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 هعرفی ٍرٍدی ٍ خرٍجی ّا

 

 
 ذطٍخی هطتطن ضلِ 21 ٍؾؼیت ذَزواض یا زستی 11 (ٍلت 12)  DCخه تغصیِ  1
 ذطٍخی تاظ ضلِ 22 تاتطی  هیعاى ضاضغ 12 ٍلت( 12) ٍضٍزی هثثت تغصِی 2
 خطیاى یگیطاًساظُ ذطٍخی -ٍضٍزی 23 هیعاى آًتي زّی 13 ٍضٍزی هٌفی تغصِی 3

 گیطی خطیاىذطٍخی اًساظُ -ٍضٍزی 24 (High voltage)ٍضٍزی ًَل هطتطن  RS485 14اضتثاـ سطیال  Bپاِی  4

ي  25 (High voltage)  1ٍضٍزی فاظ  RS485 15اضتثـا سطیال  Aپاِی  5  ٍلت( 0-25)  1ٍضٍزی آًاَل
ي  26 (High voltage)  2ٍضٍزی فاظ  micro SD 16ٍضٍزی واضت حافظِ  6  ٍلت( 0-25)  2ٍضٍزی آًاَل
 ٍلت( 0-5)  1ٍضٍزی زیدیتال  27 (High voltage)  3ٍضٍزی فاظ  17    ٍضٍزی سین واضت 7
 ٍلت( 0-5)  2ٍضٍزی زیدیتال  IR 28فطستٌسُ  –ذطٍخی واضت ضلِ  18 ساػت واضوطز ذطٍخی 8
 DCظهیي  29 ذطٍخی واضت ضلِ  19 ٍؾؼیت ضلِ ذطٍخی 9

 DC ٍلت  +5  ذطٍخی 30 ذطٍخی تستِ ضِل 20 ٍؾؼیت واضت حافظِ 10
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 هعرفی هحصَل

ایي هحػَل، زستگاّی چٌس هٌظَضُ ٍ تطًاهِ پصیط است وِ تِ تٌْایی تَاًایی وٌتطل ٍ اقالع ضساًی ٍ شذیطُ ساظی 

ذاًگی ٍ...  وٌتطل چاُ ّای ػویك ٍ سیستن ّای َّضوٌسّای گلراًِ ای ، اقالػات زض تلَیعیَى ّای ذاًگی، سیستن

زى ایي اهىاى ضا فطاّن هی آٍضز وِ زض قیف گستطزُ ای اظ  ضا زاضاست. ّا هساضایي هحػَل تا لاتلیت تطًاهِ پصیط َت

اهِ ایفای ًمص وٌس. ساذتاض ًطم افعاض هَخَز تط ضٍی زستگاُ لازض است تطاساس ًیاظ واضتط ) تسٍى اضطاف تِ ػلن تطً

ًَیسی( تغییط ضىل تسّس ٍ لسوت ّایی هاًٌس ًحَُ اضسال پیاهه ٍ ًحَُ تاثیط گصاضی ٍضٍزی ّا ٍ ذطٍخی ّا ضا 

 .تطاساس فطهَلی ذاظ  هسیطیت وٌس

 شرٍع کار با دستگاُ

ثثت  ترص )چگًَگی اًدام ایٌىاض زض تِ زستگاُ تسّیس هسیط ساهاًًِیاظ است وِ ضواضُ تلفي ذَز ضا تِ ػٌَاى  اتتسا

 ضیعی زستگاُ زٍ ضٍش زاضیس: تطًاهِ تطای گاُ وٌیس.السام تِ تطًاهِ ضیعی زست سپسٍ  آهسُ است( واضتط تلفي ضواضُ

ًوایص زازُ ضسُ  «1»غفحِ اتتسا تا تَخِ تِ اهىاًات هَخَز تط ضٍی زستگاُ وِ زض  :دستی ریسیبرًاهِ .1

است ٍ ّوچٌیي ًیاظ ذَز تطای هساضی وِ هی ذَاّیس قطاحی وٌیس، یه ًمطِ تطسین ًواییس ٍ تط قثك آى 

ػولیات سیوىطی ضا اًدام هی زّیس. سپس تا استفازُ اظ زستَضاتی وِ زض ازاهِ هطاّسُ ذَاّیس وطز، زستگاُ 

اضسال ذَاٌّس  smsضٍش زستَضات تا استفازُ اظ  ذَز ضا تطًاهِ ضیعی وٌیس. )تَخِ زاضتِ تاضیس وِ زض ایي

 ضس.(

تطای سَْلت واض، زض اًتْای ایي زفتطچِ یىسطی هساضات پطواضتطز ٍ اظ پیص قطاحی  خَدکار: ریسیبرًاهِ .2

ستَض زضسُ ٍخَز زاضز وِ زض غَضت توایل تِ استفازُ اظ آًْا، وافیست ضواضُ آى ًمطِ ضا تا استفازُ اظ 

Method ضسال وٌیس.) زض ایي ضٍش هی تَاًیس زستَض فَق ضا تا استفازُ اظ ولیس ّای هَخَز تط تِ زستگاُ ا

 تِ سیستن هؼطفی وٌیس.( smsضٍی زستگاُ یا تا استفازُ اظ 
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 سیستن عولکرد ًحَُ

زض ًظط تگیطیس تطای آتیاضی یه هعضػِ، اظ یه  .وٌینضا هكطح هی سازُ هثال یهتطای تیاى ّطچِ تْتط هَؾَع  حال

ذَاّین ایي پوپ ضا تَسف پٌح ػاهل ًَض ٍ زها، هیعاى آب زاذل هٌثغ، ضقَتت سكح پوپ استفازُ وطزُ این. حال هی

تطای ایي هٌظَض ػولیات ظیط ضا اًدام  هَتَض زض تطاتط اؾافِ تاض، هحافظت وٌین.اظ وٌتطل وٌین ٍ ّوچٌیي ذان ٍ ظهاى 

 زّین:هی

 (A1)  1( تِ ٍضٍزی آًالَي ضواضُ lm35اتػال سٌسَض زها )ِت ػٌَاى هثال  .1

  (A2)  2تِ ٍضٍزی آًالَي ضواضُ  اتػال سٌسَض ًَض )فتَسل( .2

 (D1) 1اتػال ذطٍخی وٌتطل سكح، تِ ٍضٍزی زیدیتال ضواضُ  .3

 (D2) 2زیدیتال ضواضُ  تِ ٍضٍزی( HS1101اتػال هاغٍل تطریع ضقَتت )ِت ػٌَاى هثال  .4

 (C)گیطی خطیاى لطاض زازى هسیط تغصِی هَتَض تِ غَضت سطی تا ٍضٍزی اًساظُ .5

 (T)هَضز ًظط تط اساس ضٍظّای ّفتِ ّای ظهاى واضوطز  وطزى یاززاضت .6

 یي فطایٌس تاتغ ظیط ذَاّس ضس:اًتیدِ 

 
 ًواییس.تِ زستگاُ اضسال  تَسف پیاههزستَضات الظم ضا  ،هكاتك تا تاتغ تسست آهازُحال وافیست 
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( C( ٍ خطیاى)D1( ٍ زیدیتال)A1 ٍA2 ( تطاساس ٍضٍزی ّای آًالَي )outذطٍخی )زض ایي هثال هطاّسُ وطزیس وِ 

زض ػلَم زیدیتال تِ ایي فطهَل هٌكك خثط تَل هی گَیٌس وِ تَسف آى هی تَاى  .( وٌتطل هی ضَزTٍ هَلفِ ظهاى )

 AND,OR ,NOT ,XORذطٍخی ضا تط اساس ٍؾؼیت هطرػی اظ ٍضٍزی ّا ّوطاُ تا تطویثی اظ تَاتغ هٌكمی 

,NOR ,XNOR  ًَِیسی پیطیٌِ زضن هثاحث هطتَـ ِت وٌتطل وطز. ایي ًَع تطًاهPLC هی تاضس. ها زض ایي زستگا ُ

 اض هَضز ًظط ذَز تتَاًس تاتغ ،تَسف پیاههٍ ایي اهىاى ضا فطاّن آٍضزُ این وِ واضتط تا استفازُ اظ زستَضات هطرػی 

اقالع یاتس ٍ زض غَضت  GSMتَسف ضثىِ  ،زضٍى زستگاُ پیازُ ساظی وٌس ٍ زض ػیي حال اظ تواهی ًتایح حاغل ضسُ

 .ًوایستط ذطٍخی اضسال ًیاظ زستَضات زلرَاُ زیگطی ضا تطای وٌتطل تْیٌِ 

 ًرم افساریٍ  سخت افساری ّایٍاحذارتباط چگًَگی 

سرت افعاضی ٍ ًطم افعاضی زستگاُ  ّای، تا ًحَُ اضتثاـ ٍاحسساهاًِایي الظم است وِ خْت تطًاهِ ضیعی آساى اتتسا 

یٌس تواهی آهطاّسُ هی وٌیس وِ تط ظیط تِ ذَتی ًوایص زازُ ضسُ است. ضىلایي اضتثاـ زض  زاضتِ تاضیس.واهل آضٌایی 

  ذتن هی ضَز.اضسال پیاهه تطًاهِ ضیعی ٍ ضلِ ذطٍخی  تطًاهِ ضیعیٍاحس ّای هرتلف تِ زٍ ٍاحس 

 ٍ قالب بٌذی آًْا دستَرات ًحَُ ًَشتي

 یىسطیٍ  ًامزاضای یه  زستَض ّط تطای ًَضتي زستَضات اظ یه لالة تٌسی هطرع ٍ ولی استفازُ ضسُ است.

گیطز وِ تط اساس ًیاظ  خعئیات لطاض هی سپسٍ  ":" ، پس اظ آى یه ػالهتًام زستَضاتتسا  تكَضیىِ است جسئیات

هوىي  ٍ ًطاى زٌّسُ اتوام آى زستَض هی تاضس.گطفتِ لطاض  "#"زض اًتْای ّط زستَض ػالهت  ضوا ًَضتِ ذَاّس ضس.

  .ًواییناظ یىسیگط خسا هی ","زض ایي حالت خعئیات ضا تا ػالهت .تاضٌس هرتلف است تؼؿی زستَضات زاضای خعئیات

 ػساز تایس تِ ظتاى اًگلیسی اضسال ضًَس.اتَزى حطٍف اّویتی ًساضز اها تواهی حطٍف ٍ  ًىتِ: وَچه ٍ یا تعضي

زستَض خعئیات # زستَضًام  :   
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ّیچگاُ ًثایس اظ لی، هتي اضسا قَل تاضیس وِ زلت زاضتِضوا هی تَاًیس چٌسیي زستَض ضا زض یه پیاهه اضسال ًواییس اها 

زض غَضت تطٍظ ایي حالت هوىي است تؼؿی اظ زستَضات تِ زضستی  تداٍظ ًوایس! اًگلیسی( واضاوتط 160) smsیه 

ز هی تَاًیس زضیافت وٌیس! ًَضتاضاخطا ًطًَس ٍ یا ذكای ًحَُ  زض  آًْا ضا زض ػیي حال اگط تؼساز زستَضات ضوا ظیاز َت

 .اضسال وٌیسزٍ ًَتت 

 رهس عبَر

تطای افعایص ایوٌی سیستن ٍ ّوچٌیي تَاًایی وٌتطل سیستن اظ قطیك ّط ضواضُ تلفٌی، یه ضهع ػثَض 

ضَز. ضوا هی تَاًیس تا استفازُ  جزض ،تطای زستگاُ زض ًظط گطفِت ضسُ، وِ تایس زض اتتسای هتي ّط پیاهه

 هی تاضس. 0000ضهع پیص فطؼ زستگاُ  ضهع ػثَض ضا ٍاضز ًواییس.اظ زستَض ظیط 

 زستَض: هثال:

P:0000# P: چْاض ضلویػثَض ع هض  # 

 

 تغییر رهس عبَر

 ظیط استفازُ ًواییس.ضهع ػثَض ضوا تایس چْاض ضلوی تاضس. خْت تغییط ضهع ػثَض هی تَاًیس اظ زستَض

 زستَض: هثال:

Chp:1234# Chp: چْاض ضلوی خسیسضهع   # 

 

 کاربرثبت شوارُ تلفي 

ضواضُ تِ ػٌَاى واضتط ػازی تاضس. زض ایي حالت  4ضواضُ تلفي، تِ ػٌَاى هسیط ساهاًِ ٍ  1ّط زستگاُ هی تَاًس زاضای 

هسیط هی تَاًس ػالٍُ تط تطًاهِ ضیعی ٍ اًدام ولیِ تٌظیوات هَخَز تط ضٍی زستگاُ، هیعاى زستطسی واضتطاى ِت ساهاًِ ضا 

 تِ هسیط ساهاًِ اذتػاظ زاضز. (Ph1)حافظِ  1ؼ، ذاًِ ضواضُ تِ غَضت پیص فط ًیع، هسیطیت وٌس.
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َاى هسیط زستگاُ اظ زستَض ظیط استفازُ ًواییس.  تسیي تطتیة تطای هؼطفی ضواضُ ذَز تِ ػٌ

 زستَض: هثال:

Ph1:09×××××××××# Ph1: هسیطضواضُ تلفي  # 

 حافظِ شذیطُ ًواییس: تؼسی ّایضواضُ زیگط تِ ػٌَاى واضتط ػازی زض ذاًِ  4هی تَاًیس،  تِ ّویي ضىل

 زستَض: هثال:

Ph2:09×××××××××# Ph2: واضتط یهضواضُ تلفي  # 

Ph3:09×××××××××# Ph3: واضتط زٍضواضُ تلفي  # 

Ph4:09×××××××××# Ph4: سِواضتط ضواضُ تلفي  # 

Ph5:09×××××××××# Ph5: چْاضواضتط ضواضُ تلفي  # 

. ضٍش استفازُ اظ ایي هسیطیت ساهاًِ ضا تِ ضواضُ ّای زیگط حافظِ تغییط زّیس Mphاستفازُ اظ زستَض : پس اظ ٍضٍز تِ ساهاًِ هی تَاًیس تا 1ًىتِ

 تَؾیح زازُ ضسُ است. تغییط هسیطیت ساهاًِزستَض زض ترص 

عبَر برای ّر پیاهک ًوی باشذ. بِ عبارت دیگر ، شوارُ : پس از ثبت شوارُ تلفي در خاًِ ّای حافظِ، دیگر ًیاز بِ ٍارد کردى رهس 2ًکتِ

 تلفي کاربر رهس عبَر اٍ تلقی خَاّذ شذ.

 ّای آًالَگتٌظین ٍرٍدی

ي تطای ّط یه اظ ٍضٍزیضوا هی تَاًیس  زض ایي حالت  .ضا ثثت ًواییس ٍلت 25تا   0تیي  dc ٍلتاغ آستاًِیه  ّا آًاَل

تلمی ذَاّس وطز ٍ اظ آى پس ، ّویي همازیط  0ٍ ٍلتاغ ووتط اظ آى ضا  1آستاًِ ضا همساض تیطتط اظ هساٍی یا سیستن، ٍلتاغ 

زض  2) تطای آضٌایی تیطتط تِ هثال  ذَاٌّس تَز اقالع ضساًی اظ قطیك پیاههٍ یا  تطًاهِ ضیعی ضلِ ذطٍخیهؼیاض  0ٍ  1

َاُ تطای ٍهطاخؼِ ًواییس( هثال ّای واضتطزیترص  ضٍزی ّای آًالَي اظ زستَض ظیط استفازُ . خْت ثثت همازیط زلر

 ًواییس.

 زستَض: هثال:

Analog:5000,?# ُ1ٍضٍزی ضواضُ 2ٍضٍزی ضواض Analog: 
 ٍاضز ضسُ است( 5000mvهمساض  5vتطای ٍلتاغ  هثال )تِ ػٌَاى تاضٌس.: همازیط ٍاضز ضسُ تایس تط حسة هیلی آهپط 1ًىتِ

 ع ووتطی ِت سیستن تحویل ذَاّس ضس.ایي حالت ًَیزض  تطًاهِ ضیعی ًىطزى آى ٍضٍزی هی تاضس.تِ هؼٌای  ؟: لطاض زازى ػالهت 2ًىتِ
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 اییس.ِت خای ٍضٍزی زیدیتال استفازُ ًواظ ٍضٍزی آًالَي  2500mvزض هَالغ ؾطٍضی هی تَاًیس تا تٌظین ٍلتاغ آستاًِ تط ضٍی :3ًىتِ

 تٌظین ٍرٍدی جریاى

آستاًِ تیي  همساضیه  ACیا  DCتطای تطریع خطیاى ّای  هی تَاًیس ی تاضسزاضای ٍضٍزی خطیاى ه ضوازستگاُ  اگط

ووتط اظ آى ضا  خطیاىٍ  1اظ همساض آستاًِ ضا  تیطتط هساٍی یا سیستن، خطیاىزض ایي حالت  ضا ثثت ًواییس.آهپط  20تا  0

 اقالع ضساًی اظ قطیك پیاههٍ یا  تطًاهِ ضیعی ضلِ ذطٍخیهؼیاض  0ٍ  1تلمی ذَاّس وطز ٍ اظ آى پس ، ّویي همازیط  0

خْت ثثت همازیط زلرَاُ تطای  هطاخؼِ ًواییس(. هثال ّای واضتطزیزض ترص  2) تطای آضٌایی تیطتط تِ هثال  ذَاٌّس تَز

وِ لسوت اٍل است ض زاضای خعئیات زٍ لسوتی تَخِ وٌیس وِ ایي زستَ اظ زستَض ظیط استفازُ ًواییس. خطیاىٍضٍزی 

ػثَض خطیاى اظ یه همساض ًطهال ٍ لسوت زٍم ًطاى زٌّسُ ػثَض خطیاى اظ همساض ذكط )اؾافِ تاض( هی ًطاى زٌّسُ 

 تاضس.

 زستَض: هثال:

Current:800,1200# خطیاى ًطهال خطیاى ذكط Current: 
 ٍاضز ضسُ است( 800mAهمساض   0.8Aخطیاى )تِ ػٌَاى هثال تطای  س.ٌتاض: همازیط ٍاضز ضسُ تایس تط حسة هیلی آهپط 1ًىتِ

 ع ووتطی ِت سیستن تحویل ذَاّس ضس.تِ هؼٌای تطًاهِ ضیعی ًىطزى آى ٍضٍزی هی تاضس. زض ایي حالت ًَی ؟: لطاض زازى ػالهت 2ًىتِ

 تاضس. خطیاى ًطهالساض آى تایس تیطتط اظ همساض هماستفازُ ًواییس تَخِ وٌیس وِ  خطیاى ذكطاگط الظم است وِ اظ : 3ًىتِ

 هحذٍدیت زهاًی رٍزاًِتٌظین 

تسیي تطتیة حساوثط ظهاى واضوطز  هحسٍز وٌیس. زض ضٍظّای ّفتِ ظهاىتط حسة ضلِ ذطٍخی ضا  وطزهیعاى واضضوا هی تَاًیس 

 تطای ایٌىاض اظ زستَض ظیط استفازُ  ًواییس. هػطف وٌٌسُ ضا تط حسة ًیاظ ذَز، هحسٍز ًوَزُ ایس. 

 زستَض: هثال:
Lcount:2.1,3,7,?,?,22,23# ٌِِب جوع  :Lcount شٌِب یکشٌِب دٍشٌبِ شٌبِسِ چْارشٌِب پٌجش

 

، وِ تطاتط است تا ٍاضز ضسُ است ساػت 2.1 ضٍظ ضٌثِ)تِ ػٌَاى هثال تطای  .است 24ٍ تیطتطیي همساض  سٌتاض زض ضٍظ ساػت: همازیط ٍاضز ضسُ تایس تط حسة 1ًىتِ

 (زلیمِ 6ساػت ٍ  2

 هی تاضس. ضٍظتِ هؼٌای تطًاهِ ضیعی ًىطزى آى  ؟: لطاض زازى ػالهت 2ًىتِ
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 خرٍجیرلِ  برًاهِ ریسی

ضسُ(  هتػل هػطف وٌٌس)وِ تِ ضلِ ذطٍخی تطای وٌتطل تَؾیح زازُ ضس،  ًحَُ ػولىطز سیستنّواًكَض وِ زض ترص 

تطای ایي هٌظَض هی تَاًیس اظ زستَض ظیط استفاُز  آى ضِل ذطٍخی ضا تطًاهِ ضیعی وٌین. تط قثكًیاظ تِ یه تاتغ زاضین وِ 

 .چٌسیي لسوت هتفاٍت استوِ خعئیات ایي زستَض زاضای زلت زاضتِ تاضیس ًواییس.

 زستَض:
هحسٍزیت 

 ی ضٍظاًِظهاً
خطیاى ذكط 

 (اؾافِ تاض)
ٍضٍزی 

 2 زیدیتال
ٍضٍزی 

 1 زیدیتال
ٍضٍزی 

 2 آًالَي
ٍضٍزی 

 1 آًالَي
 220ٍضٍزی 
 3 ٍلت

 220ٍضٍزی 
 2 ٍلت

 220ٍضٍزی 
 1 ٍلت

 ANDػولگط 
 :OR Coutیا 

 
 هثال:

Cout: AND,1,0,?,0,?,1,?,1,1# 

ضٍزی ?ػالهت ٍ  تِ هؼٌای غیط فؼال تَزى 0ػسز ٍ  تَزى ِت هؼٌای فؼال 1ػسز تَخِ زاضتِ تاضیس وِ زض لسوت خعئیات ، ًىتِ:   است. تِ هؼٌای تی تاثیط تَزى آىٍ 

 برًاهِ ریسی ارسال پیاهک

 

 خطاّای دریافتی

پیاهه ذكا زضیافت ذَاّیس یا ایطاز ًاگْاًی زض زستگاُ تِ ٍخَز تیایس زض غَضتی وِ زستَضات ضوا زچاض اضىال تاضٌس، 

 وطز. ایي پیاهْا تِ ضطح ظیط است:

 هعٌا ٍ ترجوِ پیام پیام دریافتی
EEROR PASSWORD! !ضهع ٍاضز ًطسُ یا اضتثاُ ٍاضز ضسُ است 

EOC Error->#  ای زستَض لطاض زازُ ًطسُ #ػالهت  زض اًْت

Type Error .خعئیات زستَض زاضای غلف اهالیی هی تاضس 
Len Error->MAX  اضز ضسُ زض لسوت  تیطتط اظ حس هداظ است. جسئیاتتؼساز واضاوتطّایٍ 

You did not have any allowable requests! 
اضز ضسُ است ٍ یا  هحتَیات پیام تِ قَض ولی ًا ًام زستَض هَضز ًظط اضتثاٍُ 

 هفَْم است!

your sms is out of expiration. please check RTC and STATUS and send 
requests again. 

تِ زلیل هطىالت ضثىِ هراتطاتی، پیام ضوا زیطتط اظ حس هداظ زضیافت ضسٍُ  
ا ًیس اًمؿای آى تِ پایاى ضسیسٍُ  زض ًتیدِ اخطا ًرَاّس ضس. ) ضوا هی َت
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ًمؿای زستَضات ضا تَسف   فؼال یا غیط فؼال وٌیس.( Expزستَض هحسٍزیت ا

Hello! 
First, you must save your number by using  "Ph1:" command. 

َاى  ّیچ ضواضُ ای ضا ِت ػٌ  زض ذَز ثثت ًىطزُ. ضوا هسیطزستگاُ ضوا ٌَّظ 
 حافظِ  1ضواضُ ذَز ضا زض ذاًِ ضواضُ  :Ph1اتتسا تایس تا استفازُ اظ زستَض 

 زستگاُ شذیطُ ًواییس.
Battery= Review ویفیت تاتطی تطضسی ضَز ؛تاتطی زض حال اتوام است ػوط 

Battery= Should be replaced! تْتط است تؼَیؽ ضَز توام ضسُتاتطی  ًطهال ػوط ٍ 
Battery= Must be replaced!!! َیؽ ضَز حساوثط ػوط تاتطی تِ پایاى  ضسیسُ استٍ  تایس تؼ

Battery= Removed! ُاستضس اظ خای ذَز ذاضج تاتطی زستگا ُ 
** power Qutage ** لكغ ضسُ است سیستن تطق 

**Countact Power** ضسُ است ٍغل سیستن تطق 

 

 ّای کاربردیهثال

س، تَسف  ذاًگی هی ذَاّین تؼساز ظیازی تلَیعیَى (1هثال  ضا وِ خْت پرص تثلیغات زض سكح ضْط ًػة ضسُ ًا

یه زستگاُ هطوعی )هاًٌس تلفي ّوطاُ( اظ یه ًمكِ وٌتطل وٌین.تِ قَضیىِ تلَیعیَى ّا تط اساس یه تطًاهِ ظهاًی اظ 

 USBفلطی وٌٌس وِ ِت زضگاُ  حافظِپیص تاییي ضسُ ضٍضي ضًَس ٍ سپس السام ِت پرص فایل ّا تػَیطی هَخَز زض 

هی تَاًس تا اتػال یه فطستٌسُ هازٍى  IRایي زستگاُ تا پطتیثاًی اظ اًَاع پطتَول ّای اضتثاقی  تلَیعیَى هتػل است.

 ٍ ... فطهاى تسّس. sony  ٍsumsong  ٍxvisionهاًٌس   تِ تلَیعیَى ّایی R1تِ ذطٍخی  لطهع

ًوایس وِ زض چِ ظهاًی، چِ زستَضّایی تطای تٌْا وافیست واضتط، زستگاُ ضا تَسف پیاهه تطًاهِ ضیعی وٌس ٍ هطرع 

 تلَیعیَى اضسال گطزز.

تدای ضیوَت وٌتطل تلَیعیَى ایفای ًمص هی وٌس. زض ػیي حال اظ ٍلتاغ ذطٍخی یىی اظ  RTP300تِ ػثاضتی زستگاُ 

ضسُ  ُاستفاز)فیسته( یا خطیاى هسیط تغعیِ تلَیعیَى خْت تطضسی ذاهَش یا ضٍضي تَزى تلَیعیَى  USBزضگاّْای 

است. زض ایي هثال تِ زلیل پیچیسگی تسیاض ظیاز اظ تیاى خعئیات غطف ًظط ضسُ است. زض هثال ّای تؼسی خعئیات ِت 

ضایاى شوط است وِ ایي هثال تِ غَضت ػولی زض سكح ضْط ًیطاتَض اخطا ضسُ  قَض واهل ضفاف ساظی ذَاّس ضس.

 .است. خسٍل ظیط ًحَُ ػولىطز ضا ًطاى هی زّس
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 ظهاى )فیسته( usbٍلتاغ  IRذطٍخی  ًْاییٍؾؼیت 

تلَیعیَى ضٍضي ضسٍُ  فیسته 
 تطلطاض هی ضَز

اضسال فطهاى ٍضضي ضسى ٍ 
 پرص فایل تػَیطی

 7:00 (TV off)غفط ٍلت 

تلَیعیَى ذاهَش ضسٍُ  فیسته 
 لكغ هی ضَز

ش ضسى  23:00 (TV on) ٍلت  5 اضسال فطهاى ذاَه

 7تا  23تیي ساػت  (TV off)غفط ٍلت  - تلَیعیَى ذاهَش است

 

 هطاّسُ هی وٌیس. 1ضا زض ضىل  RTP300ًمطِ اتػال تلَیعیَى تِ زستگاُ 

 

اظ ضاُ زٍضی ضا پیازُ وٌین وِ زهای اتاق ضا تَسف یه ّیتط وٌتطل وٌس ٍاخاظُ واّص  وٌتطلهی ذَاّین سیستن ( 2هثال 

ضا ًسّس. ّوچٌیي زض ًظط زاضین ّعیٌِ اضتثاـ ضا تِ ووتطیي حس هوىي تطساًین .اظ ایي ضٍ سیستن ضا  هؼیٌیزها اظ حس 

قَضی تطًاهِ ضیعی هیىٌین وِ تٌْا زض ظهاى تطٍظ اذتالل زض ػولىطز، اقالع ضساًی اًدام ضَز.تِ ایي تطتیة ّعیٌِ 

 اضسال پیام تِ حسالل ذَاّس ضسیس.

 هَضز ًیاظ سیستن ضا هؼیي هی وٌین: افعاضیت اتتسا ٍضٍزی ّا ٍ ذطٍخی ّا سر

 (A1)وِ تِ ٍضٍزی آًالَي ضواضُ یه ٍغل ضسُ است  LM35: سٌسَض زهای ٍضٍزی 



 

1

  (Out) ٍلت 220:  ّیتط ذطٍخی 

س زضخِ ضا اًتراب وطزُ این. اظ ایي پ 20زض ایٌدا زهای هَضز ًظط ضا ِت سیستن هؼطفی هیىٌین.تِ ػٌَاى هثال زهای 

تط ّویي اساس فطهَل هَضز  تلمی ذَاّس. ”1“ زضخِ ضا 20ٍ زهای تیطتط اظ   ”0“زضخِ ضا  20سیستن زهای ووتط اظ 

   :ًیاظ تطای وٌتطل ذطٍخی هطرع هی ضَز

 

 خسٍل غحت ایي فطهَل تِ ایي ضىل است:

out A1 زها 

0 1 is ≥ 20 
1 0 is < 20 

 

تایس یه پاضاهتط)ٍضٍزی سرت افعاضی( ضا تِ ػٌَاى  تاظذَضز اظ غحت حال خْت واّص ّعیٌِ اضسال پیاهه اتتسا 

ػولىطز ذطٍخی هطرع وٌین ٍ آًطا ِت سیستن هؼطفی ًوایین.اظ ایي پس سیستن تِ غَضت هساٍم ٍؾؼیت ایي پاضاهتط 

ل زض ضا تا ٍؾؼیت ضلِ ذطٍخی همایسِ هیىٌس ٍ زض غَضت هطاّسُ تفاٍت تیي ایي زٍ، پیاهی هثتٌی تط تطٍظ اذتال

 ػولىطز ضا تطای واضتط اضسال هی وٌس.
 

Out: 𝐴1     
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تسیْی  یا خطیاى تاضس. High-voltageایي پاضاهتط تط حسة ًیاظ هی تَاًس ّطوسام اظ ٍضٍزی ّای زیدیتال، آًالَي ، 

زض ایي هثال خطیاى هػطفی ّیتط ضا  است وِ ػثَض خطیاى اظ هسیط تغصیِ ّیتط یه تاظذَضز ذَب ِت حساب هی آیس.

آهپط ضا  تِ هؼٌای فؼال تَزى ذطٍخی  0.5آهپط زض ًظط هی گیطین. اظ ایي پس سیستن ػثَض خطیاى تیطتط اظ  0.5حسالل 

زى آى تلمی هی وٌس. تا ایي تَؾیحات اگط ضِل ذطٍخی فؼال  0.5ٍ ػثَض خطیاى ووتط اظ  آهپط ضا  تِ هؼٌای غیط فؼال َت

تا  تالل ضخ زازُ ٍ سیستن تایس آًطا تِ واضتط اقالع ضساًی وٌس.تاضس اها خطیاًی اظ هسیط تغصیِ ّیتط ػثَض ًىٌس یؼٌی اذ

 تَخِ تِ ایي تَؾیحات خسٍل ظیط ضا ضسن هی وٌین:
 

 خطیاى هػطفی فؼال تَزى ّیتط (Out)ضلِ ذطٍخی  ٍؾؼیت

 Is ≥ 0.5 1 1 غحت ػولىطز

 Is < 0.5 0 1 اذتالل

 Is ≥ 0.5 1 0 اذتالل

 Is < 0.5 0 0 غحت ػولىطز

 

 ظیط ًمطِ اتػال ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ّا ضا تِ زستگاُ هطاّسُ هی وٌیس.زض ضىل 
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ضا تغییط زّین. هثال هی ذَاّین ػالٍُ تط سٌسَض زها   2زض ایٌدا هی ذَاّین ٍضٍزی ّای ٍ ذطٍخی ّای هثال  (3هثال 

ٍ تط اساس آى هتػل ضسُ هیعاى ًَض هحیف ضا تطریع زّین  A2تا استفازُ اظ یه سٌسَض ًَض وِ تِ ٍضٍزی آًالَي 

الهپ ضا ضٍضي وٌین تا هیعاى ًَض هٌاسة تطای گلراًِ ذَز ضا فطاّن وطزُ تاضین. اتتسا تایس تا اتػال یه ضلِ تِ ذطٍخی 

R1   ظیطالسام تِ افعایص ذطٍخی سیستن ًوایین ٍ سپس تا اًدام تٌظیوات زلرَُا سیستن ضا ضاُ اًساظی وٌین.زض ضىل 

 .ًحَُ اتػال ضا هطاّسُ هی وٌیس
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زض ایي هثال سیستوی ضا پیازُ ساظی هی وٌین وِ ػَاهلی هاًٌس وٌتطل هحلی ، شذیطُ ساظی اقالػات ، اقالع  (4هثال 

تِ تدْیعات زاذلی یه تاتلَ تطق ایستگاُ  RTP300ایي تاض زستگاُ  ضساًی ٍ فطهاى پصیطی اظ ضاُ زٍض ضا هیسط هی وٌس.

ازٍات زاذلی تاتلَ هاًٌس  اظ ِت قَضیىِ ػالٍُ تط تطضسی غحت ػولىطز ٍ اقالع ضساًی هی ضَز،پوپاغ آب هتػل 

. ًمطِ اتػال تطز ـ تْطُ هیوٌتطل تاض، وٌتطل سكح ٍ وٌتطل فاظ،  اظ تىٌیه تطریع اذتالل خْت واّص ّعیٌِ اضتثا

 هطاّسُ هی وٌیس. ضىل ظیط ضا زض

ضسی ػولىطز وٌتطل فاظ ٍ وٌتطل تاض ضا تط ػْسُ ٍظیفِ تط Hi_voltageتَخِ زاضتِ تاضیس وِ زض ایٌدا ٍضٍزی ّای 

 زاضًس.



 

1

خْت  هتػل ضسُ است. D1 زیدیتال ّوچٌیي فؼال ضسى ذطٍخی تستِ تِ ػولىطز وٌتطل سكحی زاضز وِ تِ ٍضٍزی 

یىی اظ  تغصیِ( هسیط 1اقویٌاى اظ زضستی ػولىطز هَتَض ٍ فؼال ضسى آى ٍ ّوچٌیي واّص ّعیٌِ اضتثاـ )هاًٌس هثال 

 .ضا اظ ٍضٍزی خطیاى زستگاُ ػثَض زازُ این فاظّا

تطای سْلَت واض ٍ اقالع ٍاؾح ٍ آساى اظ اتفالاتی وِ زضٍى سیستن ضخ هی زّس تِ اظای ّط پاضاهتط ٍضٍزی یه پیام 

 :تِ زستگاُ زازُ اینزلرَاُ ضا ٍ  ٌا زاضهؼ

 L1 Control Phase is normalفؼال ضسى 

 !L1 CONTROL PHASE ERRORغیط فؼال ضسى 

 !L2 OVER LOAD ERRORفؼال ضسى 

 L2 Control Bar is normalغیط فؼال ضسى 

 

واهال ػىس یىسیگط است.ایي تساى  L1  ٍL2هطاّسُ هی وٌیس وِ پیىطتٌسی ًحَُ اضسال پیام تطای ٍضٍزی ّای 

هثال زض ایٌدا هیتَاًین .ضا اًدام زّسهؼٌاست وِ زستگاُ لازض است تطای ّط ًَع اظ فؼالیت ٍضٍزی ّا ػولىطز ذاغی 

پیام ذكا  L2ٍ یا فؼال ضسى  L1غیط فؼال ضسى تطٍظ اذتالل ٍ خْت واّص ّعیٌِ هؼییي وٌین وِ تٌْا زض غَضت 

  تطای ها اضسال ضَز. 

تواهی اقالػات هاًٌس ظهاى ّای لكغ ٍ ٍغل ضسى ازٍات ٍ هیعاى واضوطز ذطٍخی تط ساػت زضٍى  حالتزض ایي 

تِ زستگاُ فطهاى زّین وِ  ،خاًثی شذیطُ هی ضَز ٍ زض غَضت ًیاظ هیتَاًین تا اضسال زستَضی تِ غَضت پیاههحافظِ 

تَاًس اظ  ثاضس هیًحال اگط واضتطی زاضاضی ایویل ضرػی  زض ػیي اقالػات ضا تِ ایویل ضرػی ها اضسال وٌس.

 یي استفازُ وٌس.یتط حسة تاضیری هؼ زضیافت اقالػاتی ّوچَى هیعاى واضوطز ضٍظاًِزستَضات پیاهىی تطای 
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تطای  15/5/94تا تاضید  9/5/94تِ ػٌَاى هثال هی تَاى اظ زستگاُ زضذَاست وطز وِ هیعاى واضوطز ذطٍخی ضا اظ تاضید 

غَضت وِ ًیاظ ًیست ًمطِ خعٍ هساضات پیص فطؼ زستگاُ هی تاضس. تسیي ایي اضسال وٌس.تِ غَضت پیاهه واضتط 

هی تَاًین تا اضسال زستَضات ظیط ول زستَض ذاغی اضسال وٌین. غطفا  ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ّاّط یه اظ تطای تٌظین 

 هساض ضا تط ضٍی زستگاُ پیازُ ساظی ًوایین.

 
قَضیىِ هیعاى واوطز ضٍظاًِ ضا تط تِ ووی پیططفت زّین.ضا  پیازُ ضسُ 3سیستوی وِ زض هثال  غَضت ًیاظ هی تَاًینزض 

 .ًواییناقالع حاغل  ایي هحسٍزیتٍ ّوچٌیي اظ اتوام ظهاى  حسة ظهاًی زلرَاُ هحسٍز ویٌن

   .نیٌوضا تِ زستگاُ اػالم ٍ ًحَُ اضسال پیام فؼالیت سیستن  ظهاىایي واض پیچیسگی ظیازی ًساضز فمف وافیست هیعاى  

 ضٍظ ّفتِ هیعاى واضوس تط حسة ساػت

 ضٌثِ 2

 یىطٌثِ 16.568

 زٍضٌثِ تسٍى هحسٍزیت

 سِ ضٌثِ 3.5

 چْاضضٌثِ 23.3

 پٌدطٌثِ 0.5

 خوؼِ تسٍى هحسٍزیت
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