ولتاژ دستور برای فعال کردن مد تماس ورOPT#21  را برای دستگاه ارسال کنید  در این حالت

 OPT#22هنگامی که ولتاژ از ورودی دستگاه قطع شود با کاربران تماس میگیرد . برای غیر فعال کردن این حالت دستور 

 را برای دستگاه ارسال کنید

   حالت قابل استفاده می باشد  3دستگاه در 1ورودی 

 2-  برای قرار دادن دستگاه در این مد  .ارسال شود 1با اتصال ولتاژ و قطع ولتاژ به ورودی برای کاربر اسمس یا تماس یا هر

 )) حالت پیش فرض باشد .  ALARMOFFدر این حالت مد دستگاه روی را به دستگاه ارسال کنید  OPT#31دستور  

 1- برای مدت زمانی که  1به کاربر ارسال شود و با قطع ولتاژ خروجی  1با اتصال ولتاژ به ورودی اسمس یا تماس یا هر

برای قرار دادن دستگاه در این مد دستور ) مد قطع برق ( توسط کاربران تعیین می شود روشن و سپس خامو ش شود . 

OPT#15  را به دستگاه ارسال کنید برای این مد باید با ارسال دستورALARMON  میتوانید این مد را فعال کرده و با

 این مد را غیر فعال کنید ALARMOFFدستور 

 3-  برای مدت زمانی که  1با اتصال ولتاژ به ورودی اسمس یا تماس برای کاربر ارسال نمی شود و با قطع ولتاژ خروجی

گاه برای قرار دادن دست) مد اتصال چشمی دزدگیر به ورودی ( تعیین می شود روشن و سپس خاموش شود . توسط کاربران

میتوانید این مد  ALARMONرا به دستگاه ارسال کنید برای این مد باید با ارسال دستور  OPT#16در این مد دستور  

 این مد را غیر فعال کنید ALARMOFFرا فعال کرده و با دستور 

 ک ورودی به خروجیلین

  در این حالت میتوانید با اتصال ولتاژ به ورودی خروجی متناظر را روشن و با قطع ولتاژ خروجی را قطع کنید برای این

نشانگر فعال بودن این حالت برای ورودی  1  را به دستگاه ارسال کنید در اینجا عدد INT#10 کار باید دستور 

نشانگر غیر فعال بودن این حالت برای ورودی مورد نظر می باشد . به طور مثال با ارسال دستور  0مورد نظر و عدد 

INT#10  غیر فعال می باشد . 1به خروجی  1فعال ، برای ورودی  2به خروجی  2لینک ورودی به خروجی برای ورودی 

 

 

 

 

دستگاه را به دو  1در این مد میتوانید با تماس با دستگاه رله مد تک زنگ : 

پیش فرض مد تماس غیر فعال می باشد و ) در حالت روش کنترل کنید 

 کنترل رله روی حالت پالس می باشد (

  برای فعال کردن این مد دستورOPT#3  را به دستگاه

ارسال کنید  و برای غیر فعال کردن این مد دستور 

OPT#4 را به دستگاه ارسال کنید 

  در مد لحظه ای )با یک بار تماس با  1برای کنترل رله

ثانیه وصل و سپس قطع  2برای مدت زمان  1دستگاه رله 

 را برای دستگاه ارسال کنید OPT#18می شود ( دستور 

 پ ) با یکبار تماس با برای کنترل رله در مد فلیپ فال

قطع می گردد (  1وصل و با تماس دوم رله  1دستگاه رله 

 را برای دستگاه ارسال کنید . OPT#17دستور 

 

نحوه رفع عیب کامل  ، اتصاالت و کاتالوگ نصب ، راه اندازی

 را از فروشنده بخواهید و نرم افزار اندروید دستگاه  دستگاه 

 نرم افزار اندروید دستگاه را از فروشنده دریافت کنید

 
  توجه : ارسال اعداد برای دستگاه باید

 11به زبان انگلیسی باشد به طور مثال 

 غلط 22صحیح است و 

 

 

کاراکتر 20تا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

در مد دزدگیر بدون  1قطع کردن آژیر خروجی

 0000غیر فعال کردن مد آالرم با دستور 



 

 

 مد کنترل دما :

 رشته همراه دستگاه می باشد  3متر را داشته و  محل اتصال آن روی برد با کابل  05را دارد . این سنسور قابلیت سیم کشی تا  ds18b20تگاه قابلیت اتصال سنسور دمای دس

را در مد سرمایش یا گرمایش کنترل کنید . در مد سرمایش وسیله سرمایشی مانند کولر   2رله  بازه دمایی را برای دستگاه تعریف کرده و توسط آن  2برای این دستگاه می توانید 

له یا کنتاکتور به شی مانند جت هیتر و بخاری را توسط ریهای آمپر باال یا کنتاکتور به دستگاه متصل کنید و در مد گرمایشی میتوانید دستگاهای گرما هرا میتوانید با استفاده از رل

 کنید دستگاه متصل

   با ارسال دستور   2حد باالی دمای رلهTMH1#30  با ارسال دستور  2درجه می باشد .  حد پایین دمای رله  35نشانگر دمای  35که در اینجاTML1#20  که در

و برای  OPT#25دستگاه تعیین کنید . برای مد گرمایش ارسال دستور  2سپس مد گرمایش یا سرمایش را برای رله . درجه می باشد 15نشانگر دمای  15اینجا 

 OPT#26مد سرمایش ارسال دستور 

  درجه قطع شود باید ابتدا دستور  15در جه وصل و روی دمای  35روی دمای  2به طور مثال اگر میخواهید رلهTML1#20 ید دستگاه و پس از دریافت جواب تای

انتخاب کرده و نهایتا مد کنترل دما را با ارسال دستور  OPT#26را برای دستگاه ارسال کنید . سپس مد سرمایش را با ارسال دستور  TMH1#30دستور 

TMP1ON   برای غیر فعال کردن مد اتوماتیک دما دستور ( . فعال کنیدTMP1OFF  در نتیجه دستگاه ) 35در صورتی که به دمای را به دستگاه ارسال کنید 

در اینجا اگر رله را روی مد  را خاموش می کند . 2درجه رله  15را روشن کرده و وسیله سرمایشی را روشن و با کاهش دما به  2درجه سانتی گراد برسد رله 

درجه بخاری  35کرده و  با افزایش دمای محیط به  روشن شده و وسیله ای مانند بخاری را روشن 2درجه رله  15گرمایشی فعال کنید در صورت رسیدن به دمای 

 را خاموش می کند

 مد ارسال پیام هشدار دمای باال و پایین : 

 ا تماس بگیرد شدار ارسال کند یا با شمبرای دستگاه می توانید یک دمای هشدار باال و یک دمای هشدار پایین تعریف کنید تا هنگام رسیدن به این دمایی بحرانی برای شما پیامک ه

 tmlsms#18ستگاه ارسال شده و برای دمای هشدار پایین ارسال دستور درجه سانتی گراد به د 30که در اینجا دمای هشدار باال  tmhsms#35برای دمای هشدار باال ارسال دستور 

درجه سانتی گراد به دستگاه ارسال شده است . در این حالت در صورتی که مد ارسال اسمس هشدار دما فعال باشد با رسیدن دمای دستگاه  21که در اینجا دمای هشدار پایین 

 دمای باال یا پایین ارسال می شود درجه برای کاربران هشدار  21درجه یا  30به 

 را برای دستگاه ارسال کنید opt#12و برای غیر فعال کردن آن دستور  opt#11برای فعال کردن مد هشدار دما دستور 

 ارسال کنید را به دستگاه opt#2و برای غیر فعال کردن آن دستور   opt#1برای فعال کردن مد تماس دستگاه در صورت رسیدن به دمای هشدار دستور 

 کالیبره دما :

میتوانید به طور  hit#1دستور دمای سنسور به صورت اتوماتیک کالیبره می باشد ولی در صورتی که میخواهید آن را به صورت دستی کالیبره کنید برای افزایش آن با ارسال 

ه از دمای آن کم کنید . و برای برگشتن به حالت عادی باید یکی از این دستورات را با مقدار درج 2به دستگاه  lot#1درجه به مقدار  آن اضافه کنید و یا با ارسال دستور  2مثال 

 ( hit#0صفر به دستگاه ارسال کنید ) مانند 

 مد ارسال اتوماتیک دما در زمان تعیین شده :

مقدار تایمر  tmpalarm#300اده از دستور در این مد میتوانید یک تایمر برای دستگاه تعریف کنید و در زمان تعیین شده دما برای کاربران ارسال شود . برای این کار باید با استف

ساعت ( دما را برای کاربران  0دقیقه یکبار )  355این صورت دستگاه به طور مثال هر آن را فعال کنید . در  opt#13دقیقه به دستگاه ارسال کنید و با استفاده از دستور  9999تا  2را از 

 را به دستگاه ارسال کنید . opt#14ارسال می کند . برای غیر فعال کردن این مد دستور 

  برای اطالع از مقادیر بازه های دمایی دستگاه دستورVAL را به دستگاه ارسال کنید 

 ما دستوربرای اطالع از مقدار دTEMP را به دستگاه ارسال کنید 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایمر های دستگاه :
 بصورت زماندار روشن ، خاموش)دقیقه(  1و  2کنترل خروجی های 

سپس عدد خروجی مورد نظر ،بعد  ctبایستی در ابتدا کاراکتر جهت کنترل خروجی ها بصورت زماندار می

نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه  دقیقهو در انتها زمان مورد نظر را بر حسب  #از آن کاراکتر 

 دقیقه وصل و سپس قطع گردد باید بصورت زیر پیامک زده شود. 15بمدت  1اگر بخواهیم خروجی 

Ct1#80                                                                                        
برای شما مبنی بر شروع به کار تایمر ارسال کرده و سپس خروجی را  smsدر این حالت ابتدا دستگاه یک 

 فعال میکند 

دقیقه می باشد. .. توجه: این حالت زماندار فقط یک  999و حداکثر  2توجه: حداقل زمان برای هر خروجی 

 می باشد . موجود 2و  1بار اتفاق می افتد و برای هر بار استفاده باید پیامک زده شود این تایمر روی رله 

 )دقیقه( بصورت زماندار پالس   1و  2کنترل خروجی های 

سپس عدد خروجی مورد  ptبایستی در ابتدا کاراکتر جهت کنترل خروجی ها بصورت زماندار پالس می

نوشته و به دستگاه پیامک کنید.  دقیقهو در انتها زمان مورد نظر را بر حسب  #نظر ،بعد از آن کاراکتر 

ثانیه روشن و سپس خاموش  2دقیقه بصورت پالس  15بعد از مدت   1برای نمونه اگر بخواهیم خروجی 

  .                               Pt1#80 شود و باید بصورت زیر پیامک زده شود
ایمر ارسال کرده و سپس خروجی را برای شما مبنی بر شروع به کار ت smsدر این حالت ابتدا دستگاه یک 

 فعال میکند .

دقیقه می باشد.  .  توجه: این حالت زماندار فقط یک  999و حداکثر  2توجه: حداقل زمان برای هر خروجی  

موجود می  2و  1این تایمر روی خروجی ها  بار اتفاق می افتد و برای هر بار استفاده باید پیامک زده شود.

 باشد 

 می باشد( 2کنترل خروجی ها بصورت دوره ای روشن ، خاموش  )این حالت فقط روی رله  :تایمر تکرار 
سپس عدد خروجی مورد نظر ،بعد  ftکاراکتر  بایستی در ابتدابصورت دوره ای می 2جهت کنترل خروجی 

نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه  دقیقهو در انتها زمان مورد نظر را بر حسب  #از آن کاراکتر 

دقیقه قطع گردد باید بصورت زیر  25دقیقه وصل و سپس به مدت  15بمدت  2اگر بخواهیم خروجی 

 پیامک زده شود.

Ft2#80  1زمان وصل رله      حسب دقیقه    بر Rt2#10                      1زمان قطع رله  بر حسب دقیقه 

Fts2#50  1زمان وصل رله        بر حسب ثانیه Rts2#43                     1زمان قطع رله  بر حسب ثانیه 

  را به دستگاه ارسال کنید 20001باید کد  1برای شروع این حالت برای رله  

  را به دستگاه ارسال کنید 20000باید کد   1برای توقف این حالت برای رله 

برای شما مبنی بر شروع به کار تایمر ارسال کرده و سپس خروجی را  smsدر این حالت ابتدا دستگاه یک 

 دقیقه می باشد.  .   2555ثانیه و حداکثر   2حداقل زمان برای خروجی توجه:   فعال میکند 

 

 روجی های دستگاه میتوانید کد های زیر را به دستگاه ارسال کنیدیر متن ورودی و خیبرای تغ

 ;701 2وصل ورودی  متن 

 ;702 2متن قطع ورودی 

 ;1703متن وصل ورودی 

 ;1704متن قطع ورودی 

 

 ;2709متن وصل رله 

 ;1710متن وصل رله

 

 ;2713متن قطع رله 

 ;1714متن قطع رله 

 ;2711 رله پالسمتن 

 ;1712رله  پالسمتن 
 

خیره شدن ریموت ثانیه فشار داده و رها کنید سپس یکی از شاسی های ریموت را فشار دهید ، دستگاه با بوق ذ 3برای ذخیره ریموت روی دستگاه شاسی کنار چیپ ست را    تعیین مد ریموت:

 با بوق ممتد پاک شدن ریموت ها را اعالم میکند .ثانیه نگه دارید و رها کنید ، دستگاه  20را تایید می کند و برای پاک کردن ریموت باید شاسی را 

 (را به دستگاه ارسال کنید Opt#7در این مد با زدن شاسی ریموت خروجی مورد نظر روشن و با زدن مجدد همان شاسی خروجی خاموش میشود ) برای فعال کردن این مد مد فلیپ فالپ : 

 opt#8ثانیه می باشد ( ) برای فعال کردن این مد  2حالت عادی  برای مدت زمانی که کاربر تعیین کرده فعال و سپس غیر فعال می شود )در این مد با زدن شاسی ریموت خروجی مد لحظه ای : 

 را به دستگاه ارسال کنید(

 ستگاه ارسال کنید(را به د Opt#9در مد فلیپ فالپ هستند ) برای فعال کردن این مد  1در مد لحظه ای و رله  2در این مد رله مد ترکیبی : 

غیر فعال می شود ) برای فعال 1حالت آالرم مد ورودی یا قفل باز  Bشاسی دستگاه فعال شده و با زدن  1ریموت حالت آالرم مد ورودی یا قفل بسته  Aشاسی در این مد با زدن مد دزدگیر :

  را به دستگاه ارسال کنید( Opt#10کردن این مد 

 (OPT#33و غیر فعال کردن کد  OPT#32توسط ریموت به مدیر اسمس ارسال می شود .)فعال کردن کد  مد دزدگیرقطع و وصل کردن با فعال کردن این مد با  : فعال کردن مد گزارش به مدیر

 

 

 

   

  


