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 SABA کنترل و نظارت بر وسایل و تجهیزات با استفاده از شبکه تلفن همراهراهکاری برایصبا

TEMP Controller Saba  

 

 

 راهنمای استفاده از
 

TEMP Controller - SABA TM322 

 
 

 سانتیگراد 125الی   -55نعتی دیجیتال در بازه صی سنسور دما  -آنتن کوتاه خارجی   : متعلقات جانبی

 پارس ماژول  – آسیا مدار فنی و مهندسیگروه 
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 :سامانهمعرفی  

بوده ه سادبسیار دما  کننده این کنترلکار با  . باشد می دما کنترل از راه دور کامل یک سامانه  TM322صبا  دستگاه 

ینان با صحت و اطم فرایند های صنعتی توانید کنترل دما را درمتناسب با نیاز خود می  کاری های حالت انتخابو با 

 توسط انواعاز دمای محیط  قادر هستیدعالوه بر کنترل دما بصورت اتوماتیک . در این سیستم  دهیدیی انجام باال

هر یک با تحریک  همچنین .مطلع گردید  ی که از طرف دستگاه ارسال می شودتماس های هشدار پیامها و،  ارش هازگ

ا ) پیامک و ی یهشدار، به سیستم متصل شده  و ...  تجهیزات برودتی و یا حرارتی توسط ی این دستگاههاورودیاز 

 .  سازدبا خبر می  قوع رخداد یا اتفاقیو آنان را از وارسال کاربران روی تلفن همراه  برقراری تماس صوتی (

نوع مت فراوان و بسیار این دستگاه کاربرد.  افراد نموده است ستفاده برای همهآسان دستگاه ، آنرا قابل ا کارکرد

کنترل  ، صنعتی تجهیزات و صنعت برودتی و حرارتی در فرایند های ظارت و کنترل بر، کاربردهایی مانند نباشد می

اتاقهای کنترل دمای  ، سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان های اداری ، مسکونی ، تجاری و صنعتی دمای

 ام برد .نرا می توان  ...و ها  مرغداریها ، سالن های پرورش قارچ و  گلخانهانبار ها و سیلوها ، کنترل دمای ، سرور 

دستگاه  را بر رویآن  تنظیماتمی توان یا پیامک  SMSو از طریق بوده دستگاه بسیار ساده  تنظیمات همچنین

  . نمود و ذخیره ریزیبرنامه

، حال با  نماییددستگاه را روشن و  قرار دهیدرا درون سوکت مخصوص دستگاه  تلفن همراهکارت سیمیک  کافی است

 شماره وتنظیمات پیشفرض اعمال  ، ، دستگاه ریست شده دستگاهبه  تک زنگیک نگه داشتن کلید ریست و زدن 

الی  22کنترل دما در محدوده  پیشفرضمتناسب با تنظیمات با این کار . شما بعنوان کاربر اصلی ذخیره می شود  تلفن

س و و دستگاه متناسب با دمای سنسور مبادرت به ارسال پیام و اعالم دما ، برقراری تما انجامدرجه سانتیگراد  26

     ی های خود اقدام متصل به خروج گرم کننده هاییا  سرد کننده هاپخش آژیر و مهمتر از آن نسبت به راه اندازی 

 . می نماید 

 کیفیت بسیار باال می باشد . دارایاین دستگاه در نوع خود کم نظیر ، بی خطا و 

 

 : ضمانت و شرایط آن

 پس از فروش می باشد . سال خدمات 3ضمانت و  سال  1دارای  232TMدستگاه 

ی شامل گارانت وغیر اصولی  و بهره برداری غلط برق ، آتش سوزی ، هر نوع دستکاریخسارت ناشی از نوسان  نکات :

 نمی گردد .

       .     و شامل خدمات رایگان برای تعویض قطعات ، ارسال و دریافت دستگاه نمی باشد بودهخدمات برای تعمیر  

 



       322TMSABA SMS Controller       

 Tell : 09332541920 – 09122381196 – 02188996492 – 02188987636                                           
3 

 و سناریوها ی قابل اجرا: برخی از کاربردها

 

 

 ایشی و سیستمهای سرم ،چیلر ها ، موتور خانه های مرکزی هیتر ،  ،کنترل کولر  :ویالها و پارتمانها و منازل آ

 استخر و جکوزی و سونا و ... کنترل دمایگرمایشی ، 

 : ار ، کنترل قسمتهای برقی از راه دور، هشدهای برودتی و حرارتی  اطالع از خرابی سیستم دستگاههای صنعتی

 ب در تابلو های برقوعی

 تجهیزات و سرورها     ری استارت کردن ، اطاق سرور  یدما و کنترلاطالع  :حساس و تجهیزات  اتاق سرور 

 ، اطالع از قطع و وصل برق ، 

 سیستم های تهویه ، و ...  ، سردخانه ها سیلوهاکنترل دماي سالن ها،  : سیستم های اتوماسیون  ، 

  سرمایشی گرمایشی ،  اطالع از قطع یا وصل برق ، کنترل سیستمهای :و سالن های پرورش قارچ  گلخانه ها

 و ... دما کنترل واطالع 

  دن کنترل هواکش ها ، اندازه گیری دما ، هشدار تغییر دما ، فعال کر :و استخر های پرورش ماهی مرغداریها

 و ...تهویه سیستم 

 

  ...  و هزاران کاربرد دیگر 
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 : قابلیت هاو ویژگیها امکانات ، 

  قاط در تمام ن از راه دور انواع محیط هابر فرایند افزایش و کاهش دمای وسایل و تجهیزات و کنترل و مدیریت

 ایرانسل  وپشتیبانی از سیمکارتهای همراه اول  باتحت پوشش شبکه تلفن همراه 

 ( 0.1 )  با دقتدرجه سانتیگراد  125لی ا - 55از  در محدوده دمایی دیجیتال صنعتی یمجهز به سنسور دما      

 بدون نیاز به کالیبره کردن دستگاه یا سنسورمتر 150تا مسافت  اتصالقابلیت  یک دهم درجه و

  رمال ، )حالت االرم ، حالت کنترل میانگین یا ن حالت کاربری متنوع برای هماهنگی با سناریوهای کاربر 4دارای

  حالت برودتی و حالت حرارتی(

 پروسه دما قابلیت تنظیم چهار نقطه دمایی برای کنترل دقیق ( IH -HI  , HI,  LOW ,  LOW  - LOW )  

 ن  یپای بحرانی بحرانی باال و یدمای محدوده برای های متوالیارسال هشدار 

  قابلیت تشخیص قطع شدن سنسور دما و ارسال هشدارهای متوالی به کاربران 

  نوعاز آمپر  7جریان دهی  باخروجی مجزا  2مجهز به  NO-COM-NC ا حالتهای دائم ، پالسی و زماندارب 

  بدون ارسال  2خروجی راه اندازی امکانSMS  تک زنگفقط با ( Miss Call)  

  قابلیت باولت(  220با قابلیت اتصال  3بدون نیاز به دادن ولتاژ و ورودی  2و  1) ورودی ورودی  3دارای 

 غیر فعال سازی هر یک از ورودی ها فعال و مکانابا  اتصال به انواع حسگرهای دیجیتال و آنالوگ

   ی تعیین ارسال پیام کوتاه یا برقراری تماس تلفنی و پخش آژیر اخطار یا هر دو درصورت تحریک ورودامکان

 نفر اول لیست شماره تلفن های ذخیره شده 7برای 

 برانکار امکان مشاهده و مدیریت شماره تلفنها با ن شماره ایاز  و قبول دستوراتشماره تلفن  7ابلیت تعریف ق 

  35از یک تا امکان نامگذاری ورودی ها و نام دستگاه برای بهتر به خاطر سپردن وسایل متصل به دستگاه 

 کارکتر

  رمز عبور اصلی و رمز عبور کمکی( و شماره تلفن کربرانرمز عبوردو دارای امنیت باال با تنظیم( 

 اعمال تمام تنظیمات و پیکر بندی ها از راه دور  انجام ریست نرم افزاری و قابلیت 

  و ... و میزان آنتن دهی دستگاه استعالم مانده اعتبار سیمکارتو به دستگاه قابلیت ارسال کد شارژ 

 ذخیره تنظیماتورودیها ، خروجی ها ،  گزارش،  سنسور  دماعملکرد و تنظیمات  متنوع از امکان گذارش گیری 

 از طریق پیام کوتاه و شبکه تلفن همراه مودم گزارش وشده در دستگاه 

  شده صادر و اجرای دستوربرای اطمینان از دریافت  دستورو اعالم انجام نفر  5بصورت اتوماتیک به  پیامارسال  

  و رفع اتوماتیک اختالل تلفن همراه تشخیص هوشمند اختالل در سیستم و شبکه 

  در هنگام قطع برق و شماره تلفن کاربران ممتاز و ... وضعیت خروجی ها تنظیمات ، به حافظه ماندن 

 راهنمای صوتی اجرای فرامین و دستورات 

  سرعت باال در پردازش اطالعات GSMو پاسخگویی به دستورات ، نسبت به ورژنهای قبلی 

  (طرف دستگاه به کاربرنظارت ایمن بر دستگاه ها و تجهیزات متصل به آن ) با ارسال پیام اجرای دستور از 

  نمایشگردارای LED  سیستم عملکردبرای کانال های خروجی و 

  مخصوص سوکت خشابیتوسط تعویض آسان سیمکارت 

  یا مستقیم و ولت متناوب  25الی  9قابلیت راه اندازی توسط ولتاژ 

 و  مناسب برای مصارف خانگی، تجاری ، صنعتی… 

 بهینه شده برای  و طراحی صنعتی PLC برق هایقابلیت نصب آسان در تابلوبا 

  115دابعادارایmm * 90mm * 40mm  

 ارایه رایگان نرم افزار اندروید برای تسهیل کار با دستگاه 
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 از دستگاه  راهنمای استفاده

 الف  ( راه اندازی اولیه :

ر برابر ) دستگاه د . استفاده کنید مرغوب آمپر 2ولت و 21 ترانس معمولی یا آداپتور برق حتما ازبرای عملکرد صحیح  ! تذکر 

 یا مستقیم برای کارهای صنعتی مقاوم است (و ولت متناوب  48تا  9 نوسان ولتاژ از

 (دنتن بیرونی استفاده کنیآنتن دهی مناسب از آجعبه فلزی نصب می کنید برای  اگر دستگاه را داخل)آنتن دستگاه را نصب کنید .  - 1

را در محل مخصوص سیمکارت قرار ایتل یا رایرانسل  ،همراه اول  سالم و دارای شارژ،  کدبدون پین یک عدد سیم کارت   - 2

 دهید .

چراق قرمز کند  سرعت چشمک زدنو ود ششنیده می  بوق کوتاه 1از چند ثانیه  پس بوق بلند 1 ابتدا دستگاه را روشن نمایید ، - 3

ر اصلی ما بعنوان مدیشماره تلفن شبا این کار  نتن را نگه دارید و از موبایل خود به دستگاه زنگ بزنید.آدکمه کنار می شود. سپس 

 شده اه ذخیرهقبال در دستگ شماشماره تلفن  سیستم ذخیره شده و دستگاه صحت این عمل را با پیام کوتاه به اطالع شما می رساند.)اگر

 . ی باشدمگردد(. پس از این مرحله دستگاه آماده دریافت و اجرای دستورات کاربر می  ارسال برای تماس گیرنده باشد رمز دستگاه

کامل یح برای توض با ارسال دستور زیر تغییر دهید . ) را است 1234 برای باال بردن امنیت سیستم رمز عبور پیشفرض دستگاه که

  )مراجعه شود PASSبه دستور 

 مز عبور فعلی **ر PASSرمز عبورجدید*                                                          #رقمی است 4رمز عبور 

 .پس از ذخیره کردن شماره خود بعنوان مدیر اصلی سیستم می توانید شماره دیگر کاربران را با دستور زیر ذخیره کنید

 TE02*09121234567#*1234*                                مثال ثبت شماره کاربر دوم                               

 شود .اجرا  درخواست شما تارا بدون کم و زیاد وارد کنید  ارسال پیام به دستگاه حتما دستوراتهنگام  - 1 : نکته  

با را فرامین و دستورات جرای ا انتهای بوق کوتاه و یکبا  را( Miss Call  یا SMS )فرامین و دستورات دریافت دستگاه  - 2

 اطالع می دهد .چهار بوق کوتاه و بلند 

زیر انجام  های متفاوتی را ازجمله مواردن دستگاه در وضعیت های مختلف کارنتآدکمه کنار  توضیح در مورد دکمه روی دستگاه :

 می دهد 

نمایید ، بعد  داده و نگه دارید و دستگاه را روشندر حالی که دستگاه خاموش است دکمه کنار آنتن را فشار  ریست سخت افزاری : – 1

 ید (. با اینثانیه دو بوق بلند و یک بوق کوتاه شنیده می شود که نشانگر ریست شدن دستگاه است )حاال دکمه را رها کن 20از حدود 

 عمل همه تنظیمات پاک شده و دستگاه به حالت پیشفرض می رود .

لید کزند  هر یک ثانیه یک بار چشمک می NETبعد از روشن کردن دستگاه در حالی که چراغ بالفاصله  ریست مودم دستگاه : – 2

زمانی که  . کند ثانیه نگه دارید . با این کار مودم دستگاه ریست شده و از اول شروع به جستجوی شبکه می 1مدت ه نتن را بکنار آ

 . شودداخل شبکه  امجدد دستگاه شود که مودم کار باعث می شود یا بد رجیستر شده است معموال این سیمکارت وارد شبکه نمی

گه کند شد دکمه کنار آنتن را ن   NETشبکه گردید و سرعت چشمک زدن چراغوارد  دستگاهزمانی که  ذخیره مدیر سیستم: – 3

تلفن شما بعنوان  کار شمارهاین  باثانیه از اشغال خط دکمه را رها نمایید ،  5و بعد از دارید و با تلفن همراه به دستگاه زنگ بزنید 

 . گرددعمل توسط پیامک از طرف دستگاه برای شما ارسال می مدیر اصلی سیستم ذخیره می شود . نتیجه این 

نان رمز سیستم را فراموش نماید با آبعد از ذخیره شماره تلفن مدیران و کاربران سیستم هر گاه هر یک از  گرفتن رمز سیستم: – 4

 شود.نگه داشتن کلید کنار آنتن و زنگ زدن به دستگاه ، رمز اصلی و کمکی را برای فرد پیامک می 
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 ب (  معرفی دستورات

 الب پیام کوتاه به دستگاه ارسال نماییدقتنظیمات و دستورات را باید در   توضیحات کلی :

حتی  کنید (US)حتما زبان پیشفرض تایپ پیامک گوشی خود را انگلیسی  . شود و ارسال می انگلیسی نوشتههمه دستورات به 

  نباشد (US)زبان پیشفرض انگلیسی باشد اما انگلیسی  )سامسونگ و اپل( است در بعضی از گوشی ها ممکن برای اعداد !

 . داردوجود  *دستورها عالمت  ازهر قسمت پایان می پذیرد و بین  #شروع و با عالمت  *همه دستورات با عالمت 

 .  دارندرقمی است و در همه دستورات وجود  4 رمز عبور ) قسمت اول ( و دستورات ) قسمت دوم ( 

 .دستورات فاصله خالی ، حروف و اعداد اضافه و ... در دستور وجود نداشته باشد  جراابرای 

 ماره سیمکارت دستگاه مسدود نمایید.برای عملکرد بهتر دستگاه ، پیام های تبلیغاتی را برای ش

رقم است ، قسمت دوم مشخص کننده نوع عمل  4شامل  کهدستور برای رمز عبور است  هر قسمت اولشرح کلی دستورات :

 رقم است و قسمت سوم مشخص کننده نوع عمل ثانوی است و برای همه دستورات الزامی نیست .     4درخواستی و شامل 

 ثانوی* دستور *رمز عبور * #دستور عمل                                                                                 مانند :

 #R1ON*1234*                                                      را روشن می کند .   1دستور روبرو خروجی شماره 

 #R1OF*1234*                                                     را خاموش می کند .   1دستور روبرو خروجی شماره 

 TE03*09121234567*1234*#                ذخیره می کند .سوم را در حافظه دستگاه دستور روبرو تلفن کاربر 

ا چهار برا فرامین و دستورات اجرای  انتها بوق کوتاه و یکبا  را( Miss Call  یا SMS )فرامین و دستورات دریافت دستگاه 

 اطالع می دهد .بصورت ریتمی خاص بوق کوتاه و بلند 

 

  :و شرح دستورات  استفاده از دستگاهنحوه 

 تنظیم کنترل کننده دما  دستورات  - 1

 ( Miss Callاستفاده از طریق زنگ زدن به دستگاه ) - 2

 هاراه اندازی خروجی   دستورات ورودی و - 3

 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  - 4

سانتیگراد است  درجه 125لی ا -55 یدمایدیجیتال در بازه صنعتی سنسور دمای دستگاه یک آی سی  :تنظیم کنترل کننده دما  -1

رجه د 1/0را بخوبی و با دقت متری  150تا مسافت و است  DS18B20دمایی دستگاه شماره سنسور که دارای سه پایه می باشد . 

یه های پا (طرف صاف آن که شماره آی سی روی آن ثبت است را به سمت باال و)به دستگاه  سنسوراندازه گیری می نماید . برای اتصال 

مت سو پایه  TMP2 به )زرد( به مثبت و پایه وسط )قرمز( سنسوراست . سپس پایه سمت رنگه دارید آن به سمت ترمینال مربوطه 

 . را به منفی ترمینال متصل نمایید  )مشکی( چپ

  .می گردد   تشریحکنترل کننده دما کامل  گام مربوط به راه اندازی و مدیریت  4در ادامه 
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  با ارسال دستور ابتدادر TMYS  اندازی راه  یا ال را فع خودکاربصورت  اندازه گیری دما یادما اتوماتیک کنترل ه دستگاه ب

  .ید یتواند آن را غیر فعال یا فعال نما البته این عملکرد بصورت پیشفرض فعال بوده و همواره می . نمایید

           #TMNO*1234* غیر فعال کردن کنترل کننده دما                       #TMYS*1234*فعال کردن کنترل کننده دما

  عملکرد  این هد .د( اطالع نفر 7به چگونه تغییرات دمایی اندازه گیری شده را به کاربران ) دستگاه تا کنیدمشخص پس از آن

دو  و یا هرهشدار یر ژتماس و پخش آ برقرار کردنآن را برای  شدار فعال بوده و می توانبصورت پیشفرض برای ارسال پیام ه

 .  وداینها با هم تنظیم  نم

                                                                  #TMMM*1234*دمایی تغییراتبرای  هشدار پیام ارسال فعال کردن

 #TMRR*1234*                                             دمایی تغییرات برای برقراری تماس و پخش آژیر هشدار فعال کردن

 #TMRM*1234*                     دمایی تغییراتبرای  هشدار و برقراری تماس و پخش آژیر هشدار ارسال پیام فعال کردن

 و ترل دقیق برای کن ییدمانقطه در این دستگاه چهار  می رسد . نظر کاربر موردی یدمانقاط  و ذخیره سپس نوبت به تنظیم

  : وجود دارد. این نقاط عبارت است از دما پایدار

 .       این دما حد پایین نرمال را مشخص می کند ،  WLO یا   پاییندمای  – 1

 TMLO*-07#*1234*                          می کند  تنظیمدرجه سانتیگراد  7پایین نرمال را برای منفی  دمایاین دستور 

 نی پایینبحرادمای  به آنباشد و  می نرمال پایین تر از دمای پایین  نقطه ای، این دما  OWL-OWL یا  پایین پاییندمای  – 2 

     -16 عنیی -7درجه کمتر از  9در اینجا  محاسبه می گردد .بر مبنای دمای وارد شده برای دمای پایین این دما .  می شود گفته

 TMLL*09#*1234*    نرمال تنظیم می کند    پایین  حددرجه سانتیگراد پایین تر از  9دمای بحرانی پایین را  این دستور 

  این دما حد باالی نرمال را مشخص می کند .،  HI یا   االبدمای  – 3 

 TMHI*005#*1234*                         درجه سانتیگراد تنظیم می کند   5باالی نرمال را برای مثبت  دمایاین دستور 

این دما  فته می شود .گ بحرانی باالمی باشد و به آن دمای  نرمال باالتر از دمای باال نقطه ای، این دما  IH-IH یا  باالی باالدمای  4

       20 یعنی 5درجه بیشتر از  15بر مبنای دمای وارد شده برای دمای باال محاسبه می گردد . در اینجا 

   TMHH*15#*1234*         تنظیم می کنددرجه سانتیگراد باالتر از حد باالی نرمال  15دمای بحرانی باال را  این دستور

 پنج محدوده دمایی می باشد . این محدوده ها عبارت اند از :  ، حاصل این چهار نقطه دما

 .محدوده بحرانی پایین که از نقطه بحرانی پایین شروع و به سمت پایین ادامه می یابد  – 1

 . پایین نرمال محدوده بین بحرانی پایین تا –  2

 محدوده نرمال که از نقطه پایین نرمال شروع و به نقطه باالی نرمال ختم می شود . – 3

 . بحرانی باال محدوده بین باالی نرمال تا - 4

 . حدوده بحرانی باال که از نقطه بحرانی باال شروع و به سمت باال ادامه می یابدم - 5

 قابل مشاهده می باشند .در شکل زیر به تفکیک همه نقاط دمایی و محدوده های دمایی 

              TMHI*030#*1234*باالی نرمالدمای                      TMLO*020#*1234*            نرمال دمای پایین

   TMHH*10#*1234*           دمای بحرانی باال                      TMLL*15#*1234*       دمای بحرانی پایین      
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 : هنکت

 رجه بصورت سه کاراکتری به دستگاه ارسال می گردد مانند :د 124الی  -55دمای باال و پایین نرمال از  - 

   -55    -32     -12     -09     -01     002     008     016     039     082     092     105    117    124 

  ابل تغییر ق 25الی  01 عددو ازمی گردد  محاسبهو پایین نرمال بحرانی پایین نسبت به دمای باالی نرمال  بحرانی باال و یدما -

 : مثال می باشد .

درجه  15ین معنی که دمای بحرانی پایاین تعیین شده است به  15است و دمای بحرانی پایین نیز  20در مثال فوق دمای پایین نرمال 

ین شده است تعی 10است و دمای بحرانی باال نیز  30می باشد . همچنین دمای باالی نرمال درجه  5یعنی از دمای پایین نرمال کمتر 

 درجه می باشد . 40درجه بیشتر از دمای باالی نرمال یعنی  10معنی که دمای بحرانی باال  این به

  خروجی ها  برای کنترلیهار حالت چ این دستگاه . کنیدمشخص تغییرات دمایی به خروجی ها را نسبت واکنش  نحوهدر نهایت

 (ندارد  و هشدار نحوه ارسال پیام اارتباطی ب ه می دهد. ) این تنظیماتئاراکنترل دما  جهت

 خروجیین ای که به آژیر  شده و توسطروشن  2 شماره خروجی بحرانی باال یا پایین رسیدن دما به محدودهبا  ، آالرمحالت  – 1

                                       # TMAL*1234*                             یا پایین رفتن دما مطلع می کند.از باال را  حاضر در محیط کاربر متصل می شود

به شده صل مت گرمایشیو  سرمایشیوسایل  با استفاده از کنترل دمادر این حالت  ، ثابت کردن دما در محدوده نرمالحالت  – 2

                                             # TMNM*1234* صورت می گیرد  دو )گرم کننده(خروجی کننده( و  سردخروجی یک )

ر صورتی د .روشن می شود ( اول )سرد کننده 1خروجی ،  باالی نرمالنقطه  بهدما  رسیدن با، در این حالت  حالت سرمایشی – 3

       2رسد خروجی ب باالی بحراننقطه به و  رودباال  ی محیطدماد و وربیاند دما را پایین نتوا متصل شده به این خروجی که سرد کننده

 # TMCO*1234*          (  وصل نمودآژیر اخطار را بجای سرد کننده دوم می توان  ) . روشن می شود)سرد کننده دوم( 

ر صورتی دروشن می شود و  (اول )گرم کننده 1خروجی ،  پایین نرمالنقطه  بهدما  رسیدن، در این حالت با  حالت گرمایشی – 4

        2رسد خروجی ب پایین بحراننقطه به  و رودپایین  ی محیطند دما را باال بیاورد و دمانتوامتصل شده به این خروجی که گرم کننده 

 # TMHT*1234*           ( وصل نمود. ) بجای گرم کننده دوم می توان آژیر اخطار را  )گرم کننده دوم( روشن می شود

      نجامک دما را توسط خروجی ها او دستگاه کنترل اتوماتی می شودحالت فوق  4باعث لغو  #TMNC*1234*دستور  - 1: تهنک

  را  2و  1پیام یا تماس هشدار به کاربران ارسال می گردد . در این حالت خروجی  ، در این حالت صرفا با تغییر دمانمی دهد . 

 کنترل نمود .توسط پیامک یا تک زنگ بصورت دستی می توان 

طع یا وصل گردد باال یا پایین همچنین در صورتی که سنسور دما قدمای اندازه گیری شده به محدوده های بحرانی  رسیدنبا  - 2

 . کاربران ارسال می شود به ( دقیقه 30الی  20هر )پیامهای هشدار متوالی 



       322TMSABA SMS Controller       

 Tell : 09332541920 – 09122381196 – 02188996492 – 02188987636                                           
9 

 امکان پذیر است INF3#*1234* توسط ارسال دستگاهدمایی و عملکرد دما تنظیمات  کامل از گرفتن گزارش - 3

 را درخواست نمود .و عملکرد دمایی دستگاه  ییدما نقاط تنظیماتبا تک زنگ نیز می توان  - 4

در  این نقاط را درصورتی که بخواهیم ارسال پیامهای هشدار باال و هشدار پایین یا یکی از این پیامها را به حداقل برسانیم دمای – 5

 درجه تعیین می کنیم در این حالت دریافت این پیامها به کمترین حالت ممکن خواهد رسید . 25باالترین حد ممکن یعنی 

 

 نجام است()تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل ا ( :Miss Callبه دستگاه ) استفاده از طریق زنگ زدن  - 2

رای ما ب  ( Miss Call)زدن  را با زنگ، حاالت ، دما ، نقاط دمایی ، نحوه کنترل و ... از وضعیت  یگزارشبرای اینکه دستگاه 

نگ بزنیم زبه دستگاه  هر گاه. پس از این باشد ذخیره شده در حافظه دستگاه  کاربران مجازهمراه شماره تلفن بایستی  ارسال کند

 دستگاه رد تماس داده و بالفاصله برای ما گزارش مذکور را ارسال می کند .

 به سفارش قابل انجام است .بنا های دیگر  عملکرد

 نکته :

 دستگاه ثبت شده باشد .کسانی اجازه استفاده از عملکرد زنگ را دارند که شماره تلفن آنها در تنها   - 1 

 برای دستگاه ثبت شده است .MIS3 دستور و ثابت  به صورت پیشفرض در حال حاظر  -2

 

 خروجیدستورات  ورودی و  - 3

 دستورات راه اندازی خروجی ها الف ( 

ان تو باشید نمیبرای دستگاه در نظر گرفته را   TMHT یا  TMCO  یا   TMNM  یا  TMAL  تا زمانی که یکی از حالت های

 خروجی مورددستگاه بصورت اتوماتیک و متناسب با حالت انتخاب شده و تغییرات دما  نمودرا خاموش یا روشن  2و  1خروجی 

ات دستگاه تغییر، د یبرای دستگاه در نظر گرفته شده باشرا  TMNC. ولی در صورتی که حالت  کند نظر را روشن و خاموش می

ارسال بصورت پیام یا ارسال تماس هشدار اطالع می دهد و کاربر می توانند هر یک از خروجی ها را توسط  صرفا دما را

 د .بصورت دستی خاموش و روشن نمای ردستورات زی

                                                                 #R1ON*1234*روشن کردن خروجی شماره یک 

 #R1OF*1234*                                                                شماره یک خاموش کردن خروجی

 INF2#*1234* گرفتن گزارش تنظیمات و عملکرد کلی دستگاه و خروجی ها                                  

  R2ON   -    R2OF )) رد .کار بب 2دستورات فوق را می توان با قرار دادن شماره خروجی  2برای خروجی  - 1 نکته :

 .ددموشی برمی گرو با خاموش و روشن شدن دستگاه به حالت قبل از خا می شود وضعیت خروجی ها در حافظه دستگاه ذخیره -2

 .( طراحی شده اند NO    COM    NC)د تریکی و الکترونیکی به صورت استاندارخروجی ها برای فرمان به تجهیزات الک -3

 برای توانهای باال از کنتاکتور استفاده نمایید .لذا آمپر واقعی می باشد  5ولت  240توان خروجی ها در ولتاژ  -4
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  : های دستگاهب ( دستورات ورودی

اقی از وقوع اتف را دستگاه متصل نمود و با تحریک هر ورودی کاربران هر یک از سه ورودی حسگر های مختلفی را می توان به

مل برای اطالع از صحت عملکرد تجهیزات و مدارات راه اندازی شده توسط خروجی های دستگاه یا عا یاو  نموددر محیط مطلع 

ت راه تا عملکرد تجهیزافیدبک خارجی (  )کردو به یکی از ورودی ها متصل  هگرفت خروجیانسانی می توان از مدارات راه انداز 

 د .زیر هستن ورودی ها دارای سه حالت .ود ش یهشدار به کاربران اطالع رسان پیامک یا تماستوسط اندازی شده 

ورودیهای  همه آنها اطالع یافت .غیر فعال بودن  وفعال  خاموش یا  ووضعیت روشن  از توان قع لزوم میدر مو : گزارشی - 1

ند با یا مدار فرمان خارجی می باشد و کاربر می توا حسگرتوسط این ورودیها تحریک دستگاه این عملکرد را ارائه می دهند . 

 . گزارش گیری در هر زمان دلخواه از وضعیت آنها آگاهی یابد

 CNیا نرمال کانکت  NOن پنرمال ااین ورودی را می توان بنحوی برنامه ریزی نمود که بصورت  ورودی یک : – 2

 .دکنارسال می  رااین ورودی صرفا هشدار قطع یا وصل  . تحریک گردد

ر روشن شدن هشداری مبنی باقدام به ارسال ، دستگاه  مدار فرمان وصلبا و ورودیها  این بودنبا فعال  ورودی دو و سه  : – 3

 ارسال هشدار خاموش شدن ورودی می نمایند .اقدام به  دستگاه مجددا نیز فرمان با قطع مدار ورودی و

 ورودیها استفاده کرد . تنظیممی توان برای فرامین زیراز 

           #V1CL*1234*1کردن ورودی شماره نرمال کلوز                #V1OP*1234*1کردن ورودی شماره نرمال اپن 

 را نیز می توان به این صورت فعال نمود 3و  2ورودی           #V1YS*1234* 1کردن ورودی شماره )باز( فعال 

 فعال نمود غیر را نیز می توان به این صورت 3و  2ورودی     #V1NO*1234* 1کردن ورودی شماره )قفل( غیر فعال 

 

                                                                  #V1MM*1234*ورودی هاهمه برای  هشدار پیام ارسال فعال کردن

 #V1RR*1234*                                            ورودی ها همه برای هشدار ژیرآبرقراری تماس و پخش  فعال کردن

 #V1RM*1234*                   ورودی هاهمه برای  هشدار ژیرآو برقراری تماس و پخش هشدار  ارسال پیام فعال کردن

 INF2#*1234*                                                                                گرفتن گزارش کلی دستگاه و ورودیها 

 نکته :

ه در صورت عدم نیاز ب .می باشد NO نرمال اپن یابصورت  1ورودی و  هستندفعال  به صورت پیشفرض هاهمه ورودی - 1

 ورودی ها آنها را غیر فعال نمایید

ال برای تحریک هر یک از ورودی ها الزم است آن ورودی حداقل بمدت یک ثانیه وصل بماند . سپس دستگاه شروع به ارس - 2

ال پیام   پیام و هشدار می نماید ، اگر در این مدت ورودی دیگری تحریک گردد دستگاه آن را معتبر نمی داند و پس از پایان ارس

 ر می باشد .  دستگاه قادر به تشخیص ورودی های دیگ

را هشدار ه باشد تا دستگاه ردر حافظه دستگاه ذخی انکاربرباید شماره موبایل  ها عالوه بر فعال بودن ورودی هشدار اعالمجهت  - 3

 . کندارسال ی ذخیره شده ت نفر از لیست شماره تلفن هاهفبرای 

برای و صرفا  تامین شده استز داخل دستگاه ولتاژ مورد نیاز بقیه ورودیها ا وولت است  220سه ورودی شماره ولتاژ تحریک  -4

 .  گرددها توسط کلید ، رله ، حسگر و ... اتصال کوتاه هر یک از ورودی ترمینالکافی است تحریک 
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 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  -4

 است( توسط مدیر اصلی قابل انجام قابلیت)تنظیم این TE- -مربوط به تنظیم شماره تلفن یا  دستور – 1/4

     . نمود در حافظه دستگاه ذخیره شماره را می توان 7حد اکثر  ومجاز می باشد کاربران  این دستور برای وارد کردن شماره تلفن

 می باشد(قابل افزایش  این تعدادفارش در صورت س )

 *02TE*1234*09123456789# وارد کردن شماره تلفن کاربران مجاز )دومین شماره(                                

 د.و ... در دستور فوق استفاده می شو TE03و  TE01از دستور  TE02برای وارد کردن شماره دیگر کاربران به جای دستور 

به دستگاه شماره تلفن مشخص شده در دستور ، درون حافظه دستگاه جستجو و   TEST*09123456789#*1234*با ارسال 

 ارسال می شود .  1نتیجه آن به مدیر اصلی یا کاربر شماره 

 د . ارسال می شو 1به دستگاه شماره تلفن های درون حافظه دستگاه به مدیر اصلی یا کاربر شماره   #TEST*1234*با ارسال 

  به دستگاه همه شماره تلفن های درون حافظه دستگاه بغیر از مدیر اصلی سیستم حذف می شود .   TE00#*1234*با ارسال 

   2درون حافظه دستگاه حذف می شود . بجای کاربر شماره  2به دستگاه شماره تلفن کاربر شماره   TE02#*1234*با ارسال 

 و ... ( TE04و  TE03می توان شماره های دیگر کاربران را بصورت تکی حذف کرد . ) 

 

 )تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است( PASSمربوط به تنظیم پسورد یا  دستور – 2/4

 تغییر داد . 4444به  1234دستگاه را از د اول می توان رمز عبور یا پسور  PAS1*4444#*1234*با دستور

 تغییر داد . 1111به  4567دستگاه را از  دومد می توان رمز عبور یا پسور PAS2*1111#*1234* با دستور

  نکته :

برای انتخاب رمز عبور است  4321ز دوم دستگاه بصورت  پیشفرض رم است و1234پیشفرض  اول دستگاه بصورت  زرم - 1

 رقم استفاده کرد . 4می توان ازهمه اعداد و حروف انگلیسی در 

ارای دو رمز عبور می باشد که اولی رمز عبور اصلی و دومی رمز کمکی می باشد .استفاده از رمز اصلی باعث داین دستگاه  -2

ات با جمله انجام دستورات با روال عادی می شود . اما استفاده از رمز کمکی عالوه بر انجام دستورات با روال عادی انجام دستور

ور خاصی از بران ارسال )پیامک( می گردد تا این کاربران متوجه گردند که کاربر به ناچار و به منظنفر اول از کار 5به  هشداری

 . جمله موارد ایمنی ، امنیتی ) خفت گیری ( ، اعالم هشدار و درخواست کمک مجبور به استفاده از رمز عبور دوم شده است

 برای صحیح عمل کردن قابلیت فوق رمز عبور اصلی و کمکی دستگاه را یکسان انتخاب نکنید – 3

( را فشار  RESET KEYمانی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید و یک شماره در دستگاه ذخیره دارید دکمه ریست )ز - 4
ت دستگاه شماره شما ارسال خواهد شد . درغیر این صور داده و همزمان از آن شماره به دستگاه زنگ بزنید بالفاصله رمز عبور به

 ی شود .بوق بلند و یک بوق کوتاه دستگاه ریست م 2را خاموش و با فشار دادن کلید ریست دستگاه را روشن کنید ، پس از شنیدن 
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 مدیر اصلی قابل انجام است(یت توسط )تنظیم این قابل RE- -مربوط به تنظیم گزارش دهی و ریست نرم افزاری یا   دستور - 3/4

یگر دو  از زنگ زدن افراد مجاز بعدیا  SMS از ارسال دستورات بعد،  پساز این  (REYS) به حالت فعال با تنظیم این دستور

نفر  5 ون فرمابه فرستنده  ی بر دریافت فرمان و اجرای دستورمبتن یسیستم به صورت اتوماتیک پیام، دستورات دریافتی به دستگاه 

 . دوشاین دستور باعث باال رفتن ضریب اطمینان ازعملکرد سیستم می فعال بودن .  کند ارسال می اصلی انمدیراز

ره تنها شما لیهمه تنظیمات حذف و نرم افزاری و پس از ریستشده دستگاه ریست  ، نرم افزاریهمچنین با ارسال دستور ریست 

 مدیر اصلی سیستم ذخیره می ماند .

  #REST*1234*                      پیشفرضنمودن دستگاه و رفتن به تنظیمات  نرم افزاری ریست

 #REYS*1234*                                فرامینفعال نمودن ارسال پیام اتوماتیک پس از دریافت 

 #RENO*1234*                          فرامینغیر فعال نمودن ارسال پیام اتوماتیک پس از دریافت 

 نکته :

 د . شوال می ارسبه مدیر سیستم  دستگاه مبنی بر روشن شدنپیامی  صورت فعال بودن این عملکردبا روشن شدن دستگاه در   - 1

 به علت باال رفتن هزینه پیام کوتاه غیر فعال می باشد . گزارش دهی عملکرد به صورت پیشفرض - 2

 

 

 INF0مربوط به  دستور - 4/4

 ی شود .برای فرستنده پیام ارسال مکلیه دستوراتی که توسط دستگاه قابل پذیرش است به دستگاه  INF0#*1234* ارسال دستوربا 

 

 INF1مربوط به دستور  - 5/4

نتن آدار شماره سلایر دستگاه ، میزان شارژ، مق و، مدل نام به دستگاه کلیه اطالعات مربوط به  INF1#*1234* با ارسال دستور
 و ... برای فرستنده پیام ارسال می شود .نام مودم دستگاه  ،دهی 

د باید در سیمکارت همراه اول اگر زبان سیمکارت فارسی باشد میزان شارژ ارسال نمی شود . برای اینکه میزان شارژ ارسال گرد
ا میزان تمکارت را به انگلیسی تغییر داد سیمکارت را در یک گوشی تفن همراه قرار داده و با ارسال کد دستوری مربوطه زبان سی

 شارژ برای ما ارسال گردد .

 

 INF2مربوط به دستور  - 6/4

ی از جمله وضعیت خروج دستگاهیمات و عملکرد جاری ظتنبه دستگاه کلیه اطالعات مربوط به  INF2#*1234*با ارسال دستور 
  می شود .ها ، میزان دما و ... برای فرستنده پیام ارسال ها ، ورودی
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 INF3 مربوط به دستور - 7/4

قاط دمایی نکنترل کننده دما ،  فعال بودن غیر از جمله میزان دما ، فعال یا یبه دستگاه اطالعات INF3#*1234*با ارسال دستور 
 د .و ... برای فرستنده پیام ارسال می شو وضعیت دستگاهای متصل شده به خروجی ها ،ذخیره شده ، حاالت کنترلی خروجی ها 

تماس  برای کنترل کننده دمابا زنگ زدن به دستگاه گزارش عملکرد در صورتب که شماره تلفن شما در سیستم ذخیره باشد همچنین 
 گیرنده ارسال می شود .

 - -CH مربوط به شارژ سیم کارت یا دستور - 8/4

 شارژ تلفن همراه را برای سیم کارت های اعتباری به دستگاه ارسال کرد .با استفاده از این دستور می توان کد 

    CHH1*1234567890123456#                         (CHH1)*1234*ارسال کد شارژ برای همراه اول

    CHIR*123456789012#                                      (CHIR)*1234*ارسال کد شارژ برای ایرانسل

   CHRA*1234567890123#                                    (CHRA)*1234*ارسال کد شارژ برای رایتل

ستور همچنین از طریق اینترنت و دستگاه های پوز و سایر روشهای معمول نیز می توانید سیمکارت خود را شارژ نمایید . با د

(INF1)  . می توانید از میزان شارژ خود آگاه شوید 

  - -NA مربوط به ذخیره نام ها دستور - 9/4

       طول نام  به خاطر سپرده شوند . حداکثر را نامگذاری کرد تا آسانتر توان  ورودیها و نام دستگاه این دستور میاستفاده از با 
 باشد . حرف یا عدد به صورت انگلیسی تاکاراکتر   35می تواند 

 #NAV2*BI_METAL*1234*    .  نامگذاری می کنیمدر دستور روبرو    BI_METALرا با نام 2شماره  ورودیمثال 

       NAV1   -   NAV2   -   NAV3ورودی ها                            

                                                                  NAMEنام دستگاه 

 نکته :

 می شود . ارسالبه دستگاه همه نامهای ذخیره شده برای فرستنده پیام  #NAST*1234* با ارسال دستور  -1

 شود .و وسایل متصل به ورودیها می  در به خاطر آوردن نام تسهیلاین دستور باعث استفاده  -2

 

 - -BIمربوط به  تظیم صدای بیپ یا  دستور - 10/4

 .نمود وصل  یاقطع  را بنا به ضرورت صدای بوق دستگاه می تواناین دستور استفاده از با 

         #BINO*1234*(بیپصدای بیزر )کردن غیر فعال                  #BIYS*1234*(بیپصدای بیزر )کردن  فعال

 فعال می باشد . عملکردبه صورت پیشفرض این 
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