راهنمای راه اندازی و سیم بندی کنترل پیامکی ترونیکس
مراحل اولیه راه اندازی
دستگاه کنترل پیامکی به منظور کنترل تجهیزات الکتریکی  ،کنترل دما و دریافت هشدار از راه
دور مورد استفاده قرار می گیرد .نکات زیر را در استفاده از سیستم رعایت فرمایید :
 جهت بهره برداری از سیستم یک سیم کارت تهیه کنید .سعی کنید از سیم کارتی استفادهنمایید که در محل نصب  ،آنتن دهی مطلوب تری داشته باشد .چنانچه از یک سیم کارت
کارکرده استفاده می کنید از سالمت سیم کارت مطمعن شوید.
 پیکربندی و تست سیستم پیامکی بدون وجود سیم کارت امکان پذیر نمی باشد. آنتن دستگاه در تمامی شرایط باید بر روی دستگاه وصل باشد و ترجیحا بیرون از باکسفلزی یا تابلو قرار بگیرد.
 دفترچه نصب دستگاه های  TH6، TH4و  TM6بصورت جداگانه نوشته شده است .دراین دفترچه اطالعات کافی برای نصب مدل های ذکر شده وجود ندارد.
 سیم کارت صرفا باید دارای اعتبار ریالی باشد .نیازی به  GPRSو بسته اینترنت نیست. در مکان های مرطوب و پر گرد و خاک دستگاه را در باکس ضد آب قرار دهید. هرگز بدون داشتن اطالعات کافی از نحوه ی سیم بندی صحیح  ،به دستگاه ولتاژ ندهید. جهت راه اندازی سیستم از یک آداپتور  12ولت  2آمپر با کیفیت استفاده فرمایید. لوازم پرمصرف الکتریکی را بدون کنتاکتور به رله های خروجی متصل نکنید .در صفحاتبعدی میزان توان مجاز برای اتصال بدون کنتاکتور ذکر شده است.
 در اتصال باتری بکاپ به دستگاه دقت فرمایید که باتری های  12ولت به ترمینال تغذیهو باتری های  3.7ولت به کانکتور  3سیم متصل می شوند .قبل از اتصال باتری به دستگاه
دستورالعمل مربوط به سیم بندی باتری را مطالعه فرمایید.

ابتدا آنتن دستگاه را وصل نمایید و یک سیم کارت مطابق عکس روی لیبل در آن قرار دهید.

برای روشن کردن دستگاه یک آداپتور  12ولت  ( DCترجیحا  2آمپر ) را به ترمینال تغذیه
متصل فرمایید .در تصویر زیر محل ترمینال تغذیه را در مدلهای مختلف دستگاه مشاهده میکنید.

محل ترمینال تغذیه در تمامی دستگاه های ترونیکس با عبارت  12 Vمشخص گردیده است
توجه  :بعلت وجود دیود محافظتی بر روی برد دستگاه چنانچه شما محل  +و – را بصورت جابجا وصل کنید
سیستم آسیبی نخواهد دید .در این حالت کافی است جای  +و – را عوض نمایید تا دستگاه روشن شود.
توجه  :استفاده از آداپتورهای  12ولت با آمپر باالتر از  2مشکلی برای دستگاه ایجاد نخواهد کرد.
توجه  :هرگز از آداپتورهای بی کیفیت که دارای متریال ضعیف و وزن سبک هستند برای تغذیه کنترل پیامکی
استفاده نکنید.

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 )
• در صورت عدم پاسخگویی دستگاه به پیامک ارسالی شما  ،علل متعددی می تواند دخیل باشد که در
صفحات آخر همین فایل آموزشی مفصال توضیح داده شده اند.
• سایر استفاده کنندگان از دستگاه را بعنوان کاربر به دستگاه معرفی فرمایید.
• معرفی کاربران به دستگاه بوسیله کدهای ذکر شده در دفترچه راهنما یا بوسیله نرم افزار اندروید
انجام پذیر است .توجه کنید که چنانچه مدیر سیستم هستید الزم نیست شماره ی خود را بعنوان
کاربر ذخیره کنید.

استفاده از نرم افزار موبایل برای کنترل دستگاه به مراتب آسان تر و مطمعن تر است .لذا
توصیه می شود نرم افزار اندروید دستگاه مورد نظر خود را از وبسایت گروه صنعتی الکترو
دلتا کنترل دانلود فرمایید.

وب سایت جهت دانلود نرم افزارها WWW.TERONIX.IR :

کنترل خروجی ها
خروجی های دستگاه های کنترل پیامکی رله های  10آمپر می باشند .این رله ها وظیفه ی قطع
و وصل جریان برق تجهیزات الکتریکی را بر عهده دارند .با وصل شدن رله دو پایه ( کنتاکت )
بهم متصل شده و مانند یک کلید تک پل  ،برق را به وسیله ی برقی مورد نظر می رسانند .بدین
ترتیب می توان یک تجهیز برقی  220ولت را نیز بوسیله ی دستگاه های کنترلر پیامکی روشن
و خاموش نمود.

زمانی که خروجی وصل شود پایه ی  NOبه  COMمتصل می شود.
اتصال تجهیزات برقی مختلف به خروجی های دستگاه کنترل پیامکی به  3طریق انجام پذیر است.
نوع اتصال

آمپر مصرفی تجهیز

اتصال مستقیم

کمتر از 10

اتصال با رله شیشه ای

کمتر از 16

اتصال با کنتاکتور

باالتر از 16

*** بار های سلفی مانند موتورهای الکتریکی  ،المپ های  LEDو هالوژن ها  ،آمپر لحظه اولیه ی راه
اندازی آن ها چند برابر جریان کشی این تجهیزات در حالت نامی می باشد .رله های میلون توانایی تحمل این
جریان را بصورت مستقیم ندارند لذا در این موارد اغلب نیازمند رله شیشه ای یا کنتاکتور می باشند .در
صفحات بعد میزان توان مجاز برای اتصال مستقیم را بصورت دقیق تر مشخص نموده ایم.

محل خروجی های  1تا  4در کنترل پیامکی  4رله ترونیکس
در تصویر زیر روشن و خاموش شدن یک المپ  220ولت توسط خروجی  1دستگاه ( اتصال
مستقیم ) نمایش داده شده است .دقت فرمایید سایر خروجی های دستگاه نیز بصورت مشابه
عمل می کنند.

طبق تصویر باال فاز از پریز برق وارد پایه  COM1و از پایه  NO1به المپ وصل گردیده است.
سیم نول نیز مستقیما وارد المپ شده است .اکنون قصد داریم المپ را از راه دور بوسیله سیستم
روشن و خاموش نماییم.

هنگامیکه عدد  11برای دستگاه ارسال شود  ،پایه  COM1به پایه  NO1برق می رساند و المپ
روشن خواهد شد .با ارسال عدد  10مجددا المپ خاموش خواهد شد.

در مثال باال یک پروژکتور  220ولت به خروجی شماره  2دستگاه وصل شده است.
برای درک بهتر ساز و کار رله های خروجی به تصویر زیر نگاه کنید .با وصل شدن خروجی و
روشن شدن چراغ  LEDآن  ،ترمینال وسط (  ) COMاز ترمینال بسته (  ) NCجدا می شود و
به ترمینال باز (  ) NOوصل می شود .بنابر این اگر  COMبرقدار بود  NOنیز برقدار می شود.

توجه  :ترمینال  NCعمدتا در موارد کمتری بکار برده می شود .این کنتاکت در حالت نرمال وصل بوده و در
مواقعی که خروجی روشن باشد  ،اتصال را قطع می کند .این کنتاکت در مواردی کاربرد دارد که برق یا فرمان
وسیله برقی در اکثر اوقات وصل و در مواقع ضروری قطع می گردد .عمده کاربرد این کنتاکت در استوپ
تابلوهای برق می باشد.

اتصال تجهیزات و لوازم برقی مختلف به دستگاه پیامکی
چه تجهیزاتی بصورت مستقیم به خروجی ها متصل شوند ؟

نحوه اتصال مستقیم یک المپ روشنایی به خروجی  4دستگاه

▪ بارهای اهمی ( هیتر  ،المنت و المپ رشته ای ) کمتر از  800وات برای هر خروجی
▪ المپ های  LEDو هالوژن جمعا کمتر از  200وات برای هر خروجی
▪ فن ها و موتورهای ضعیف ( کمتر از  100وات/در توان و ابعاد موتور یک پنکه خانگی )
▪ فرمان تابلوهای برق و بوبین کنتاکتور مستقیما به رله خروجی متصل می شود
▪ آژیرها  ،شیرهای برقی  ،انواع بوبین ها و کویل ها  ،قفل برقی  ،لوازم الکترونیکی خانگی ،
بردهای الکترونیکی و سایر مصرف کننده های برقی با جریان مصرفی پایین
چه تجهیزاتی با رله شیشه ای به خروجی ها متصل شوند ؟

▪ بارهای اهمی ( هیتر  ،المنت و المپ رشته ای ) کمتر از  2500وات برای هر خروجی
▪ المپ های  LEDو هالوژن جمعا کمتر از  1000وات برای هر خروجی
▪ فن ها و موتورهای تک فاز با توان کمتر از  1اسب
▪ کلیه لوازم الکتریکی تک فاز با مصرف جریان کمتر از  10آمپر
توجه  :در هنگام خرید رله شیشه ای الزم است پایه ی آن نیز تهیه شود تا اتصاالت آن با سهولت انجام
گردد .شماتیک رله بر روی کاتالوگ یا بدنه ی رله ترسیم شده است.
توجه  :سعی کنید از رله های  16آمپر استفاده کنید .استفاده از کارت های رله نیز بالمانع است.

چه تجهیزاتی باید با کنتاکتور به خروجی ها متصل شوند ؟

▪ بارهای اهمی ( هیتر  ،المنت و المپ رشته ای ) باالی  2500وات برای هر خروجی
▪ المپ های  LEDو هالوژن جمعا بیش از  1000وات برای هر خروجی
▪ فن ها و موتورهای تک فاز و سه فاز با توان  1اسب به باال
▪ مشعل  ،هیتر و فن های صنعتی  ،الین های روشنایی و سایر لوازم الکتریکی پر مصرف
چه کنتاکتوری تهیه کنیم ؟
در انتخاب کنتاکتور سعی کنید این قطعه را با یک برند معتبر و با کیفیت خریداری کنید تا
کنتاکتور شما دوام و عمر بیشتری داشته باشد .در مورد آمپر مورد نیاز الزم است تجهیز یا
تجهیزاتی که به کنتاکتور وصل می شوند را به فروشنده لوازم برق صنعتی معرفی نموده و
کنتاکتور مناسب کار خود را خریداری کنید .بعنوان مثال برای یک موتور ( پمپ ) تک فاز 2
اسب یک کنتاکتور  12آمپر کافی است.
توجه  :هنگام تهیه کنتاکتور و رله به ولتاژ بوبین آن دقت کنید .در نقشه های فوق از رله و
کنتاکتورهای  220ولت استفاده گردیده است .اگرچه اتصال رله و کنتاکتورها با بوبین  12و 24
نیز به دستگاه ها بالمانع است اما در این موارد به ایجاد تغییرات در نقشه ها احتیاج است.

اتصال لوازم برقی تک فاز بصورت مستقیم به خروجی های دستگاه

در مثال باال یک المپ  220ولت به خروجی شماره  2دستگاه وصل شده است.
اتصال لوازم برقی تک فاز بواسطه رله شیشه ای به خروجی های دستگاه

مطابق شماتیک ترسیم شده بر روی رله شیشه ای فوق پایه های  2و  10کویل یا بوبین رله
هستند .اگر رله شیشه ای ما  220ولت باشد کافی است پایه  2مستقیما به نول و پایه  10به
ترمینال  NOدر دستگاه سیم کارتی متصل شود .ترمینال  COMدر دستگاه سیم کارتی نیز به
فاز شبکه برق وصل شود که برای بوبین رله جریان برق را فراهم کنند.

همچنین برای روشن کردن وسایل برقی مطابق تصویر می توان از پایه های  1و  ، 3یا پایه های
 6و  7و یا پایه های  9و  11استفاده نمود .اگر به راهنمای روی رله ی شیشه ای دقت کنید
متوجه خواهید شد که پایه های فوق با توجه به کنتاکت های باز انتخاب شده اند و دارای
شماتیک مشابهی می باشند.

مطابق تصویر فاز وارد پایه  1رله شیشه ای شده و از پایه  3رله شیشه ای برای فن گرفته
شده است .با وصل شدن بوبین رله فن ما نیز روشن می شود.

اتصال لوازم برقی پر مصرف بواسطه کنتاکتور به خروجی های دستگاه

مطابق تصویر زیر  ،فاز پس از ورود به  COM1و خروج از  NO1وارد ترمینال  A1کنتاکتور
شده و ترمینال  A2کنتاکتور به نول وصل شده است( .اتصال رله  1دستگاه به بوبین کنتاکتور)

در کنتاکتور از کنتاکت های قدرت برای اتصال به لوازم برقی استفاده می کنیم .بعنوان مثال فاز
وارد ترمینال  L1شده و از ترمینال  T1برای فاز چند پروژکتور  LEDفاز گرفته می شود.

این نکته را مد نظر داشته باشید که جهت تقسیم بهتر جریان می توانید بعنوان مثال فاز پروژکتور
اول را از  L1و  ، T1پروژکتور دوم را از  L2و  T2و پروژکتور سوم را از  L3و  T3عبور دهید.
حال اگر بجای پروژکتور یک موتور سه فاز داشتیم کافی است سه فاز اصلی وارد  L1و  L2و L3
شده و از  T1و  T2و  T3وارد الکتروموتور گردند.

نحوه اتصال یک کولر تک فاز به کنتاکتور

بترتیب ذکر شده در مثال باال شما می توانید انواع تجهیزات الکتریکی با مصرف جریان باال را
بواسطه ی کنتاکتورها به سیستم کنترل پیامکی متصل نمایید.

مثال  :مطابق مثال زیر یک هیتر  3000وات بوسیله ی یک کنتاکتور  18آمپر به
خروجی شماره  2کنترل پیامکی متصل گردیده است.

توصیه ایمنی  :در مونتاژ تابلوهای برق الزم است اصول مهمی مانند حفاظت ( استفاده از فیوز  ،بی متال و
کنترل فاز ) به درستی رعایت گردیده و سیم کشی ها با کابل های دارای مقطع مناسب اجرا شوند .مونتاژ یک
تابلوی برق بدون دانش فنی ممکن است باعث ایجاد حادثه برای شخص یا وارد آوردن خسارت به تجهیزات
شما شود.

هشدار  :کار با برق سه فاز و ولتاژ باال نیازمند تجربه و تخصص الزم می باشد .در صورتیکه
قبال با این تجهیزات سر و کار نداشته اید انجام این امور را به تکنسین برق واگذار کنید .هر گونه
سهل انگاری و اشتباه در کار با ولتاژ باال عواقب جبران ناپذیر خواهد داشت.
کنترل تابلوهای برق دارای کلید استوپ استارت

نمایی از یک کلید استوپ استارت که معموال بر روی درب تابلو های 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
نیست و نصب دستگاه با چند اتصال جزئی در زمان کوتاهی انجام خواهد شد.

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

توصیه  :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.

پس از بستن مدار و تعیین مدیر برای دستگاه  ،جهت ارسال فرمان روشن شدن به تابلوی برق عدد  111و
جهت ارسال فرمان خاموش شدن عدد  112برای دستگاه سیم کارتی پیامک شود .در صورت عملکرد صحیح
مدار فرمان درست است .دقت فرمایید که مدار فوق هیچ اختاللی در کنترل دستی دستگاه ایجاد نخواهد کرد.
( الزم است از دستورات وصل لحظه ای رله ها استفاده شود )
توصیه  :برای راحتی کار می توانید از نرم افزار اندروید استوپ استارت استفاده نمایید.

جهت مشاهده فیلم آموزشی اینجا را کلیک کنید

نرم افزار گرافیکی کنترل چاه کشاورزی
دانلود این نرم افزار از وبسایت WWW.TERONIX.IR :

کاربرد ورودی های دیجیتال دستگاه

ورودی های دستگاه های کنترلر پیامکی ترونیکس جهت اعالم هشدار یا اعالم وقوع یک عملکرد
خاص بوسیله ی پیامک استفاده شده و معموال با اعداد  1و  2و  3و  ...مشخص می گردند.
ورودی ها بدین صورت عمل می کنند که با اتصال ولتاژ  12+ولت به هر ورودی یک پیامک
برای تمامی مدیران دستگاه ارسال می گردد و با قطع شدن ولتاژ  12+ولت از سر ورودی مجددا
پیامک دیگری ارسال خواهد شد .متن پیامک های ارسالی به دلخواه شما قابل تغییر است .همچنین
امکان فعال کردن تماس نیز برای ورودی ها وجود دارد .یعنی با قطع و وصل ولتاژ هر ورودی
عالوه بر پیامک جهت بهبود روند آگاه سازی  ،دستگاه بترتیب با تمامی مدیران تماس خواهد
گرفت.

در تصویر باال متن پیامک های پیشفرض ورودی  1دستگاه و نحوه ی تغییر متن را مشاهده می
کنید .با ارسال دستورات مشخص شده  ،متن پیامک تحریک ورودی ها تغییر خواهد یافت.

عمده استفاده از این ورودی ها اعالم سرقت یا اعالم یک اتفاق غیرمنتظره مانند قطع شدن برق،
بروز حریق  ،باال رفتن دما  ،خاموش شدن یک تجهیز  ،خطا دادن یک رله حفاظتی  ،اعالم یک
هشدار یا فالت و  ...است که عدم آگاهی از آن می تواند منجر به بروز خسارت گردد .این
ورودی ها بر روی تمامی مدل های دستگاه های کنترلر پیامکی ترونیکس تعبیه گردیده اند.

اتصال رله آالرم تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری و اتصال سنسورهای دیجیتال  ،و هر تجهیزی
که بتواند ولتاژ  12ولت را روی ورودی اعمال کند به ورودی ها امکان پذیر است.
توجه  :جهت اتصال ولتاژ  220ولت به ورودی های دستگاه سعی کنید از رله ی واسط استفاده نکنید و بجای
آن می توانید از یک آداپتور برای تبدیل ولتاژ استفاده نمایید چرا که آداپتور هم قیمت پایینتری داشته و هم
استهالک مکانیکی ندارد.
توجه  :برخی از مدل ها ولتاژ ورودی را تا  24ولت تحمل می کنند .جهت اطالع از این مورد حتما کاتالوگ
راهنمای دستگاه را مطالعه فرمایید.
توجه  :ورودی های دستگاه کنترل پیامکی ترونیکس عالوه بر  12ولت  ،ولتاژ های کمتر از  12ولت را نیز
بعنوان تحریک قبول می کنند لذا کافی است سطح ولتاژ باالتر از  5ولت  DCباشد.
توجه  :جهت تغییر متن ورودی های دستگاه با توجه به زبان دستگاه می توانید از حروف فارسی یا انگلیسی
استفاده نمایید .توجه داشته باشید فقط برخی از مدل های دستگاه حروف فارسی را قبول می کنند.

مثالی از اتصال کنترل سطح مخزن به دستگاه

مطابق تصویر باال فلوتر سطح مخزن به ورودی  2دستگاه وصل شده است و با پر یا خالی شدن
سطح مخزن پیامک هایی با عناوین "مخزن پر شد" یا "مخزن خالی شد" را می توان دریافت
نمود .متن این پیامک ها توسط مدیر دستگاه مطابق دفترچه راهنما برای دستگاه تعیین می گردد.
توجه  :رله های حفاظتی مختلف را می توانند دقیقا مانند مثال باال به سیستم پیامکی متصل کرد .اغلب سیستم
های حفاظتی و هشدار دهنده ها دارای خروجی رله آالرم می باشند که این قسمت ارتباط آن را با کنترل
پیامکی میسر می سازد.
توجه  :امکان فعالسازی تماس برای قطع و وصل ورودی ها وجود دارد که کد مربوطه در دفترچه ی دستگاه
نوشته شده است .در جدول زیر کدهای الزم برای فعالسازی و غیر فعالسازی آپشن تماس قید شده است.
نوع دستگاه

تماس قطع ورودی فعال تماس قطع ورودی غیرفعال تماس وصل ورودی فعال تماس وصل ورودی غیرفعال

سری قدیمی

2222

2220

1111

1110

سری جدید

OPT#21

OPT#22

OPT#19

OPT#20

مثالی از اتصال کنترل فاز به دستگاه

در مثال باال می توان هشدار قطع شدن برق  ،دوفاز یا تکفاز شدن شبکه را با پیامک و تماس به
تمامی مدیران ارسال نمود .در صورت بروز خطا در کنترل فاز ولتاژ  12ولت از سر ورودی 1
برداشته خواهد شد.
توجه  :اگر ولتاژ  220ولت در کنتاکت های رله ی کنترل فاز جریان داشت کافی است با یک آداپتور 12
ولت آن را به ولتاژ مجاز برای ورودی ها تبدیل کنید.
توجه  :در دستگاه های  2رله الزم است پایه  Gبه ترمینال منفی آداپتور وصل باشد .در صورت عدم اتصال
ولتاژ منفی  12ولت به این پایه ورودی های  1و  2عمل نخواهند کرد.
توجه  :در صورت نیاز به دریافت هشدار قطع شدن برق الزم است یک باتری بکاپ به دستگاه وصل شود و
مطابق دستورالعمل صفحات بعد پیش بروید .توجه کنید که هشدار وصل شدن برق بدون نیاز به باتری نیز
انجام خواهد شد اما هشدار قطع برق بدون باتری امکانپذیر نیست.

سیستم هشدار دهنده قطع برق

قطع شدن ناگهانی برق در مراکزی مانند استخرهای پرورش ماهی  ،مرغداری  ،گلخانه و  ...گاها
می تواند در مدت کوتاهی خسارات سنگینی را به بار آورد .در مواردی نیز قطع برق دلیل یک
اتفاق غیر منتظره مانند سرقت کابل یا حتی ترانس برق است .دستگاه های کنترل پیامکی
ترونیکس در تمامی مدل ها قابلیت اعالم قطع برق از راه دور را (در صورت وجود باتری بکاپ)
دارند  ،بنابراین شما می توانید کنترلر را به یک سیستم کاربردی تبدیل نموده و از راه دور از
قطع شدن برق مطلع شوید .در این حالت دستگاه پیامکی در صورت قطع شدن برق و حتی دوفاز
شدن شبکه با مدیران تماس خواهد گرفت و بسرعت آنها را در جریان این اتفاق خواهد گذاشت.
برای پیاده سازی سیستم هشدار دهنده قطع برق به یک دستگاه کنترل پیامکی ترونیکس  ،باتری
بکاپ  ،شارژر باتری  ،آداپتور نیاز داریم.
توجه  :تمامی مدل های کنترل پیامکی ترو نیکس قابلیت اعالم قطع برق را دارند و نیاز به مدل خاصی نداریم.
توجه  :تمامی باتری های  12ولت قابل شارژ با ظرفیت باالی  1آمپرساعت برای بکاپ همه ی مدلهای کنترل
پیامکی مناسب است .همچنین در سری های جدید دستگاه ها جهت صرف هزینه ی کمتر می توان از باتری
لیتیومی  3.7ولت استفاده نمود .این باتری ها به کانکتور سفید رنگ روی برد دستگاه متصل می گردند.
توجه  :امکان اتصال آژیر جهت هشدار صوتی قطع برق در دستگاه ها وجود دارد.

بررسی انواع باتری بکاپ کنترل پیامکی

باتری خشک ( سرب – اسید ) ولتاژ 12
مزایای استفاده از این باتری :ظرفیت باالی ذخیره انرژی و جریان دهی مناسب
معایب استفاده از این باتری  :حجم و وزن زیاد  ،هزینه باال  ،نیاز به شارژر اتوماتیک برای شارژ باتری
_____________________________________________________________________________________

باتری لیتیومی تک سل ( ولتاژ ) 3.7
مزایای استفاده از این باتری :حجم کم و صرفه جویی در هزینه  ،قابل شارژ توسط برد دستگاه
معایب استفاده از این باتری  :برای مواردی که چشمی یا آژیر به دستگاه متصل است مناسب نیست.
_____________________________________________________________________________________

باتری لیتیومی سه سل ( ولتاژ ) 12
مزایای استفاده از این باتری :هزینه نسبتا مناسب  ،جریان دهی نسبتا خوب  ،قابل شارژ با آداپتور معمولی
معایب استفاده از این باتری  :نسبت به باتری های  3.7ولت نیاز به صرف هزینه بیشتری است با اینحال
قابلیت جریان دهی به چشمی و آژیر را دارند.

توجه  :قبل از اتصال باتری بکاپ به دستگاه به ولتاژ باتری توجه فرمایید.
نحوه اتصال باتری  3.7ولت به دستگاه کنترل پیامکی ترونیکس

 -1قاب دستگاه را باز نموده و باتری را توسط کانکتور  3سیم به برد دستگاه متصل نمایید
و پس از اتصال باتری قاب دستگاه را ببندید ( .سیم قرمز به  ، +سیم مشکی به ) -
 -2آداپتور  12ولت را به ترمینال تغذیه وصل نمایید .الزم است ولتاژ  +عالوه بر تغذیه به
ورودی  4نیز وصل باشد.

 -3در دستگاه های  2کانال عالوه بر اتصال آداپتور به ترمینال تغذیه  ،الزم است ولتاژ از
آداپتور برای ورودی  2و ترمینال گراند هم گرفته شود.

توجه  :در شبکه های سه فاز بهتر است برق آداپتور تغذیه را از خروجی کنترل فاز بگیرید تا در
صورت بروز خطا یا قطع فازها هشدار قطع برق را دریافت نمایید.

نحوه اتصال باتری  12ولت به دستگاه کنترل پیامکی ترونیکس

اتصال باتری  12ولت به دستگاه  2کانال

اتصال باتری  12ولت به دستگاه  4کانال

آیتم شماره  : 1یک عدد باتری  12ولت لیتیوم یون یا باتری خشک
آیتم شماره  : 2یک عدد شارژر  12ولت برای باتری  ،باتری های لیتیوم یون توسط آداپتور 12
ولت معمولی (  2آمپر ) شارژ می شوند اما باتری های خشک نیاز به شارژر اتوماتیک دارند.
آیتم شماره  : 3یک عدد آداپتور  12ولت  2آمپر جهت تحریک ورودی .
در باتری های  12ولت بر خالف نمونه قبل که یک آداپتور الزم داشت  ،به  2عدد آداپتور نیاز
داریم .یک آداپتور جهت شارژ باتری و دیگری برای تحریک ورودی دستگاه
آیتم شماره  : 4خروجی مورد نظر جهت اتصال آژیر در صورت نیاز
توجه  :در شبکه های سه فاز تحریک را توسط کنترل فاز روی ورودی اعمال نمایید .در این
خصوص الزم است برق آداپتور ثانویه را از خروجی کنترل فاز بگیرید.

تصویر رله کنترل فاز ( مناسب برای شبکه های سه فاز )
توجه  :استفاده از آژیر فقط با باتری بکاپ  12ولت امکان پذیر است .در صورت استفاده از باتری  3.7امکان
اتصال آژیر به دستگاه وجود نخواهد داشت.
نکته مهم  :همیشه سیم قرمز رنگ نشان گر قطب مثبت و سیم مشکی رنگ نشانگر قطب منفی می باشد.
با توجه به حساسیت تجهیزات فوق الزم است بدانید که بروز هرگونه اتصال کوتاه  ،برخورد بین سیم ها و
رعایت ننمودن محل قطب ها ممکن است به سرعت به مدار شارژ باتری آسیب وارد کند .بنابراین اگر چنانچه

سیم های آداپتور شما دارای رنگ بندی نیستند بوسیله ولت متر از محل قطب ها مطلع شوید و سپس اقدام
به نصب فرمایید .در هنگام نصب نیز نهایت دقت را لحاظ نمایید تا برخوردی بین سیم ها صورت نگیرد.
توجه  :در شبکه های سه فاز در صورت عدم وجود کنترل فاز امکان تشخیص قطعی در سایر فازها وجود
ندارد و دستگاه نمی تواند دوفاز یا تک فاز شدن شبکه را تشخیص دهد.
توجه  :تمامی ورودی های تحریک دستگاه (  1تا  ) 4قابلیت اعالم قطع برق را دارند.
توجه  :ورودی های دستگاه ولتاژ  220را تحمل نمی کنند و الزاما باید تبدیل ولتاژ انجام گردد.
توجه  :متن پیامک ارسالی قطع برق مطابق با دفترچه راهنمای دستگاه قابل ویرایش است.
توجه  :برای فعالسازی تماس قطع برق کد  2222یا  OPT#21برای دستگاه پیامک شود.

نحوه اتصال سنسور دما به دستگاه های ترونیکس

در تمامی دستگاه های ترونیکس امکان اتصال سنسور دما و سیم کشی سنسور تا فاصله  50متر
برای دستگاه وجود دارد .بدینوسیله امکان کنترل لحظه به لحظه دما  ،دریافت هشدارهای دمای

غیر مجاز با پیامک یا تماس و همچنین امکان کنترل رله ها مطابق با دما محیا خواهد شد .عالوه
بر این امکان اتوماتیک سازی رله ها بر اساس دمای مطلوب برای کاربر وجود دارد .یعنی شما
قادر خواهید بود رله های دستگاه را به سیستمهای مختلف (گرمایش ،سرمایش  ،فن  ،کولر ،
تهویه و  )...متصل نموده و با فعالسازی حالت اتوماتیک (دستور  )TMPONکنترل این رله ها را
به منطق دستگاه ( بر اساس دما ) واگذار کنید .در این مد کاربردی  ،دستگاه پیامکی شما مانند
یک ترموستات خودکار  ،دما را روی یک عدد میانگین نگه می دارد .دستگاه های ترونیکس از
یک بستر دیجیتالی دقیق و یک پروتکل مطمعن برای دریافت و نمایش دما استفاده می کنند.

محل اتصال سنسور دما توسط کانکتور  3سیم به برد دستگاه
توجه  :سنسور دمای دستگاه های ترو نیکس مدل  DS18B20بوده و در بازار موجود است .پروتکل وان وایر
در این سنسور به شما این اجازه را می دهد که بتوانید سنسور را بدون بروز خطا تا فواصل دور دست سیم
کشی نموده و به نقاط مختلف انتقال دهید.
توجه  :سنسورهای دیجیتال نسبت به پالریته معکوس حساس اند لذا هرگونه اتصال اشتباه ممکن است منجر
به آسیب رسیدن به سنسور دما شود .کافی است در متصل نمودن رنگ سیم ها دقت الزم را به عمل آورید.

توجه  :برای امتداد دادن سیم سنسور  ،از کابلهای دو زوج استفاده نمایید .امکان افزودن ماکسیمم  50متر
سیم به سنسور دما وجود دارد .کافی است سیم سنسور را بچینید و با سیم دو زوج آن را به محل مورد نظر
انتقال دهید .عالوه بر این در صورت نیاز امکان کالیبره نمودن دمای سنسور ( مطابق دفترچه راهنما ) فراهم
شده است.

سیم دو زوج ( چهار رشته تلفن )
توجه  :چنانچه از باتری بکاپ  3.7ولت استفاده می کنید سیم های قرمز و مشکی باتری را دقیقا به همان
قسمتی که سیم های قرمز و مشکی سنسور را وصل کرده اید  ،متصل نمایید.

مد دزدگیر سیم کارتی

امکان اتصال انواع چشمی  ،مگنت و آژیر به کنترل پیامکی و فعال سازی مد دزدگیر برای این
دستگاه ها وجود دارد .تمامی دستگاه های کنترل پیامکی ترونیکس می توانند در کنار کار خود
نقش یک دزدگیر سیم کارتی را نیز داشته باشند .دستگاه می تواند هشدار امنیتی را بوسیله

پیامک و تماس به تمامی مدیران خود اعالم کند .عالوه بر این شما می توانید یک رله را بعنوان
رله آژیر با زمان وصل شدن دلخواه ( مطابق با دفترچه قابل تنظیم است ) به یک سیرن یا حتی
یک بلندگو متصل نمایید و عالوه بر هشدار تماسی یک هشدار صوتی نیز داشته باشید.
برای اتصال چشم می توانید از نقشه های ارائه شده صفحات بعد استفاده فرمایید .توجه کنید که قبل از
اتصال چشم باید مد دزدگیر را با ارسال کد  8844یا  OPT#16برای دستگاه فعال کنید.

بررسی ساختمان یک چشمی اعالم سرقت

ساختمان چشمی های اعالم سرقت شامل موارد ذیل می باشد:
 > 1این مورد که شامل دو ترمینال  +و – می باشد مربوط به تغذیه چشمی است و با اتصال
ولتاژ  12ولت به این قسمت چشمی روشن می شود ( .در رعایت ترتیب  +و – دقت الزم را
بعمل آورید ) این قسمت به منبع تغذیه دستگاه پیامکی یا به باتری  12ولت متصل می شود.
 > 2این قسمت برای اتصال چشمی به دستگاه دزدگیر یا زون های دزدگیر قرار داده شده است.
این قسمت گاهی اوقات با  relayو در مواردی با  comو  ncمشخص می گردد ( .ترتیب این
دو ترمینال مهم نیست )

 > 3این مورد در بعضی از چشمی ها وجود دارد و زمانیکه به پنل متصل شود در صورتی که
قاب چشمی باز شود فورا آژیر می زند و به کاربر اطالع می دهد( .جلوگیری از خرابکاری
احتمالی) اتصال این قسمت اختیاری است و می توانید از آن صرف نظر نمایید.

از داخل دفترچه ی دستگاه شماره ورودی که برای حالت امنیتی یا هشدار مناسب است را
مشاهده و تنها از آن ورودی برای اتصال به چشمی  ،مگنت و  ...استفاده نمایید .در برخی از مدل
ها ورودی  ، 4و در مدل های دیگر ورودی  1یا  2برای اتصال سنسورهای دزدگیر مناسب است.
توجه  :در دستگاه های  2کانال پایه  Gرا به سطح ولتاژ منفی  12ولت متصل نمایید.

نحوه اتصال چشمی  ،مگنت و آژیر به زون دستگاه TS2

نحوه اتصال چشمی به ورودی  2دستگاه دو کانال

نحوه اتصال چشمی  Paradoxبه ورودی  4دستگاه چهار کانال

چه آژیری به دستگاه وصل کنیم ؟
در تصویر باال یک سیرن (  ) SIRENبه دستگاه متصل شده است .با اینکه سیرن ها دارای صدای
ضعیفتری نسبت به بلندگوها هستند اما در مکانهای بسته صدای نسبتا قابل قبولی ایجاد خواهند
کرد .برای تهیه سیرن از آژیر دزدگیر خودرو نیز میتوانید استفاده کنید.
توجه  :در وصل کردن سیرن ترتیب  +و – اهمیت دارد .ضمنا شما می توانید  1یا  2عدد سیرن
را بصورت موازی به رله مربوط به آژیر متصل کنید.
توجه  :برای اتصال بلندگو به رله خروجی دستگاه وجود یک برد آژیر الزامی است .برد آژیر
امکان اتصال رله را به یک بلندگو فراهم می سازد .الزم است یاد آوری کنیم که سیرن نیازی به
برد آژیر ندارد و مطابق شماتیک رسم شده در تصویر زیر مستقیما به رله وصل می شود.

اگر بیش از یک چشمی داشتیم ؟
برای این کار باید مطابق دستور چشمی ها سری شوند .بوسیله ترفند سری کردن می توان چندین
سنسور حفاظتی را به یک زون یا ورودی سیستم متصل نمود .حتی می توان چشمی را با مگنت
و سایر سنسورهای حفاظتی سری نموده و وارد مدار کرد.

نحوه اتصال دو عدد چشم به زون دستگاه با تکنیک سری کردن

مطابق تصویر  ،سیم های مشکی به  12-ولت  ،سیم های قرمز به  12+ولت  ،و سیم های آبی
به یکدیگر متصل شوند .سیم سبز چشمی اول به  12+ولت و سیم سبز چشمی دوم وارد زون
اصلی یا ورودی  2دستگاه پیامکی می شود ( .در چهار کاناله ها ورودی  4زون است )
توجه  :برای فعالسازی تماس مد دزدگیر کد  2222یا  OPT#21برای دستگاه پیامک شود.

سواالت متداول در کار با دستگاه
علت روشن نشدن دستگاه چیست ؟
یکی از مهمترین علل روشن نشدن دستگاه خرابی آداپتور می باشد .برای تست آداپتور از یک
ولت متر استفاده کنید .خروجی آداپتور باید حدود  12ولت  DCباشد .در غیر اینصورت آداپتور
برای دستگاه فوق مناسب نبوده یا دچار مشکل شده است.
از دیگر علل روشن نشدن دستگاه جدا شدن یا لق زدن ترمینال تغذیه بر اثر وارد شدن ضربه
محکم است .لذا الزم است با یک بازدید دقیق بر روی برد دستگاه یا بوسیله تست بوق اهم متر
محل اتصال ترمینال تغذیه به برد دستگاه چک شود.
قبل از وصل کردن آداپتور الزم است محل ترمینال تغذیه دستگاه را بدانید .ترمینال تغذیه در
تمامی دستگاه های ترونیکس با نشانه  +12 Vمشخص شده است  ،لذا اتصال آداپتور به قسمت
های دیگر ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه شما شود.
توجه  :آداپتورهای بی کیفیت و نامرغوب در طوالنی مدت باعث آسیب رساندن به ماژول ها و
قطعات کلیدی سیستم خواهند شد .همیشه سعی کنید از آداپتورهای با کیفیت استفاده نمایید.

علت وصل نشدن به شبکه چیست ؟
اگر به دستگاه پیامک ارسال می کنید و هیچ صدای بوقی از بازر دستگاه شنیده نمی شود دستگاه
یقینا وارد شبکه نشده است .جهت چک نمودن اتصال به شبکه کافی است با سیم کارت دستگاه
تماس برقرار شود .پخش بوق اشغال یا بوق آزاد نشانگر اتصال موفق به شبکه است .در غیر
اینصورت اتصال به شبکه انجام نگردیده است .از علل اصلی وصل نشدن به شبکه می توان به
ضعیف بودن آنتن دهی منطقه و اشکال اپراتوری در سیم کارت اشاره نمود .یکی دیگر از علل
عمده اتصال ناموفق  ،درست جا نرفتن سیم کارت یا نچسبیدن سیم کارت به کانکتورهای سوکت
می باشد .در این حالت سیم کارت را خارج کنید  ،سطح آن را تمیز نموده  ،در صورت مسطح
نبودن کفی سیم کارت آن را تراز کنید و پس از وارد کردن به سوکت سیستم را روشن نمایید.
علت پاسخ ندادن دستگاه به پیامک های ارسالی چیست ؟
اگر چنانچه پیامک را ارسال می کنید  ،دستگاه پس از دریافت پیامک شما بوق می زند اما پاسخی
نمی دهد  ،یکی از علل می تواند فقدان اعتبار ( شارژ ) در سیم کارت دستگاه باشد .از علل عمده
دیگر ناصحیح بودن کد ارسالی است .ممکن است شما کد را اشتباه نوشته باشید  ،یا با حروف
فارسی تایپ کرده باشید .در موارد نادری سیستم عامل برخی از گوشی ها کد انگلیسی را بصورت
فارسی ارسال می کند .برای حل این مشکل از نرم افزار اندروید دستگاه استفاده نمایید .در غیر
اینصورت ارسال کد را با گوشی دیگری تکرار کنید.
توجه  :این نکته را در نظر داشته باشید که دستگاه فقط به پیامک مدیر و کاربرهایش پاسخ می
دهد .قبل از هرچیزی مطمعن باشید مدیر یا کاربر دستگاه هستید.
توجه  :نرم افزارهای اندروید دستگاه از وبسایت  www.teronix.irقابل دریافت می باشند.

علت پاسخ ندادن دستگاه به برخی از پیامک های ارسالی چیست ؟
توجه داشته باشید که در دستگاه هایی که عالوه بر مدیر دارای کاربر هستند  ،شخص نمی تواند
هم مدیر و هم کاربر باشد .لذا در اینصورت الزم است دستگاه ریست و مجددا تنظیمات اعمال
گردد یا کاربر مورد نظر حذف شود .حال اگر دستگاه به کد خاصی جواب نداد الزم است کدهای
دیگر را نیز امتحان نمایید.
چگونه دستگاه را ریست ( بازگشت به تنظیمات کارخانه ) کنیم ؟
در صورت نیاز به ریست کردن کد ریست ( درون دفترچه نوشته شده است ) توسط یکی از
مدیران دستگاه برای دستگاه ارسال شده و دستگاه را خاموش و روشن نمایید .برای اطمینان از
ریست شدن موفق  ،کافی است کد  11را به دستگاه ارسال کنید .اگر چنانچه رله  1وصل شد
یعنی شماره شما هنوز در جایگاه مدیر قرار داشته و ریست ناموفق بوده است.
علت کارکرد نادرست نرم افزار اندروید چیست ؟
قبل از نصب نرم افزار الزم است به توصیه فوق توجه نمایید .نرم افزارهای اندروید دستگاه های
جی اس ام ترونیکس جهت برقراری ارتباط با دستگاه  ،به مجوز دسترسی به پیامک و جهت ثبت
اطالعاتی نظیر شماره سیم کارت و نام تجهیزات  ،به مجوز دسترسی فایل یا حافظه نیاز دارند.
لذا الزم است این دو مجوز در هنگام نصب تایید شوند .حاال چنانچه نرم افزار با دستگاه کار نمی
کند الزم است دقت کنید که آیا سیم کارت ارسال کننده پیامک مدیر دستگاه هست یا خیر .در
گوشی های دو سیم کارت ممکن است پیامک با سیم کارت ثانویه برای دستگاه ارسال شود و
سیم کارت مذکور بدلیل مدیر نبودن پاسخی دریافت نکند .هر دو سیم کارت قرار گرفته شده
در گوشی شما باید سالم بوده و دارای اعتبار ریالی ( شارژ ) باشند.

علت درست کار نکردن ریموت کنترل چیست ؟
 لرن نبودن ریموت  :اول از هر چیزی الزم است ریموت به دستگاه شناسانده شود .برایاین کار قاب دستگاه را باز کنید و کلید لرن را  3ثانیه نگه دارید  ،دست خود را بردارید
و یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید .اگر فرکانس ریموت درست باشد خروجی های
دستگاه با فشار دادن کلیدهای ریموت قطع و وصل خواهند شد.
 مناسب نبودن مد  :اگر رله ها بصورت لحظه ای قطع و وصل می شوند در صورت نیازبه تغییر مد کارکرد ریموت  ،کد تغییر مد ریموت به فلیپ فالپ مطابق دفترچه راهنما
برای دستگاه پیامک شود.
 ضعیف بودن باتری  :ضعیف بودن و حتی نامرغوب بودن باتری ریموت می تواند درکارکرد آن اختالل ایجاد کند.
توجه  :برای ریموت های برد بلند از باتری های کتابی آلکاالین با برندهای معتبری مانند
 Camelionیا  Oselاستفاده نمایید .ریموت با باتری های نامرغوب ممکن است سیگنال را
بدرستی برای دستگاه ارسال نکند.
علت اینکه دستگاه پیامک های هشدار را دو بار ارسال می کند چیست ؟
در اینصورت شما در جایگاه دو مدیر هستید و الزم است یکی از مدیرها را که شماره شماست
را حذف نمایید .گاهی نیز ممکن است هم مدیر و هم کاربر دستگاه باشید که در این حالت الزم
است خود را از جایگاه کاربر پاک نمایید.

برای حذف یک شماره از مدیریت چه کنیم ؟
برای حذف مدیر از روی دستگاه کد حذف مدیر را ارسال نمایید .بعنوان مثال برای حذف مدیر
اول کد  96101;96101و برای مدیر دوم کد  96102;96102ارسال شود .برای بقیه مدیران
نیز به همین ترتیب همین الگو کد حذف مدیریت ارسال گردد .در سری جدید دستگاه ها
کاربران فقط توسط مدیر اصلی قابل حذف می باشند و کدهای ذکر شده کارساز نیستند.
توصیه  :برخی افراد برای اینکه پیامک های دستگاه را دریافت نکنند شماره دستگاه را روی تلفن
همراه خود بالک می کنند! این اشتباه باعث می شود شارژ سیم کارت دستگاه مدام برای ارسال
پیامک به شخص هدر برود لذا ارسال دستور حذف مدیر معقوالنه تر است.
علت ارسال نشدن پیامک در صورت تحریک ورودی چیست ؟
در هنگاه تحریک ورودی جهت دریافت پیامک الزم است به نکات زیر توجه کنید :
 در دستگاه های  2رله الزمست پایه ی  Gبه قطب منفی آداپتور وصل شود. در دستگاه های  4رله ای و بیشتر  ،اگرچنانچه  12ولت ورودی از یک آداپتور جداگانهاز تغذیه گرفته شد  ،الزمست قطب منفی آداپتور فوق به منفی تغذیه وصل گردد .یعنی
قطب منفی تمامی آداپتورهایی که به دستگاه متصل می شوند به هم وصل باشند.
 ورودی های دستگاه ولتاژ بین  5تا  12ولت  DCرا بعنوان تحریک قبول می کند .لذا درصورت قطع و وصل و عدم ارسال پیامک  ،بوسیله ولت متر ولتاژ سر ورودی با ولتاژ
ترمینال منفی تغذیه دستگاه چک شود ( .در برخی مدل ها تا  24ولت )

 امکان فعالسازی تماس برای قطع و وصل ورودی ها با ارسال کد فعالسازی تماس مطابقدفترچه  ،وجود دارد.

علت تماس گرفتن و پیامک دادن بی مورد دستگاه چیست ؟
گاهی اوقات پیامک های  SYSTEM ONو  SYSTEM OFFو یا خطاهای مربوط به دما
را گاه و بی گاه و بدون دلیل خاصی دریافت می کنید .در اینصورت علل زیر را مورد توجه قرار
دهید :
 ممکن است ورودی را به تیغه ی یک کنتاکتور با بوبین فرسوده متصل کرده باشید کهدر این حالت تیغه بعلت لرزش زیاد دائما قطع و وصل می شود.
 ممکن است ولتاژ ورودی دستگاه ( منظور ولتاژ تغذیه نیست ) از یک منبع خراب کهسطح ولتاژ آن در حال تغییر است گرفته شده باشد.
 ممکن است حدود دما و حدود هشدار دما را بصورت نادرست تنظیم کرده باشید و باهم دچار تداخل شده باشند ( .با نرم افزار انجام دهید )
علت تماس نگرفتن در صورت قطع و وصل ورودی چیست ؟
قبل از هرچیزی الزم است تماس قطع یا وصل ورودی را از قبل فعال کرده باشید .با اینحال
اگر چنانچه سیم کارت هنوز تماسی با شما برقرار نمی کند  ،با قرار دادن سیم کارت بر روی
گوشی موبایل  ،قابلیت تماس توسط آن سیم کارت را بررسی نمایید .توجه داشته باشید که
دستگاه در ابتدا پیامک های تحریک را ارسال نموده و سپس اقدام به تماس می کند.

علت اینکه سنسور دمای اشتباه را نشان می دهد چیست ؟
نامناسب بودن نوع سیم سنسور  ،پایین بودن کیفیت آداپتور  ،اتصال غلط سنسور به دستگاه،
طوالنی بودن بیش از اندازه ی سیم  ،خرابی سنسور و  ...من جمله عواملی هستند که باعث
می شود دستگاه دماهای غیر عادی یا دمای صفر درجه را نشان دهد .چنانچه با طول سیم
کوتاه نیز این مشکل برقرار است محتمال نقض سنسور دلیل این قضیه است.
چه کنیم تا پس از قطع و وصل برق خروجی ها به حالت قبل بازگردند؟
در صورتیکه الزم می دانید که پس از قطع و وصل برق خروجی هایی که روشن بوده اند مجددا
روشن شوند  ،مد حافظه دار را برای دستگاه ( مطابق کد دفترچه ) فعال نمایید .معموال این حالت
با کد  OPT#5فعال و با کد  OPT#6غیرفعال می شود( .در سری قدیم دستگاه ها کد بترتیب
 955و  944است )
رله خروجی دستگاه وصل است ولی تجهیز برقی روشن نمی شود ؟
در اینصورت الزم است در اولین قدم وصل بودن رله بررسی شود .رله در حالت وصل LED
باالی آن روشن است .با ارسال پیامک نیز می توان از وضعیت خروجیها استعالم گرفت .در
غیر اینصورت اشتباه بودن سیم کشی شما یا قطعی ورودی برق رله محتمل است.
رله خروجی دستگاه قطع است ولی تجهیز برقی خاموش نمی شود ؟
اگر  LEDباالی رله خاموش است و همچنان تجهیز برقی شما در حال کار است توصیه می
شود با اهم متر ترمینال های خروجی دستگاه بررسی شوند .در حالت نرمال زمانیکه که
دستگاه خاموش است ترمینال  COMنباید به ترمینال  NOاتصال داشته باشد .در صورت

وجود اتصال در این دو ترمینال  ،رله دستگاه بعلت عبور جریان باال جوش خورده است و الزم
است رله ی مورد نظر را تعویض نمایید.

مونتاژ و وارد کننده سیستم های تله متری و کنترل از راه دور

گروه صنعتی الکترو دلتا کنترل مونتاژ و وارد کننده ی تجهیزات کنترل از
راه دور  ،سیستم های هوشمند  ،تله متری و کلیه ی ملزومات اتوماسیون
هوشمند صنعتی و ساختمان  ،متشکل از متخصصین الکترونیک  ،برنامه
نویسان و مشاوران با تجربه ی صنعت برق  ،در شهر بزرگ اصفهان فعالیت
دارد .تمامی محصوالت این شرکت توسط تجهیزات پیشرفته و با استفاده
از متریال و قطعات درجه یک مونتاژ گردیده و صحت عملکرد آن ها در
طوالنی مدت تضمین خواهد شد.
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