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 مقدمه 

امروزه با پیشرفت صنعت برق و الکترونیک و توسعه ی سیستم های هوشمند الزم است کلیه ی تکنسین ها و 

مهندسین محترم صنعت برق اطالعات جامع و کاربردی در خصوص این تجهیزات داشته باشند و در صورت  

ندسازی یک رشته یا تخصص  نیاز از آنها در پروژه های خود استفاده نموده و به کارفرما پیشنهاد دهند. هوشم

این خصوص   و یا برقکار صنعتی در  انتظار دارد برقکار ساختمان  خاص تلقی نمی شود و کارفرما یا مشتری 

سررشته داشته باشد. تجهیزات هوشمند در ایران با سرعت زیادی در حال فراگیر شدن می باشند و نصب این  

 کیفی و  افزایش درآمد برای مهندسین باشد.  لوازم می تواند یک نقطه ی قوت در باال بردن سطح 

 

موتورخانه، سیستم های سرمایشی  اعم از    در ساختمان ی  یککلیه تجهیزات الکتربوسیله ی سیستم های هوشمند  

و گرمایشی، هوا سازها، چیلرها، آسانسورها، سونا و استخر، برق اضطراری، روشنایی، کنترل تردد، اعالم و  

تحت کنترل قرار خواهند گرفت. در صنعت نیز  همگی به صورت یکپارچه    ای حفاظتیاطفاء حریق و سیستم ه

کنترل الکتروموتورها ، الکتروپمپ ها ، فن ، مشعل ، تهویه ، روشنایی و کلیه ی تجهیزات اعم از سه فاز و  

بوسیله ی این دستگاه ها میسر خواهد شد. بعنوان مثال شخص می تواند از داخل منزل یک نظارت    تک فاز 

کلی بر روی کارگاه پرورش قارچ خود داشته باشد و عالوه بر مشاهده ی دما و رطوبت سالن ها ، به کلیه ی  

اضطراری را با تلفن همراه  لوازم الکتریکی دستور روشن یا خاموش شدن ارسال نموده و آالرم ها و اخطار های  

 در ادامه به بررسی عملکرد و نحوه ی نصب و راه اندازی این سیستم ها خواهیم پرداخت.  خود دریافت نماید.
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 معرفی دستگاه های کنترلر پیامکی

 

معروف هستند این امکان را فراهم    جی اس ام کنترلیا    اس ام اس کنترلردستگاه های کنترل پیامکی که به  

می آورند که کاربر با گوشی موبایل خود با ارسال یک فرمان بصورت اس ام اس قادر باشد انواع تجهیزات  

برقی را روشن یا خاموش نماید. عملکرد سیستم های کنترل پیامکی بدینصورت است که با قرار گرفتن یک  

شده و آماده  دکار به شبکه ی سراسری تلفن های همراه متصل  سیم کارت درون دستگاه ، دستگاه بصورت خو

. پس از اینکه دستگاه پیامک مورد نظر را دریافت نمود مطابق کد داخل پیامک  ی دریافت فرمان می گردد

یک عملکرد خاص را انجام می دهد. بعنوان مثال یک المپ یا یک کنتاکتور را روشن می کند. پس از انجام  

 اسخی جهت حصول اطمینان از انجام عملیات برای گوشی موبایل کاربر ارسال خواهد نمود. عملکرد دستگاه پ
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 خروجی ترونیکس نصب شده در تابلوی برق   16کنترل پیامکی 

 دستگاه ماینر از راه دور بوسیله تلفن همراه  16کاربرد : کنترل 

می باشد. از آنجایی که ارسال اس ام    برقیها اهمیت نداشتن فاصله در کنترل لوازم مزیت اصلی این سیستم 

از   این تجهیزات کنترل  بنابرین توسط   ، باشد  امکان پذیر می  از کشور  نقطه ای  از هر  فاصله ی صدها  اس 

میسر خواهد شد. بعنوان مثال کاربر از تهران می تواند درب ویالی خود در شمال کشور را باز کند و   کیلومتر

این ارتباط نیاز به اینترنت نداشته و صرفا با ارسال پیامک از    ود را فعال نماید.یا سیستم آبیاری باغچه ی خ

 گوشی موبایل به دستگاه ، و متقابال ارسال پاسخ از دستگاه به گوشی موبایل صورت می پذیرد. 
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  دستگاه های کنترل پیامکی مدل ترونیکس

WWW.TERONIX.IR 

 

 خروجی های دستگاه

 

http://www.teronix.ir/
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خروجی های دستگاه های کنترل پیامکی رله میلون می باشند. این رله ها توسط میکروکنترلر که مرکز پردازش  

دستگاه است قطع و وصل می گردند. بدین صورت که با وصل شدن رله دو پایه ) کنتاکت ( بهم متصل شده  

  220می رسانند. بدین ترتیب می توان یک تجهیز برقی  و مانند یک کلید برق را به وسیله ی برقی مورد نظر  

 ولت را نیز  بوسیله ی دستگاه های کنترلر پیامکی روشن و خاموش نمود.                                    

 

 

 کانال خروجی  4تصویر یک برد جی اس ام با 

وات    1000ان مثال متصل کردن  آمپر جریان خروجی را تحمل می کنند. بعنو  10رله های میلون معموال تا  

ولت به یکی از خروجی های دستگاه امکان پذیر است. اما در کنترل لوازم برقی پر مصرف    220المپ رشته ای  

به ویژه تجهیزات صنعتی مانند الکتروموتورهای سه فاز امکان اتصال مستقیم وجود ندارد. در این موارد الزم  

 ک کنتاکتور یا رله شیشه ای به تجهیز برقی مورد نظر متصل گردد.           است دستگاه کنترل پیامکی بواسطه ی ی
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 کنترل خروجی ها 

 ق انجام پذیر است. طری 3ه  اتصال تجهیزات برقی مختلف به خروجی های دستگاه کنترل پیامکی ب

 آمپر  اتصال   نوع

 10از متر ک مستقیماتصال 

 16متر از ک شیشه ای رله   بااتصال 

 16باالتر از   با کنتاکتور اتصال 

اولیه ی راه اندازی    ر لحظهآمپ  ،   ها   نهالوژ و    LEDالمپ های  ،    موتورهای الکتریکی سلفی مانند  بار های    ***

ی  ن توان مجاز برادر صفحات بعد میزامی باشد. لذا    نامین تجهیزات در حالت  آن ها چند برابر جریان کشی ای 

 م. وده ایمشخص نماتصال را بصورت دقیق تر 
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 ه نمونه ی وصل شد 

 

 ترونیکس  رله 4در کنترل پیامکی   4تا   1وجی های محل خر

دستگاه ) اتصال مستقیم ( نمایش   1ولت توسط خروجی  220ر تصویر زیر روشن و خاموش شدن یک المپ  د

 داده شده است. دقت فرمایید سایر خروجی های دستگاه نیز بصورت مشابه عمل می کنند.

 

گردیده است. سیم نول نیز  به المپ وصل    NO1و از پایه    COM1طبق تصویر باال فاز از پریز برق وارد پایه  

 مستقیما وارد المپ شده است. 
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برق می رساند و المپ روشن خواهد شد.    NO1به پایه    COM1برای دستگاه ارسال شود پایه    11وقتی عدد  

 مجددا المپ خاموش خواهد شد.  10با ارسال عدد 

 

 دستگاه وصل شده است.  2ولت به خروجی شماره   220در مثال باال یک پروژکتور 

استفاده نمی شود. این ترمینال در مواردی استفاده می شود که برق    NCدر اکثر این اتصاالت از ترمینال    نکته :

تفاده ما همیشه وصل است و ما فقط نیاز داریم در مواقع اضطراری آن را قطع کنیم.  تجهیز الکتریکی مورد اس 

 در قسمت نصب در تابلوهای برق به بررسی این کنتاکت می پردازیم. 

 

 خروجی و درگاه سنسور دما 8به  مجهز EX7اه کنترل پیامکی تصویر دستگ
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 ورودی های دستگاه

 

ورودی های دستگاه های کنترلر پیامکی جهت اعالم هشدار یا اعالم وقوع یک عملکرد خاص از طریق پیامک  

یک پیامک ) با  به سر هر ورودی    اتصال ولتاژاستفاده می شوند. ورودی ها بدین صورت عمل می کنند که با  

پیامک  مجددا    قطع شدن ولتاژ  برای تمامی کاربران ) مدیران دستگاه ( ارسال می گردد و با  متن دلخواه ( 

نیز برای ورودی ها وجود دارد.    فعال کردن تماس ارسال خواهد شد. همچنین امکان    دیگری ) با متن دلخواه (

یعنی با قطع و وصل ولتاژ هر ورودی عالوه بر پیامک جهت بهبود روند آگاه سازی ، دستگاه بترتیب با تمامی  

ده از این ورودی ها اعالم سرقت یا اعالم یک اتفاق غیرمنتظره مانند مدیران تماس خواهد گرفت. عمده استفا

قطع شدن برق ، بروز حریق ، باال رفتن دما ، خاموش شدن یک تجهیز ، خطا دادن یک رله حفاظتی و ... است  

تگاه  بر روی تمامی مدل های دس  که عدم آگاهی از آن می تواند منجر به بروز خسارت گردد. این ورودی ها

تعبیه گردیده اند. بعنوان مثال قطع شدن برق در مدت کوتاهی در یک استخر    ترونیکس  های کنترلر پیامکی 

پرورش ماهی در صورت عدم آگاهی و روشن نشدن ژنراتور برق ، منجر به تلفات سنگینی خواهد شد. بنابراین  

 مل آورد.                                                                           می توان با نصب هشدار دهنده های پیامکی از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری بع
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 امکان اتصال انواع سنسورهای دیجیتال به ورودی ها وجود دارد 

 نمونه های رایج جهت بهره برداری از ورودی های دستگاه :

 جهت اعالم سرقت سنسور چشمی  اتصال به 

 ود شخص ) باز شدن درب ( جهت اعالم ور مگنتاتصال به  

 جهت اعالم حریقدتکتور دود اتصال به 

 جهت اعالم پر یا خالی شدن مخزن فلوتراتصال به  

 جهت اعالم دوفاز شدن شبکه یا اعالم قطع شدن برق  کنترل فاز اتصال به 

 و کلیه ی مواردی که با قطع و وصل شدن یک ورودی بتوان رویداد خاصی را مخابره نمود. 
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دستگاه وصل شده است و با پر یا خالی شدن سطح مخزن    2صویر باال فلوتر سطح مخزن به ورودی  مطابق ت

را می توان دریافت نمود. متن این پیامک ها توسط   "مخزن خالی شد"یا    "مخزن پر شد"پیامک هایی با عناوین  

 . مدیر دستگاه مطابق دفترچه راهنما برای دستگاه تعیین می گردد

 اتصال کنترل فاز به دستگاه نمونه 

 

در مثال باال می توان هشدار قطع شدن برق ، دوفاز یا تکفاز شدن شبکه را با پیامک و تماس به تمامی مدیران  

 برداشته خواهد شد.  1ولت از سر ورودی  12ارسال نمود. در صورت بروز خطا در کنترل فاز ولتاژ 

 

 Z4تگاه کنترل پیامکی مدل یافت شده از دسنمونه پیامک های در
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 نرم افزار اندروید 

 

 قابل دانلود از وبسایت 

WWW.EDCONTROL.IR 

در گوشی های هوشمند الزم نیست کاربر برای دستگاه پیامک ارسال کند و ارسال پیامک صرفا برای گوشی  

می    نرم افزار اندرویدهای ساده ) غیر اندروید ( قابل توجیه است. کلیه ی دستگاه های کنترلر پیامکی دارای  

کاربر بسادگی با فشار دادن   پیش روی کاربر قرار می دهند و  یک صفحه ی کنترلباشند. بدین صورت که  

کلیدها عملیات کنترل را انجام می دهد. بدینصورت که با فشار دادن هر کلید نرم افزار برای دستگاه کنترلر 

اس ام اس ارسال نموده و اس ام اس های دریافت شده را بصورت عالیم یا متن روی نرم افزار ظاهر می کند.  

ش فیدبک و گزارش گیری می باشد. بدین ترتیب کاربر می تواند روشن  همچنین نرم افزار دارای قابلیت نمای

یا خاموش بود تجهیزات را بصورت چراغ های سبز و قرمز روی نرم افزار مشاهده نموده و روی عملکرد کلیه  

اینترنت ندارد و دارای   به  نیازی  برای کنترل دستگاه  افزار  نرم  از  استفاده  باشد.  نظارت داشته  ی تجهیزات 

 دودیت فاصله نمی باشد. مح

 نیز برای دستگاه های کنترل پیامکی ترونیکس وجود دارد.  iosنرم افزار برای سیستم عامل  ***

http://www.edcontrol.ir/
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 نصب دستگاه های کنترلر پیامکی 

 

قابل نصب و بهره برداری می باشند.    مسکونی ، تجاری و صنعتی دستگاه های کنترلر پیامکی در کلیه واحدهای  

اعم از روشنایی، گرمایش و    صنعتیا    ساختمان در    کنترل انواع تجهیزات برقی از این دستگاه ها می توان برای  

 ، آبیاری ، درب برقی ، تهویه ، الکتروموتورها ، پمپ ها ، شیرهای برقی و غیره استفاده نمود.  سرمایش 

است و پس از وصل    سه پایه ی مشترک ، نرمال باز و نرمال بستههریک از خروجی های کنترلر پیامکی دارای  

 از وصل می شود. شدن آن خروجی ، پایه ی مشترک از پایه نرمال بسته جدا شده و به پایه نرمال ب 
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 دستگاه  1نمونه اتصال المپ به خروجی شماره  

 

 نمونه پروژه خانه هوشمند با دستگاه جی اس ام مدل ترونیکس 

وات استفاده شده است. از آنجایی که این    3000در این نمونه برای کنترل سرمایش از یک کولر آبی  کولر :  

 استفاده می کنیم.آمپر بعنوان واسط   16آمپر جریان می کشد از یک رله شیشه ای   10کولر بیش از  
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 کویل یا بوبین رله می باشند که گاها دارای نام متفاوت اند.  7و  2مطابق تصویر پایه های  

یا کنتاکت باز رله که در مسیر فاز    3و    1ولت به این پایه ها رله وصل شده و بین پایه های    220با اتصال برق  

گردیده و کولر روشن می شود. بدین صورت کاربر می تواند قبل از  ورودی کولر قرار گرفته اند اتصال برقرار  

نماید. همچنین   را جهت خنک شدن روشن  منزل کولر  به  نیز  هوشمندسازی سرمایش بر اساس دما  ورود 

   امکانپذیر است.

اتصال    در کنترل روشنایی تفاوت هایی میان انواع المپ از نظر میزان جریان مصرفی وجود دارد.روشنایی :  

وات بدون واسطه به هر خروجی مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما در مورد    1000المپ رشته ای تا مجموعا  

در ساختار المپ ها و کشیدن جریان باالتر از    سلفیمپ های ال ای دی و اس ام دی بعلت وجود مدارات  ال

وات مجاز است و    300، اتصال این نوع از المپ به هر خروجی نهایتا تا    مقدار نامی در لحظه ی روشن شدن

ر مثال کاربردی فوق ما چند المپ برای توان های باالتر استفاده از کنتاکتور یا رله شیشه ای توصیه می گردد. د

کم مصرف را بصورت مستقیم به خروجی های دستگاه متصل می کنیم. برای انجام این عمل کافی است کنتاکت  

بصورت موازی  ،  با کلید دستی کنترل روشنایی    همین کنتاکتباز رله در مسیر فاز ورودی روشنایی قرار گیرد یا  

                 بسته شود.                  

 

 اتصال روشنایی به دستگاه کنترلر بدون کلید دستی 
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 اتصال روشنایی به دستگاه کنترلر با حفظ کلید دستی 

(  پالسدستگاه کنترلر این امکان را برای کاربر فراهم می نماید که خروجی ها را بصورت لحظه ای )قفل برقی :  

نیز کنترل کند. بدین صورت که با ارسال فرمان ، خروجی چند ثانیه ) دلخواه ( وصل و سپس قطع گردد. یکی  

 از کاربردهای این قابلیت در کنترل درب و کرکره های برقی می باشد. 

آبیاری باغچه یکی از مواردی است که بیش از سایر موارد بحث هوشمندسازی آن مطرح می  شیر برقی :  

 این امر دستگاه کنترلر دارای تایمر و ساعت فرمان داخلی می باشد.   سهولت در انجام گردد. جهت 

 

 آپشن تایمر قطع خودکار در نرم افزار اندروید دستگاه های ترونیکس 

بدین وسیله کاربر می تواند از راه دور مشخص کند خروجی یا خروجی های مشخصی پس از گذشت زمان  

ابلیت کاربر را از خاموش کردن سر وقت بی نیاز می کند. همچنین  خاصی بصورت خودکار خاموش گردند. این ق

مدل هایی دارای ساعت داخلی با باطری بکاپ می باشند. در این دستگاه ها امکان تعیین نمودن ساعات مشخصی  

از روز و روزهایی از هفته جهت روشن و خاموش شدن خودکار خروجی ها وجود دارد. بعنوان مثال می شود  

 صبح انجام شود.  9الی   8د که آبیاری روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  مشخص نمو
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 Teronix TR54دل م کنترلکانال مجهز به ریموت  4کنترل پیامکی 

 

 کنترل دما و رطوبت از راه دور 

 

امکان کنترل   می باشند. بنابراین  ورودی جهت اتصال سنسور دمااکثر مدل های دستگاه های پیامکی دارای  

عالوه بر این مدل هایی    دمای محیط و مشاهده ی دما از فاصله ی صدها کیلومتر برای کاربر ممکن خواهد شد.
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همچنین امکان فعالسازی کنترل خودکار سرمایش    وبت سنج را نیز پشتیبانی می کنند. هستند که سنسورهای رط

درجه    30و گرمایش مطابق با دمای مطلوب کاربر وجود دارد. بعنوان مثال اگر کاربر حداکثر دما را بر روی   

  25درجه کولر روشن و تا رسیدن دما به    30قرار داد پس از عبور دما از  درجه    25و دمای مطلوب را روی  

را    سالن یا ساختماندمای    بصورت خودکار درجه روشن نگاه داشته خواهد شد. بدین ترتیب دستگاه کنترلر  

  از این قابلیت می توان در کنترل دمای محیط های صنعتی ،  مطابق با دمای دلخواه کاربر تنظیم خواهد نمود. 

و   اتاق سرور   ، ، سردخانه و یخچال ها  پرنده  ، سالن پرورش  قارچ  ، سالن پرورش  ، گلخانه ها  مرغداری ها 

 تجهیزات شبکه و ... و حتی جهت کنترل دمای منازل مسکونی و تجاری نیز بهره برداری نمود. 

 

 سیستم هوشمند کنترل دما و رطوبت 

خروجی جهت اتصال به رطوبت ساز ، هیتر ، فن ، کولر ، روشنایی و   6دستگاه فوق یک سیستم هوشمند دارای 

سایر تجهیزات الکتریکی سالن می باشد. دستگاه قادر است توسط سنسور دیجیتالی دقیق خود دما و رطوبت  

ی آن تنظیم نموده اید ، برای کنترل  سالن را با دقت باال اندازه گیری کرده و مطابق دما و رطوبتی که شما برا 

 این تجهیزات اقدام کند. 
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دستگاه فوق با معدل گیری پیوسته از دما و رطوبت سالن شما رفتار خروجی ها را تنظیم و کنترل می کند. عالوه  

  کاربر   بر این دستگاه دارای درگاه سیم کارت و یک ماژول ارتباطی برای برقراری ارتباط از فاصله دور می باشد.

با دستگاه ارتباط برقرار نموده و عالوه    و نرم افزار اندروید SMS بواسطه یمی تواند در هرکجای کشور باشد  

بر مشاهده ی دما و رطوبت سالن خود بر روی تلفن همراه ، از کارکرد تجهیزات متصل به دستگاه نیز اطالع  

 .پیدا کند
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را مانند کاهش یا افزایش شدید دما ،  غیرمجاز و خطرناک احتمالی در سالن  این دستگاه قادر است تغییرات  

مخابره کند و از تلفات    کاربرقطعی برق یا خاموشی احتمالی سیستم ها را بوسیله ی تماس و ارسال پیامک به  

اقتصادی در راستای   احتمالی جلوگیری به عمل آورد. این ناظر منطق پذیر می تواند یک انتخاب هوشمندانه و

 اتوماسیون هوشمند برای سالن ایجاد کند. و با کمترین هزینه یک  یک تولید موفقیت آمیز و حرفه ای باشد 

 

 سنسور  4مجهز به  سیستم هوشمند کنترل دما
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با قابلیت نمایش دمای دقیق سنسور بر روی تلفن همراه از راه    سیستم هوشمند کنترل دما  دستگاه فوق یک 

می تواند دما را در هرکجای کشور که باشید    بدون نیاز به اینترنتمی باشد. سیستم   GSM دور بوسیله شبکه

، به تلفن همراه شما مخابره کند و هنگام تغییرات غیر مجاز دما با شما تماس برقرار کند. همچنین سیستم می 

را تحت کنترل قرار داده و بدین وسیله دما    تجهیزات گرمایشی و سرمایشیاند بوسیله ی خروجی های خود  تو

سنسور دمای مجزا با قابلیت سیم کشی    4سیستم فوق دارای    .را روی بازه ی مشخص شده توسط شما نگه دارد 

ما را در سالن های مختلف ، یا  متر از دستگاه می باشد. کاربر می تواند سنسورهای د  50هر سنسور تا فاصله  

 در نقاط مختلف یک سالن قرار داده د دمای تمامی نقاط را لحظه به لحظه رصد کند. 

 

 قابل دانلود از وبسایت TM6 اندروید دستگاه نرم افزار  

WWW.EDCONTROL.IR 

 

 

http://www.edcontrol.ir/
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 از راه دور کنترل تابلوهای برق صنعتی

 

مانند تابلوهای موتورهای چاه کشاورزی    تابلوهای برقدستگاه های رله سیم کارتی امکان کنترل انواع  بوسیله ی  

و سایر الکتروموتورهای صنعتی ، تابلوهای روشنایی ، مشعل ، المنت و ... با هر توان و قدرتی از فاصله ی صدها  

از مدار قد ترمینال های دستگاه فوق جدا  بوبین  کیلومتر فراهم خواهد شد.  یا  تابلوهای برق  به فرمان   ، رت 

  ورا انجام داده    فرامین کنتاکتورهابنابراین رله ی کنترل پیامکی ،    کنتاکتور و رله شیشه ای متصل می گردند.

 د گرفت.تحت کنترل کاربر قرار خواه ز فاصله ی هزاران کیلومترا  برق یبلوتا
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رله های داخلی این دستگاه توان جریان دهی به انواع کنتاکتورهای صنعتی را دارند. بدین صورت براحتی و با   

سایر تابلوهای    اطمینان می توان تابلوهای برق مختلف از جمله تابلوهای تک ضرب و ستاره مثلث موتوری و

 برق کنتاکتوری و حتی سیستم های پی ال سی و اینورتر ها را کنترل نمود.                                                       

 

 نحوه کنترل تابلوهای برق مجهز به کلید استوپ استارت
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ارت مجزا کنترل می شوند. این  اکثر تابلوهای تک ضرب و ستاره مثلث بوسیله شستی های دوبل یا استوپ است

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 هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.  

ه سیمکارتی به تابلوبرق نیازی به برهم زدن یا تغییر در مدار فرمان  الزم است بدانید که برای اتصال دستگاه رل

 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

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  

نمایید. بنابراین نیازی نیست الزاما مدار  و در پایان کار می توانید ترمینال های دستگاه سیمکارتی را بدان متصل  

 تابلو از ابتدا با این دستور پیاده گردد. 

 

  و قابل فهم   با وجود ساده های فوق صرفا برای افراد آشنا به امور برقی طراحی گردیده اند.    آموزش  :  هشدار  

توصیه می شود افراد غیر متخصص در زمینه برق این امور را به متخصص سپرده چرا که کار  ،    بودن نقشه ها 

                                        .دشاب ص خش باه زندگی ، آخرین اشت و سه فاز حادثه ساز می باشد و ممکن است اولین اشتباه ACبا برق  
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پس از بستن مدار و پس از مشخص نمودن خود بعنوان مدیر دستگاه ، جهت ارسال فرمان روشن شدن به  

برای دستگاه سیم کارتی پیامک شود. در    112و جهت ارسال فرمان خاموش شدن عدد    111تابلوی برق عدد  

 صورت عملکرد صحیح مدار فرمان درست است. 
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در کنترل دستی دستگاه ایجاد نخواهد کرد. همچنین برای راحتی کار  دقت فرمایید که مدار فوق هیچ اختاللی  

 استفاده نمایید. نرم افزار اندروید فارسی   می توانید از

 

 نرم افزار اندروید فارسی کنترل چاه موتور 

 قابل دانلود از وبسایت 

WWW.EDCONTROL.IR 

ار بر روی کلیدهای استوپ استارت فرمان های فوق از فاصله ی صدها کیلومتر برای  دراین نرم افزار با فش

 دستگاه اسمس می شوند. 

 

 

http://www.edcontrol.ir/
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 Teronix ZC16کنترل پیامکی ریموت دار مدل 

دستگاه بدون نیاز به هیچ گونه سیم کشی فیدبک ، دارای فیدبک پیامکی به منظور اطمینان  فیدبک عملکرد :  

ز صدور فرمان روی نرم افزار چراغ  از انجام موفق عملبات استوپ یا استارت می باشد. بدین صورت که پس ا

سیگنال خاموش یا روشن می گردد و اگر دستگاه خاموش باشد و به هر دلیلی فرمان اجرا نشود هیچگونه پیامکی  

 را دریافت نخواهید نمود.    

برای حصول اطمینان کامل از روشن شدن موتور و وصل بودن برق به سر آن کافی است یک  فیدبک موتور :  

  1از تغذیه ی دستگاه گرفته ، از یک کنتاکت آزاد )نرمال باز کنتاکتور( عبور داده و وارد پایه ی    12ولتاژ +

باالی دستگاه نمایید. بدین ترتیب در صورت روشن نشدن احتمالی موتور بعلت مشکل شبکه برق یا خطای رله  

ده است. در این حالت پس از  های حفاظتی ، پس از صدور فرمان به شما اعالم خواهد شد که موتور روشن نش

 خاموش و روشن شدن موتور بوسیله کنترل دستی نیز ، پیامک دریافت خواهید نمود.                    
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برای مشاهده آالرم انواع رله های حفاظتی ، کنترل فاز ، کنترل بار ، بی متال ،  فیدبک خطا ) آالرم پیامکی ( : 

ولت را عبور داده و به    12ترموستات ، فلوتر و ... روی تابلوی برق کافی است از رله ی تجهیز حفاطتی ولتاژ + 

اش شما را بوسیله  یکی از پایه های ورودی دستگاه کنترل پیامکی وصل نموده تا دستگاه پس از تحریک ورودی  

 ی پیامک یا تماس تلفنی از بروز خطا مطلع کند.                                                                                   

 نحوه کنترل تابلوهای برق مجهز به کلید صفر و یک 

 

و وصل می گردند. این کلید می تواند   در برخی از تابلوهای برق کنتاکتورها یا تجهیزات برقی با یک کلید قطع

یک کلید گردان یا حتی یک کلید مینیاتوری باشد. ) هر نوع کلید قطع یا وصل کننده ای ( گاها بوبین کنتاکتور  

بدون خودنگهدار مستقیما به یک کلید صفر و یک متصل می گردد. در این موارد از دستور ساده ی زیر استفاده  

 رله ی کنترل پیامکی وصل می شود. تور به اکنتیک کت ره صو ت بدانیم به چم اس لذا الز شود.
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 برقی پر مصرف بواسطه کنتاکتور به خروجی های دستگاه   اتصال لوازم
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  A2کنتاکتور شده و ترمینال    A1وارد ترمینال    NO1و خروج از    COM1مطابق تصویر فاز پس از ورود به  

کنتاکتور به نول وصل شده است. در کنتاکتور از کنتاکت های قدرت برای اتصال به لوازم برقی استفاده می  

 فاز گرفته می شود.  LEDبرای فاز چند پروژکتور  T1شده و از ترمینال  L1کنیم. بعنوان مثال فاز وارد ترمینال 

 

، پروژکتور    T1و    L1ال فاز پروژکتور اول را از  دقت فرمایید که جهت تقسیم بهتر جریان می توانید بعنوان مث

عبور دهید. حال اگر بجای پروژکتور یک موتور سه فاز     T3و    L3و پروژکتور سوم را از    T2و    L2دوم را از  

 وارد الکتروموتور گردند.  T3و  T2و  T1شده و از  L3و   L2و   L1داشتیم کافی است سه فاز اصلی وارد 
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 پیامکی چاه های کشاورزی معرفی دستگاه 

یا   راه دور چاه های کشاورزی  از  به    آبیاری هوشمندکنترل  متری صنعتی جهت کمک  تله  نوین در  روشی 

کشاورزان و صاحبان اراضی کشاورزی می باشد. بوسیله ی این مکانیزم مشکالت کشاورزان برای طی نمودن  

ش الکتروپمپ است ،  مسیرهای طوالنی که اغلب این پیمایش مسیر صرفا برای فشار دادن کلید روشن و خامو 

برداشته خواهد شد و کشاورز از داخل منزل خود می تواند دستورات روشن ، خاموش ، بررسی وضعیت و حتی  

 .برنامه ریزی هفتگی برای کارکرد پمپ خود انجام دهد

 TR24 رله سیم کارتی 2دستگاه 

 

وتاه می باشد. بدین معنی که  یا پیام ک  SMS تحت بستر دستگاه فوق یک سیستم هوشمند کنترل از راه دور  

ارسال شده و از این رو محدودیت فاصله برای     SMSفرمان های روشن و خاموش توسط کشاورز از طریق  

بدین ترتیب کشاورز قادر است از فواصل بسیار دور و از هر نقطه ی کشور براحتی   .کنترل وجود نخواهد داشت

 .اموش نمایدو با اطمینان کامل موتور چاه خود را روشن یا خ
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 ارسال فرمان 

و در گوشی های اندروید در نرم افزار اندروید فارسی دستورات   SMS کشاورزان با گوشی های ساده از طریق

را برای دستگاه ارسال می کنند. دستگاه پس از دریافت دستور و بررسی شخص فرستنده ، که آیا ناشناس می  

تیغه   .تیغه های خود ارسال و تیغه های دستگاه وصل می گردندباشد یا شماره تعریف شده است ، دستور را به  

ها فرمان را بر روی کیلد استوپ استارت اعمال کرده و موتور چاه را تحت کنترل قرار می دهند.شایان ذکر  

 .است که عملیات کنترل بستگی به قدرت دینام نداشته و دستورات روی فرمان کنتاکتورها اعمال خواهد گردید

 گزارش دریافت 

دستگاه برای باال بردن ضریب اطمینان پس از انجام موفقیت آمیز هر عملکردی امکان ارسال گزارش عملکرد  

را خواهد داشت. بدین معنی که اگر به هر دلیلی موتور روشن نشد یا بروز خطایی مانع این   SMS از طریق

عملیات مطلع گردیده و می تواند بصورت  عملیات شد ، کشاورز از بروز خطای احتمالی یا موفقیت آمیز نبودن 

حضوری مشکل دینام یا تابلو را بررسی نماید. خطاهای احتمالی نظیر قطع بودن برق شبکه ، دو فاز شدن شبکه  

، عدم کارکرد صحیح موتور ) خطای بی متال ( توسط دستگاه مذکور اعالم خواهند شد. این سیستم نگرانی های  

 .ن اتفاقاتی بر خواهد داشتمصرف کننده را از بروز چنی
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 برنامه ریزی زمانی 

دستگاه فوق دارای یک تایمر دقیق داخلی می باشد و کاربر می تواند بوسیله ی پیامک یا نرم افزار اندروید  

ساعت   2فرامین را طبق زمان خاصی به دستگاه ارسال نماید. بعنوان مثال کشاورز قصد دارد موتور بعد از  

خاصی کار کند. تمامی برنامه   کارکرد بصورت اتوماتیک خاموش گردد. یا ایام خاصی از هفته در ساعات

ریزی های فوق برای دستگاه قابل اجراست. بدین ترتیب سیستم فوق نقش یک ساعت فرمان هفتگی یا تایمر  

 .خودکار را نیز ایفا خواهد نمود 

 سیستم اعالم قطع برق 

می  دستگاه در صورت نصب باطری پشتیبان پس از قطع شدن کامل برق شبکه نیز به کارکرد خود ادامه 

و تماس فوری می باشد. بدینصورت کشاورز از   SMS دهد. مزیت اصلی این حالت اعالم وضعیت بی برقی با

قطع و وصل شدن برق چاه موتور سریعا مطلع خواهد گردید. یکی از مزیت های مفید این مکانیزم ، اعالم  

ایی که در مناطق دور افتاده ی  سرقت سیم ، کابل و ترانس به مدیران دستگاه می باشد. این مورد برای چاه ه

 .بیرون شهر قرار دارند می تواند یک مزیت بالقوه تلقی گردد

 اعالم سرقت 

در مدل ریموت دار می تواند عالوه بر نقش کنترل از راه دور نقش یک دزدگیر سیم کارتی را   TR24 دستگاه

به اتاقک تابلو برق با تماس تلفنی   نیز ایقا کند. با اتصال چشم الکترونیک به ورودی های دستگاه ورود شخص

 .فوری مخابره خواهد شد
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 معرفی دستگاه اعالم کننده قطع برق

 

در برخی از مراکز صنعتی بخصوص مجموعه های پرورش طیور و آبزیان ، قطعی برق و خطای ژنراتور برق می  

ین قبیل مجموعه ها  تواند در عرض مدت کوتاهی خساراتی در حد چند میلیارد تومان روی دست صاحبان ا 

بگذارد. کمبود اکسیژن در استخرها یا افت دمای یک سالن مرغداری یا گلخانه گاهی در طول یک زمان کوتاه  

ارندگان بسیار دشوار  د  برای  را  خسارت  جبران   می تواند خسارات مالی سنگینی را به این صنایع وارد نموده و

 .هشدار دهنده ی مناسب قابل پیشگیری استکند. اغلب این اتفاقات با نصب تجهیزات 

در مواردی نیز اعالم بی برق شدن یک مرکز صنعتی دال بر سرقت کابل یا حتی ترانس می باشد. در چنین 

 .مواردی نیز این سیستم ها می توانند از بروز سرقت تجهیزات گران قیمت جلوگیری بعمل آورند

 سیستم پیامکی هشدار دهنده قطعی برق 

تم یک تجهیز صنعتی جهت اعالم سریع قطع شدن برق می باشد. دستگاه دارای تعدادی ورودی جهت  این سیس

اتصال برق ) تک فاز یا سه فاز ( می باشد و به محض قطع شدن ورودی برق یا قطع شدن یکی از فازهای شبکه  

 .نجام می گرددسه فاز ، پردازنده ی دستگاه عدم وجود ولتاژ را تشخیص داده و اطالع رسانی فوری ا

یا تماس   SMS این سیستم دارای درگاه ورودی سیم کارت بوده و ارتباط دستگاه با مدیران مجموعه بوسیله ی 

تلفنی انجام می گردد. بنابراین این ارتباط محدودیت فاصله نداشته و مدیران یا نگهبانان در هر نقطه ای که  

آمپر    2وقوع حادثه مطلع خواهند شد. دستگاه فوق دارای باطری  باشند بالفاصله با پیامک و تماس تلفنی از  
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ساعت با ظرفیت شارژ باال و مدار کنترل جریان شارژ باطری برای افزایش عمر باطری می باشد. بدین ترتیب  

 .دستگاه پس از قطع برق تا چند ساعت می تواند به عملکرد خود ادامه داده و حتی یک آژیر را نیز فعال نماید

شماره موبایل بوده و پس از قطع شدن برق با شماره های ثبت شده    5تم فوق دارای حافظه جهت ثبت  سیس

در حافظه تماس خواهد گرفت. دستگاه فوق دارای سیستم خودکار جهت اتصال به شبکه می باشد بدین معنی  

  .پیدا خواهد نمود که پس از قطع یا وصل احتمالی خطوط موبایل بالفاصله بصورت خودکار مجددا شبکه را  

دارای رله خروجی جهت کنترل لوازم برقی از راه دور و رله سیرن یا خروجی اتصال به    چنین سیستم فوقهم

 .آژیر می باشد 

مراکز پرورش ماهی ، مراکز پرورش طیور ، دستگاه های جوجه کشی ، اتاق های سرور و فارم  : موارد استفاده

ظت از سرقت  حفا   سردخانه و یخچال های صنعتی ، گلخانه ها ،ماینر ، سیستم های آبیاری و موتورخانه ها ،  

 ... و ترانس های گران قیمت کابل و

 

 دزدگیر سیم کارتی ) مینی ( 

 

 12دستگاه های کنترلر سیم کارتی ) تمامی مدل ها ( بدلیل بهره مندی از ورودی دیجیتال یا ورودی تحریک  

ولت ، می توانند نقش یک دزدگیر سیمکارتی را نیز در کنار عملکرد خود ایفا کنند. بدین صورت که با اتصال  
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شماره موبایل که قبال    5تا    1ه با  چشمی یا مگنت به این ورودی ها به محض فعال شدن این سنسورها دستگا

برای دستگاه مشخص نموده اید ، تماس خواهد گرفت و در صورت نیاز یک خروجی ) متصل به آژیر ( را برای  

مدتی فعال می کند. مینی دزدگیر ، دزدگیری ساده ، کوچک و ارزان ، و یک تجهیز بسیار کاربردی جهت نصب  

 نعتی با کمترین هزینه می باشد. در کلیه ی مراکز مسکونی ، تجاری و ص

 سیم کارتی فوتون اماکن دزدگیر 

 

عالوه بر اینکه یک سیستم امنیتی پیشرفته برای اماکن مسکونی و تجاری و حتی محیط های    دزدگیر فوتون

کارگاهی است ، یک سیستم اعالم حریق و یک دستگاه کنترل از راه دور پیامکی را نیز درون خود جای داده  

وق با پشتیبانی از انواع چشمی و مگنت ، سنسورهای لرزشی و حتی بیم های لیزری ، امنیت است. دزدگیر ف

ی خود ، در کوتاه    تلفن کننده سیم کارتی پیشرفته  محیط را بصورت کامل تحت کنترل قرار داده و توسط

 .ابالغ خواهد نمود تلفن همراه مجزا  6ترین زمان حالت امنیتی را بوسیله ی تماس به 
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 های تفکیک شده  زون

می باشد.    زون وایرلس ) چشم های بیسیم (    10و    زون وایر ) چشم های سیمی (   4  سیستم فوق مجهز به 

  "هشدار پارکینگ"زون ها توسط کاربر قابل نام گذاری می باشند. بنابراین کاربر می تواند با پیامک هایی نظیر  

 .نداز محل ورود سارق اطالع پیدا ک "هشدار درب ورودی "یا 

 

 ساعته  24زون 

این زون برای اتصال سنسورهای حریق و چشمی هایی که الزم است مدت زمان طوالنی تری ) حتی در زمان  

غیرمسلح بودن دزدگیر ( فعال باشند استفاده می شود. با اینحال امکان فعال و غیرفعال کردن این زون توسط  

 .کاربر وجود دارد 
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 ریموت 20پذیرش 

قابلیت پذیرش بیست عدد ریموت را داشته و ریموت ها توسط کلید لرن به دستگاه شناسانده می شوند.  دستگاه  

 .شایان ذکر است که دو عدد ریموت درون جعبه ی دستگاه برای استفاده شما قرار داده شده است

 

 خروجی سیرن و بلندگو

همچنین دستگاه دارای رله ی سیرن جهت    امکان اتصال دو عدد بلندگوی اماکن به دزدگیر فوتون وجود دارد.

 .ولت و حتی آژیرهای موتوردار صنعتی و پرقدرت می باشد 12اتصال آژیرهای 
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 رله ی درب بازکن 

لوازم برقی مانند روشنایی برای کنترل از راه دور توسط   ، و یا سایر  اتصال به قفل برقی  یک خروجی جهت 

برای کاربر در نظر گرفته شده اس  ، پایه ی  این خروجی  .ت موبایل  مشابه سیستم های کنترل    مکانیزمی  بر 

 کند. عمل می  پیامکی

 

 محفظه ی باتری 

ولت به هنگام قطع شدن برق ، در مدت طوالنی را داشته و توسط مدار    12دستگاه قابلیت کار با باتری های  

داخلی خود با نمونه گیری از شارژ باتری ، میزان جریان را کنترل نموده و عمر مفید باتری را افزایش خوداهد  

 .داد

ت با کاربر و پخش  از دیگر امکانات مهم دستگاه فوق می  ، تماس خودکار  قابلیت سایلت کردن آژیر  وان به 

صدای پیغام ضبط شده برای او ، بازکردن درب خانه یا پارکینگ از راه دور ، تشخیص قطع برق شهر به همراه  

ام با   ، آنتن جی اس  هشدار ، سیستم گزارش دهنده ی فعالیت دزدگیر ، سیستم استعالم شارژ سیم کارت 

ی قوی ، ابعاد مناسب و قیمت مقرون بصرفه ، گارانتی یک ساله ، نرم افزار اندروید فارسی ، راهنمای  سیگنال ده

 .کاربری ساده و بسیاری امکانات دیگر جهت بهره برداری از این سیستم امنیتی اشاره نمود

 

   WWW.EDCONTROL.IRوبسایت شرکت             الکترو دلتا کنترل : شرکت سازنده دزدگیر

http://edcontrol.ir/
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 دستگاه های ریموت کنترل

 

 رله ترونیکس  12دستگاه ریموت و گیرنده 

کنترل روشنایی ، کنتاکتورهای صنعتی ، لوازم برقی ساختمان ، تابلوهای برق ، درب و کرکره ، کنترل   : کاربرد

... از فاصله دور بوسیله  آژیر ، کنترل فن و موتورهای الکتریکی ، کنترل گرمایش و   سرمایش ، شیر برقی و 

 متر با توجه به مدل دستگاه (  1500کسیمم ما) میزان برد تا   ریموت کنترل

ستگاه های ریموت رسیور جهت کنترل انواع تجهیزات برقی از فاصله ی دور بوسیله ی ریموت کنترل استفاده  د

متر    1500تا    50می شوند. این ریموت کنترل ها بسته به مدل و توان آن ها ) بر حسب میلی وات ( فواصل  

   می کنند. را ساپورت

بعنوان مثال کنترل روشنایی قسمت های مختلف یک تاالر برای راحتی کار توسط ریموت انجام می شود. بدین  

متری المپ ها را روشن و خاموش می نماید. ) امکان تنظیم چند ریموت روی    500صورت شخص از فاصله ی  

  یک گیرنده وجود دارد ( 
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 روش نصب ریموت کنترل 

دستگاه های ریموت رسیور جهت کنترل انواع تجهیزات برقی از فاصله ی دور بوسیله ی ریموت کنترل استفاده  

می شوند. بر روی این دستگاه ها خروجی های رله جهت قطع و وصل کردن جریان برق لوازم برقی نظیر المپ  

 .های روشنایی قرار داده شده است

 

 مستقیمروش اول : اتصال 

 شده و از پایه نرمال باز به المپ سیم کشی گردیده است   1مطابق تصویر فاز وارد پایه ی مشترک خروجی 

وات    200آمپر ( که بر روی برد رسیورهای ریموت تعبیه شده است تا توان    10هر رله ی میلون )   : نکته

تا توان   مستقیم تحمل می کند. چنانچه  وات المپ رشته ای را بصورت    800المپ ال ای دی و هالوژن و 

میخواهید توان بیشتری از خروجی ها دریافت کنید الزم است خروجی ها به رله شیشه ای یا کنتاکتور وصل  

 .شوند

 

کیلومتر ،    2الی    1ریموت کنترل های برند ترونیکس با امکان کنترل از فاصله ی   : ریموت کنترل ترونیکس

مجهز به برد کامال صنعتی و بدون خطا ، با قابلیت نصب آنتن هوایی مناسب ترین انتخاب جهت کنترل انواع  
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از فاصله ی دور بوسیله  کنتاکتورهای صنعتی    و  تابلوهای برقامکان کنترل    .آژیر از فاصله ی دور می باشند

رو فشار  با  گاوداری  یک  کارگر  مثال  بعنوان  است.  پذیر  امکان  ریموت  یک  ی  به  مربوط  ریموت  کلید  ی 

الکتروموتور سه فاز چاه آب که در فاصله ی یک کیلومتری از اتاق نگهبانی قرار دارد، آن را روشن نموده و آب  

مورد نیاز برای دام به سمت مخزن پمپاژ می شود. بدین ترتیب زحمت وی برای طی نمودن این مسیر در طول  

 روز برداشته خواهد شد. 

 

 

 روش دوم : اتصال با واسطه
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 با ریموت  ولت به خروجی رسیور ریموت جهت اعالم هشدار در یک واحد صنعتی 12ر اتصال یک آژینمونه 

 

 مشاهده مشخصات فنی دستگاه های کنترلر ریموتی ترونیکس در وبسایت 

WWW.EDCONTROL.IR 

 

 روشنایی تاالر رله ریموتی ترونیکس نصب شده برای کنترل از راه دور خطوط  12دستگاه 

http://www.edcontrol.ir/
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 کنترلر ریموتی  1اتصال چند المپ بوسیله ی کنتاکتور به رله ی شماره  

آمپر تولید شده و تنها در مواردی که جریان    16یا    10دستگاه های کنترلر ریموتی ترونیکس با رله های    ***

مصرفی مجموع المپ های متصل به هر رله باالتر از این مقادیر باشد نیاز به کنتاکتور است. در این مورد الزم  

 است به نوع المپ نیز توجه نمود.                      

ان مصرفی در المپ های هالوژن و ال ای دی بدلیل بکارگیری سلف در مدارات آن ها از المپ  جری  ***

های رشته ای بیشتر است. میزان توان مجاز ) بر حسب وات ( برای هر رله ی دستگاه کنترلر مطابق با نوع  

 المپ درون دفترچه ی راهنمای دستگاه قید شده است.         
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 ه ) فلوتر بیسیم ( دستگاه های فرستنده گیرند

 

 کیلومتر 15متر تا کیلو 1م از برد  دستگاه های فلوتر بی سیمدل های 

 لزوم نیاز به فلوترهای بیسیم 

مخازن آب به منظور آبرسانی به مراکز صنعتی و مسکونی و یا مراکز پرورش دام و طیور مورد استفاده قرار  

به مخزن مقرون بصرفه  می گیرند. در مواردی که پمپ الکتریکی به مخزن آب نزدیک است سیم کشی از پمپ  

است. اما در مواردی پمپ از مخزن فاصله زیادی داشته و گاهی این فاصه به چندین کیلومتر نیز خواهد رسید.  

در چنین حالتی کابل کشی از پمپ به سنسورهای مخزن توجیه اقتصادی نداشته و دردسرهای زیادی را به  

و هزینه های س کابل  امکان سرقت  و  همراه خواهد داشت.  زیاد  فواصل  اجرای سیم کشی در  و  نگین خرید 

مشکالتی از این قبیل باعث می شود که کارفرما را وادارد تا به دنبال روش معقول تری برای برقراری ارتباط  

 .را بررسی خواهیم نمود  "فلوتر بیسیم   " میان پمپ و مخزن باشد. در این مقاله کوتاه نحوه کارکرد دستگاه های

 

 ترونیکسسیم صنعتی ضد نویز مدل  فلوتر بی 



48 
 

 دیویی ) فلوتر بی سیم ( فلوترهای را 

دستگاه فلوتر بیسیم یک سیستم کنترل از راه دور ) تله متری ( و یک تجهیز کاربردی مناسب در جهت حذف  

سیم کشی میان پمپ و مخازن آب می باشد. این دستگاه توان ارسال فرمان های قطع و وصل از فلوتر به مخزن  

ومتر ( را خواهد داشت. دستگاه های فلوتر بیسیم دارای یک  کیل  15) بصورت بیسیم ( در فواصل طوالنی ) تا  

فرستنده رادیویی قوی با قطعات و ماژول های کامال صنعتی و ضریب خطای بسیار کم می باشند. ماژول ارتباطی  

 .این دستگاه ها توان ارسال موج رادیویی در مسافت های زیاد را خواهد داشت

 مکانیزم عملکرد فلوتر رادیویی 

ه فوق دارای دو قسمت شامل فرستنده و گیرنده می باشد و فرستنده ی دستگاه در سمت مخزن نصب  دستگا

می گردد. این فرستنده دارای تعدادی ترمینال ورودی جهت اتصال فلوتر ) سنسور تشخیص سطح مایعات (  

ی الکترودی ( به ورودی  است. با اتصال یک یا چند سنسور مکانیکی ) فلوترهای حبابی ( یا الکترونیکی ) فلوترها

های سیستم فرستنده و نصب این سنسور ها در سطوح باال و پایین مخزن ، فرستنده سطوح مخزن را تحت  

 .کنترل قرار داده و آخرین وضعیت سطح مخزن را به سرعت به گیرنده ارسال خواهد نمود 
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بوسیله ی کنتاکتور به انواع الکتروموتورهای  گیرنده ی دستگاه دارای تعدادی رله یا کنتاکت خروجی است که  

صنعتی متصل می گردند. به محض مشاهده ی تغییر در وضعیت سنسورها ) پر یا خالی شدن مخزن ( فرستنده  

وضعیت را برای گیرنده ارسال نموده و تیغه های خروجی گیرنده باز یا بسته خواهند شد. بدین ترتیب الکتروپمپ  

ی شدن مخزن روشن و با پر شدن مخزن خاموش خواهد گردید. فرستنده ی سیستم متصل به گیرنده با خال 

فوق نقش یک نظارت کننده ی دقیق و قابل اطمینان بر سطح آب مخزن را ایفا نموده و دائما وضعیت سنسورها  

ست    را چک کرده و به گیرنده مخابره خواهد نمود. میزان برد دستگاه های فلوتر رادیویی بسته به نوع چیپ

 .کیلومتر می باشد 15تا  1داخلی آن ها از 

 مخازن بدون برق 

گاها مواردی پیش آمده است که سمت مخزن بدون برق بوده و سیم کشی برق برای مخزن امری دشوار است.  

وات امکان تغذیه با    30ولت بوسیله ی یک پنل خورشیدی    12سیستم فلوتر بیسیم بدلیل استفاده از تغذیه ی  

 .ی را دارد و با تکیه بر این سیستم نیازی به سیم کشی برق برای فرستنده وجود نخواهد داشتبرق خورشید

 GSM  فلوترهای

 

با این تفاوت که بستر   نیز عملکردی مشابه به فلوترهای رادیویی دارند  فلوترهای سیم کارتی یا جی اس ام 

ه تلفن همراه انجام می گردد. بدینصورت که  ارتباطی در این فلوترها موج رادیویی نبوده و این ارتباط با شبک
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درون فرستنده یک سیم کارت و درون گیرنده سیم کارت دیگری قرار گرفته و فرمان های پر و خالی شدن  

یا پیامک از فرستنده به گیرنده ارسال می شوند. این سیستم دارای مزایا و معایبی می   SMS بوسیله ی مخزن  

 .باشد که به شرح زیر اند 

  GSM ای فلوترمزای

بر خالف فلوترهای رادیویی که فاصله خاصی را پشتیبانی می کنند این فلوترها محدودیت برد نداشته و    -

از فاصله ی ده ها و حتی صدها کیلومتر می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار   SMS بدلیل استفاده از بستر

 .کنند

امکان کنترل الکتروپمپ با گوشی موبایل فراهم خواهد  امکان دریافت وضعیت پر یا خالی بودن مخزن و   -

 .شد

 .فلوترهای سیم کارتی دارای قیمت پایین تری نسبت به فلوترهای رادیویی می باشند -

 : مزایای فلوتر رادیویی

بدلیل استفاده از موج رادیویی ارسال و دریافت فرمان ها هیچ هزینه ای نداشته و سیستم بصورت مستقل    -

 .کندعمل می 

 .امکان بروز خطا در این فلوترها بسیار کم بوده و ضریب اطمینان باالتری دارند  -

 

 فرستنده ی رادیویی 
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با اتصال کوتاه شدن پایه های فرستنده ) توسط فلوتر مکانیکی یا الکترونیکی ( رله ی گیرنده قطع یا وصل می  

 .      گردد. اتصال کوتاه می تواند بوسیله ی شستی نیز انجام گردد 

 

 گیرنده ی رادیویی 

پایه های مشخص شده مشترک ، نرمال باز و نرمال بسته مربوط به رله های داخلی گیرنده می باشند. این رله  

                                     ها از فرستنده دستور قطع یا وصل بودن را دریافت کرده و بواسطه ی کنتاکتور به الکتروپمپ اعمال می کنند.                           
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