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 SABA کنترل و نظارت بر وسایل و تجهیزات با استفاده از شبکه تلفن همراه راهکاری برای صبا

SMS Controller  SABA           

 

 

 راهنمای استفاده ازدفترچه 
 

SMS Controller - SABA TI644 

 
 

 سنسور دما  -آنتن کوتاه خارجی   : متعلقات جانبی

 پارس ماژول -آسیا مدار فنی و مهندسیگروه 
   1.2ویرایش :
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 تلفن همراهاستفاده از شبکه  با تجهیزات و وسایل بر و نظارتکنترل  برای راهکاری 464 صبا

  : سامانهمعرفی  

کد های دستوری ارسال  با است که و مجهز به ساعت دقیق داخلی سامانه کنترل از راه دوریک  TI644 ه صبادستگا

متصل  برقی و تجهیزات وسایلبه  را که دستگاهخروجی های زدن می توانید  یا زنگ کپیامتوسط تلفن همراه در قالب 

 یزمان دستورات )تقویم( و تکرارو زمان، تاریخ دستورات زمانیبا ذخیره  یدهمچنین می توان،  نماییدکنترل کرده اید را 

با اتصال حسگرهای مختلف در زمانهای تعیین شده روشن و خاموش گردند .  کدام یک ازخروجی ها که کنید مشخص

یک پیامک  هایورودی این با تحریک یاشید بامحیط اطراف نظارت داشته  بر می توانیددستگاه ورودی های این به 

شده و شما را از وقوع رخداد یا اتفاقی در محیط کار، منزل ، ارسال تان همراه  بر روی تلفن  یا تماس تلفنی هشدار

 .تجهیزات و ... مطلع می سازد 

نوع مت فراوان و بسیار این دستگاه کاربردآسان دستگاه ، آنرا قابل استفاده برای همه افراد نموده است .  کارکرد

کنترل  زل و محیط های اداری ،هوشمند سازی منا ظارت و کنترل بر تجهیزات صنعتی ،باشد ، کاربردهایی مانند نمی

ر ساده دستگاه بسیا تنظیمات را می توان نام برد . ...، کنترل آبیاری ، دزدگیر ، موارد امنیتی  و  محیط های صنعتی

 . نمود و ذخیره ریزیدستگاه برنامه را بر رویآن می توان یا پیامک  SMSو از طریق بوده 

. ستانموده (  ، اداری و تجاری خانگی ،اندازه کوچک واستاندارد دستگاه آنرا قابل نصب در محیطهای مختلف ) صنعتی 

       آداپتور آن را به برق بزنید ، حال با   و قرار دهیدکارت موبایل را درون سوکت دستگاه کافی است شما یک سیم

ذخیره شده و پس از  شما در حافظه دستگاه بعنوان مدیر سیستم دستگاه شمارهبه  تک زنگ زدن نگه داشتن کلید و

آن با ذخیره نمودن زمانهای کاری دستگاه بصورت اتوماتیک خروجی خود را متناسب با زمان تنظیم شده خاموش و 

 . روشن می کند

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

 

 : شرایط آنضمانت و 

 پس از فروش می باشد . خدمات سال 3 وضمانت  سال  1دارای  644TI دستگاه 

 .ی نمی گردد خسارت ناشی از نوسان برق ، آتش سوزی ، هر نوع دستکاری و بهره برداری غلط  وغیر اصولی شامل گارانت نکات :

 و شامل خدمات رایگان برای تعویض قطعات ، ارسال و دریافت دستگاه نمی باشد .           خدمات برای تعمیر بوده 
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 :و سناریوها ی قابل اجرا برخی از کاربردها

 

 راه دور  توماتیک ازدن دربهای اکنترل کولر و هیتر ، دزدگیر ، کنترل المپها و چراغها ، باز و بسته نمو پارتمانها و منازل :آ ،

 و ... SMS دد های ناخواسته ، اعالم حریق باتراطالع از 

 : یی ، سیستم روشنا کنترل ،اطالع از ورود غیر مجاز ، اطالع از روشن شدن کامپیوتر ، اطالع از باز شدن گاوصندوق  دفاتر کار

  اطالع از تردد و ...

 : کنترلگزارش  ، اطالع از خرابی سیستم، کنترل قسمتهای برقی از راه دور، هشدار عیب در تابلو های برق دستگاههای صنعتی 

ستم های تهویه ، به تجهیزات صنعتی همراه با فیدبک اجرای دستور ، نوار های نقاله ،  سی ON/OFF ارسال فرمان و بار فاز 

 و ...

 : مکمل سیستم امنیتی ، ارسال  سیستم های امنیتیSMS کنترل درب ها،  هشدار در مواقع تحریک ورودیها 

 : اعالم حریق با تلفن و سیستم های اعالم حریق SMS )پخش آژیر خطر در مکانی دیگر)مکانی دور از حادثه ، 

 : اطاق سرور، یدما، اطالع از قطع و وصل برق ، اطالع از باال رفتن  ری استارت کردن کامپیوترها اتاق سرور  

 : مکمل سیستم دزدگیر، هشدار تشخیص حرکت یا لرزه در محیط ، باز و بسته نمودن درب ها طالفروشی ها 

 : پر کردن  بیاری ، خاموش و روشن نمودن چراغها و سیستمهای سرمایشی و گرمایشیآمکمل دزدگیر ، کنترل سیستم  ویالها ،

 استخر و جکوزی و فعال کردن سونا و ...

 : اطالع از سطح آب چاهکنترل سیستمهای سرمایشی گرمایشی ب ، آبیاری اتوماتیک ، آکنترل پمپهای  کشاورزی ،  

  فعال کردن سیستم تغذیه مکانیزه و ، اندازه گیری دما  و روشنایی رل هواکش هاکنت مرغداریها :گلخانه و ،... 

  دیگر  ...گوناگون و هزاران کاربرد 



        464TISABA SMS Controller     

     Tell   09332541920 – 09122381196 – 02144386639 – 02144386627 – 02144386632   4    

 : قابلیت هاو ویژگیها 

  پوشش شبکه تلفن در تمام نقاط تحت (دستورات زمانیو  تک زنگ  ک ،با تلفن )پیام از راه دورکنترل و مدیریت بر وسایل و تجهیزات صنعتی 

 و رایتل ایرانسل وپشتیبانی از سیمکارتهای همراه اول با همراه ثابت و 

 دو زبان فارسی و انگلیسی ال پیامهای دستگاه به کاربران  بهقابلیت ارس 

 نوعاز  آمپر واقعی 5جریان  باخروجی مجزا  4 دارای NC-COM-NO  دائم ، پالسی ، زماندار ، االکلنگی  و سه حالتهتهای ا حالب  

  با  شماره معرفی شدهتماس با   4و 3خروجی شماره  کنترل( تک زنگ  Miss Call بصورت دائم یا لحظه ای و ) و  4وجی خرشبیه سازی

  برای مصاف صنعتی ( 1-0-1 ) االکلنگی و سه حالته  ، به حالت های کلید تکی 4و   3خروجی های 

  به  در یک روز و یا در همه روزهای هفته وسایل برقی متصل شده معیینتا در زمانهای  دستور زمانی 99با تنظیم  همه خروجی هاامکان کنترل

 دندستگاه خاموش و روشن گرد

  دنتاریخ و زمان )تقویم( تا در تاریخ مشخص شده خروجی ها روشن و یا خاموش گرد 25امکان تعریف 

 مدت معیین شده خروجی ها روشن و خاموش گردند بهتا  امکان تعریف مدت روشن و مدت خاموش شدن خروجی ها و تکرار آن تا بی نهایت 

 تغییر حالت دهدبصورت اتوماتیک مورد نظر تا پس از سپری شدن زمان خروجی خروجی ها به  ارسالی اتبرای دستور ساعتتعریف  امکان 

 ستانه بصورت اتوماتیک با قابلیت غیر فعال سازی آنبامکان تنظیم ساعت تا 

  ( شود که پس از روشن شدن خروجی مجددا خروجی خاموش)زمانی  4شماره تایمر برای خروجی  حالتتعیین 

  دود ، آتش  طیسینظیر سنسورهای مادون قرمز ، مغنا دیجیتال و آنالوگقابلیت اتصال به سنسورهای  گوناگون وبا کاربرد ورودی  6مجهز به ،، 

 ورودی  هر برای مجزاغیر فعال سازی  مکانگاز ، لرزش ، حرکت و ... با ا

  دستگاه پیام هشدار را ارسال نماید شمارش تحریک ها ،تا پس از  1شماره برای ورودی )کانتر(  شمارشگرامکان تعیین  

  دیگر با شیوه های مختلف به منظور کنترل تجهیزات 5با تحریک ورودی شماره  1امکان روشن و خاموش کردن )کنترل( خروجی شماره 

  (یره شدههای ذخاول لیست شماره تلفن امکان مدیریت مستقل ارسال هشدارها برای هر یک از ورودی )چگونگی اطالع رسانی به هفت نفر  

 با قابلیت استفاده از فیدبک خارجی منطقه مختلف 6 در  از یک تا بینهایتانواع حسگرهای دیجیتال  اتصال قابلیت 

 متر 100درجه سانتیگراد  با قابلیت استفاده تا مسافت  125لی ا - 55از  در محدوده دمایی دیجیتالی مجهز به سنسور دما 

  20-4دارای یک ورودی جریانmA ولت 5تا  1ولت  و  5تا  0و ارائه گزارش بر مبنای درصد با مبنای 

  ( دستور در یک پیام 5امکان ارسال چندین دستور متفاوت در داخل یک پیام )حداکثر 

  کاربران امکان مشاهده و مدیریت شماره تلفنها با ن شماره ایاز  شماره تلفن و قبول دستورات 12ذخیره قابلیت 

  ربرانا)رمز عبور اصلی و رمز عبور کمکی( و شماره تلفن کرمز عبوردو دارای امنیت باال با تنظیم 

  با پیامکاعمال تمام تنظیمات و پیکربندی ها از راه دور  انجام ریست نرم افزاری و قابلیت 

  و ... تگاهو میزان آنتن دهی دس استعالم مانده اعتبار سیمکارتبه دستگاه و قابلیت ارسال کد شارژ 

  عت های ، سا استعالم حالت ورودیها و خروجی های ، دمای محیطتنظیمات ،  گزارشامکان گزارش گیری های مختلف از دستگاه از جمله

 ..و. ان داده انددریافت گزارش شماره تلفن و دستورات کسانی که قبال به دستگاه فرمهای مودم )میزان شارژ وآنتن( و  گزارش ،تنظیم شده 

  ( کاراکتر 27 تا) شدن سپرده خاطر به بهتر یبرا دستگاه نام و ها یخروج ، هایورود هیکل ینامگذار امکان 

  داده شده راتو اجرای دستوبرای اطمینان از دریافت  دستورو اعالم انجام  نفر اول از لیست کاربران 5به  پیامارسال با نظارت ایمن 

  ارسالی ستوراتد سریع بهپاسخگویی و سرعت باال در پردازش اطالعات و و رفع اتوماتیک اختالل تلفن همراه تشخیص هوشمند اختالل در شبکه 

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

 یتیبا قابلیت قطع صوت برای مصارف امندار صوتی و تفکیک دستورات صحیح و خطا با هش راهنمای صوتی اجرای فرامین و دستورات  

  نمایشگردارای LED  سیستم عملکردبرای کانال های خروجی و 

  مخصوص سوکت خشابیتوسط تعویض آسان سیمکارت امکان 

 امپر 2با جریان ولت متناوب و یا مستقیم  25الی  9ولتاژ  کار پایدار با نامکا 

  بهینه شده برای  و صنعتیاستاندارد ، طراحی PLC115دابعابا  برق هایبا قابلیت نصب آسان در تابلوmm * 90mm * 40mm  

 دستگاه با کار لیتسه و زاتیتجه تیریمد یبرا دیاندرو افزار نرم گانیرا هیارا  
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 TI644کنترلر پیامکی ساعت دار صبا مدل  از دستگاه راهنمای استفاده

 الف  ( راه اندازی اولیه :  

دستگاه در برابر  این . استفاده کنید مرغوب آمپر 2ولت و 12 داپتور برقآیا  هسته فلزی ترانس ازحتما عملکرد صحیح  و راه اندازیبرای 

 .یا مستقیم برای کارهای صنعتی مقاوم است و ولت متناوب  45تا  9 نوسان ولتاژ از

 ن بیرونی استفاده کنید(نصب می کنید برای آنتن دهی مناسب از آنت )اگر دستگاه را داخل جعبه فلزی آنتن دستگاه را نصب کنید .  - 1

 را در محل مخصوص سیمکارت قرار دهید .یا رایتل انسل ایر ،همراه اول  سالم و دارای شارژ ، بدون پین کدیک عدد سیم کارت   - 2

 .می شود کند قرمز غچرا سرعت چشمک زدنو شنیده می شود  بوق کوتاه 1از چند ثانیه  پسبوق بلند  1 ابتدا ،را روشن نمایید دستگاه  - 3

سیستم  صلیا مدیر شماره تلفن شما بعنوانبا این کار  .را نگه دارید و از موبایل خود به دستگاه زنگ بزنید نتنآدکمه کنار سپس 

شده باشد رمز  ذخیرهدر دستگاه قبال  شماشماره تلفن  اگر .اطالع می دهد کوتاه به شما با پیامرا عمل این و دستگاه صحت  شده ذخیره

 . و اجرای دستورات کاربر می باشد ماده دریافتآاین مرحله دستگاه  پس از .گردد ارسال می  برای تماس گیرنده دستگاه

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

 ی **رمز عبور فعل 1PASرمز عبورجدید* #                                                 رقمی است 4رمز عبور 

 .کنید ذخیره ا دستور زیربر کاربران را گدی شماره توانید می اصلی سیستم شماره خود بعنوان مدیر ذخیرهپس از 

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

 

  .ی دهدمانجام  را جمله موارد زیر از های متفاوتین در وضعیت های مختلف کارنتآدکمه کنار  : توضیح در مورد دکمه روی دستگاه

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

مل عید (. با این ثانیه دو بوق بلند و یک بوق کوتاه شنیده می شود که نشانگر ریست شدن دستگاه است )حاال دکمه را رها کن 30از حدود 

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

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

د سیمکارت وارنی که زما . کند ثانیه نگه دارید . با این کار مودم دستگاه ریست شده و از اول شروع به جستجوی شبکه می 2مدت ه نتن را بآ

 . شودداخل شبکه  اشود که مودم مجدد شود یا بد رجیستر شده است معموال این کار باعث می شبکه نمی

ر آنتن کند شد دکمه کنا   NETشبکه گردید و سرعت چشمک زدن چراغوارد  دستگاهزمانی که  مدیر سیستم: شماره تلفن ذخیره – 3

شماره تلفن شما کار ن ای با . نماییددکمه را رها  شد ،اشغال  ثانیه که خط 5 از پس ورا نگه دارید و با تلفن همراه به دستگاه زنگ بزنید 

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

 ش نماید با نگهنان رمز سیستم را فراموآبعد از ذخیره شماره تلفن مدیران و کاربران سیستم هر گاه هر یک از  گرفتن رمز سیستم: – 4

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

 تنظیمات و دستورات را باید در قالب پیام کوتاه به دستگاه ارسال نمایید:  توضیحات کلی

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

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

 . وجود دارد *پایان می پذیرد و بین هر قسمت از دستورها عالمت  #شروع و با عالمت  *همه دستورات با عالمت 

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

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

 هنگام ارسال پیام به دستگاه حتما دستورات را بدون کم و زیاد وارد کنید تا درخواست شما اجرا شود .

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

را با چهار بوق ح صحی( را با یک بوق کوتاه و انتهای اجرای فرامین و دستورات Miss Call یا  SMS دستگاه دریافت فرامین و دستورات )

 اطالع می دهد .و دستورات خطا و متفرقه را با سه بوق ممتد کوتاه و بلند 

  شرح کلی دستورات :

ست و رقم ا 4رقم است ، قسمت دوم مشخص کننده نوع عمل درخواستی و شامل  4قسمت اول هر دستور برای رمز عبور است که شامل 

 قسمت سوم مشخص کننده نوع عمل ثانوی است و برای همه دستورات الزامی نیست .    

 مل ثانوی* دستور *رمز عبور *عدستور #                                                                                                       مانند :

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

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

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

 نمودمی توان از دستگاه استفاده زیر   صورت سهبه  : استفاده از دستگاهنحوه 

 (:Miss Call الف ( استفاده از طریق زنگ زدن به دستگاه ) 

 ( : SMS ب ( استفاده ازطریق ارسال دستورات با پیام کوتاه یا ) 

 : ) ( WORK TIMEج ( استفاده ازطریق ساعت و کار با خروجی ها و دستورات زمانی 

 (ستاقابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام تنظیم این ) :( allC issM از طریق زنگ زدن به دستگاه )استفاده الف ( 

 برای.  کندنها اجرا می آدستور  سیستم (است  ذخیره شدهدر دستگاه  آنها یا ثابتهمراه  شماره تلفن که )مدیران و کاربران  تماسبا 

 در دستگاه ذخیرهقبال را زیر کاربردی  کاربران مجاز باید یکی از دستورات تلفن شمارهبا زنگ زدن عالوه بر ذخیره  مورد نظر عملکردانجام 

روشن یا خاموش دستگاه  4 شماره زنگ زدن کاربران مجاز خروجی با پس از این MIS4#*1234*کرده باشیم . به طور مثال با ارسال پیام  

 . شودمی 
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 MIS0#*1234*                                                                بدون انجام هیچ عملی خط شما را اشغال می کند 

 MIS1#*1234* تعداد تاریخ و زمان )تقویم( و زمانهای ذخیره شده در دستگاه                           گرفتن گزارشبرای 

 MIS2#*1234*                 و ... ی ها و خروجی ها و حسگر های دما وضعیت ورودتنظیمات ، برای گرفتن گزارش از 

 MIS3#*1234*                ساعت ، تظیمات و تعداد دستورات زمانی و ...   تاریخ ، گرفتن خالصه ای از وضعیت برای 

 MIS4#*1234*                                                                     4ی روشن و خاموش کردن خروجی شماره  برا

 MIS5#*1234*                                     به صورت کلید کلنگی 4و  3شماره روشن و خاموش کردن خروجی برای 

 MIS6#*1234*                 ( 1-0-1 )به صورت  کلید سه حالته  4و  3روشن و خاموش کردن خروجی شماره  برای 

 MIS7#*1234*                    ستگاه               گرفتن گزارش تعداد تایم ها و زمان های کاری ذخیره شده در دبرای 

 MIS8#*1234*                                  گزارش دستورات و شماره تلفن هایی که قبال به دستگاه دستور داده اندبرای 

 MIS9#*1234*                       و ... از وضعیت ورودی ها و خروجی ها و حسگر های دما  خالصه گزارشگرفتن برای 
 

 شده باشد . ذخیرهتگاه آنها در دس یا ثابت که شماره تلفن همراه دارندرا  تماس تلفنیکسانی اجازه استفاده از عملکرد تنها  -1 نکته :

خاموش و روشن  ستیداتوماتیک یا به صورت   4و  3یا  4می توان خروجی شماره  TI - -و دستور  5MISیا  4MISبا تنظیم دستور  - 2

 مراجعه کنید . )مناسب برای باز و بسته کردن درب ها و ...(TI - -کرد . برای توضیح بیشتر به دستور 

 ( روشن و خاموش کرد . SMSرا با پیام کوتاه )  4و  3نمی توان خروجی های  MIS6و  MIS5در حالتهای  -3

 یام به پنج  پ( تنظیم شده باشد دستگاه پس از اجرای دستور اقدام به ارسال  REYSدر صورتی که وضعیت گزارش دهی اتوماتیک )  -4

 مراجعه کنید . RE - -برای توضیح بیشتر به دستور خواهد کرد . ذخیره شده در حافظه خود  رهشما -5

 برای دستگاه ثبت شده است .MIS3 به صورت پیشفرض دستور  -6

 

 : ( SMS ازطریق ارسال دستورات با پیام کوتاه یا ) استفادهب (  

نواع می توان به ا را این دستوراتبه طور کلی  . پیام کوتاه به دستگاه ارسال گردند از طریقشده قالب مشخص  باباید  دستورات و فرامیناین 

 زیر تقسیم کرد .

 ها خروجی با دستورات کار - 1

 دستورات ورودی و حسگر های دما  - 2

 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  - 3

 دیگر کاربردی دستورات – 4
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 با خروجی ها کار دستورات  -1

رای باین منظور  . برای خاموش یا بصورت پالسی بکار گرفت یاارسال دستورات از طریق پیامک روشن  توان با همه خروجی های دستگاه را می

 هر خروجی سه دستور تعریف شده است که متناسب با نیاز کاربر به دستگاه ارسال می گردد .

                                                           #R1ON*1234*روشن کردن خروجی شماره یک 

                                             #R1OF*1234*                                                         خاموش کردن خروجی شماره یک

                                #R1PL*1234*                                            کردن خروجی شماره یک     یا لحظه ای پالسی

 INF2#*1234*کلی دستگاه و خروجی ها                                   وضعیتگرفتن گزارش تنظیمات و 

 نیز می توان گزارش تنظیمات و عملکرد را درخواست نمود . زدن به دستگاه و تک زنگMIS2 با تنظیم قبلی 

 : هتنک

 کار برد ( ب R2 – R3 – R4شماره خروجی مورد نظر )  کردنین زجایگبرای سایر خروجی ها دستورات فوق را می توان با  - 1

 و .... R3OF  -   R4ON   -    R2PL  -    R2OF   مثال 

برای  TI00ر از می باشد و در صورتی که به غی 4 و 3وجود دارد که تاثیر آن بر روی خروجی شماره TI --دستوری به نام در ادامه  - 2

ند . و در می ک ثانیه  زماندار ) روشن و خاموش (  99الی   01متناسب با زمان مشخص شده از خروجی را دستگاهدستگاه تنظیم شود 

ه تنظیمات ببیشتر در قسمت مربوط  کرد . توضیحات وجی ها عمل خواهدباشد این خروجی مشابه بقیه خر  00صورتی  که زمان آن برابر

(TI - -   . آمده است ) 

 ثانیه است یک آن زمان می باشد و تمامی خروجی ها خروجی با پیامک برای دستور پالسی کردن – 3

یا دستورات با پیامک  در ارتباط با یکدیگر کار می کنند و به تنهایی نمی توان آنها را 4و  3خروجی های  MIS6و  MIS5در حالت  - 4

 روشن و خاموش نمود.کنترل زمانی 

 د.نمی گرد ذخیره می شود و با خاموش و روشن شدن دستگاه به حالت قبل از خاموشی بروضعیت خروجی ها در حافظه دستگاه  - 5

 اند . ( طراحی شده  NO -  COM  - NC) خروجی ها برای فرمان به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به صورت استاندارد -6

 ستفاده نمایید .ااز کنتاکتور  تر و بارهای القاییبرای توانهای باال لذاآمپر واقعی می باشد  5ولت  240توان خروجی ها در ولتاژ  -7

 دستورات  ورودی و حسگر ها - 2

 :  20mA-4ی دیجیتال و سنسور جریان ( دستورات حسگر دما 2-1

به دستگاه سنسور  درجه سانتیگراد می باشد . برای اتصال 125لی ا -55دمایی بازه  با سه پایه ی سی دیجیتالآیک  ی دستگاهسنسور دما

ه سنسور شمار. مربوطه باشد ترمینال به سمت سنسوربه سمت باال و پایه های را ی سی روی آن ثبت است آشماره  که سنسور صاف طرف

 125الی  -55بدون نیاز به کالیبره کردن محدوده دمایی  ، متری با کابل شیلد مرغوب 150تا مسافت است که  20B18DSدمای دستگاه 

 . می کنددرجه اندازه گیری  1/0درجه سانتیگراد را با دقت 
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مثبت  ال فوق و خروجی جریان یامی بایست منفی سنسور به منفی ترمین(  20mA-4استاندارد  )جریان  با پروتکل برای اتصال انواع سنسور

ی بعلت آنالوگ در این ورود .حد استاندارد باشد  این سنسورها در نمایید که خروجی ولتاژتوجه متصل نمایید .  mA20-4را به ورودی 

بنای مرا بر   20mA-4جریان  را کالیبره نمایید ، دستگاه مقدار اندازه گیری شده برای 20mA-4بودن مقادیر می بایست سنسور جریان 

 گزارش می نماید . 5V-1و  5V-0درصد و برابر 

 INF2#*1234*از طریق پیامک .             و جریان گرفتن گزارش تنظیمات و عملکرد کلی دستگاه و سنسورهای دما

 نیز می توان گزارش تنظیمات و عملکرد را درخواست نمود . زدن به دستگاه و تک زنگMIS2 با تنظیم قبلی 

 

از  را ی کاربراندستگاه متصل نمود و با تحریک هر ورودورودی های حسگر های مختلفی را می توان به  : های دستگاه( دستورات ورودی2-2

ل ستگاه یا عامبرای اطالع از صحت عملکرد تجهیزات و مدارات راه اندازی شده توسط خروجی های د یاو  کردوقوع اتفاقی در محیط مطلع 

شده  ات راه اندازیتا عملکرد تجهیز فیدبک خارجی ( )و به یکی از ورودی ها متصل نمود هگرفت خروجیانسانی می توان از مدارات راه انداز 

 د .زیر هستن ورودی ها دارای سه حالت .ود ش یاطالع رسانکاربران هشدار به  توسط پیامک یا تماس

مه ورودیهای دستگاه ه اطالع یافت . ورودی هاغیر فعال بودن  وفعال  خاموش یا  ووضعیت روشن  از توان در مواقع لزوم می : گزارشی - 1

ر هر زمان زارش گیری داین عملکرد را ارائه می دهند . تحریک این ورودیها توسط حسگر یا مدار فرمان خارجی می باشد و کاربر می تواند با گ

 دلخواه از وضعیت آنها آگاهی یابد .

 و 2و  1ورودی  . می رسد به اطالع کاربران یا تماس هشدار با پیام هر ورودی تحریک صرفا هااین ورودی بودنبا فعال  : هشداردهنده - 1/2

 .تنظیم نمود  NCیا نرمال کانکت  NOن پنرمال ابصورت  نیازرا می توان بنا به  3

 برای کاربران قطع ورودی او یهشدار وصل یا تماس پیام  هااین ورودی و تحریک 6و 5و 4 های ورودی بودنبا فعال  : هشداردهنده - 2/2

  .شود  ارسال می

 7 ان خارجی بهرا ارائه می دهند . در صورت تحریک توسط حسگر یا مدار فرم ها همه ورودیهای دستگاه در صورت فعال بودن این عملکرد 

ا وصل یا قطع مدار بفقط   3و  2و  1ورودیهای شماره الزم به ذکر است که هشدار ارسال می شود .یا تماس اول ذخیره شده پیام  شماره تلفن

می مبنی بر روشن یا با وصل و قطع مدار فرمان اقدام به ارسال پیا  6و  5و  4فرمان اقدام به ارسال پیام می نماید ولی ورودیهای شماره 

 خاموش شدن ورودی می کنند .

و پس از رسیدن  شمارنده دستگاه یک واحد افزایش می یابد قطع و وصل ورودی هر بار با،  1شماره  ورودی بودنفعال  ضمن : شمارنده - 3

  کند . ارسال میبرای کاربران را  هشدار یا تماس پیامسیستم ،  که کاربر قبال تنظیم کرده است مشخص شده تعدادبه 

غیر  به حالت هشدار دهنده عمل می کند . ولی در صورتی که 3 و 2مشابه ورودی  یک ورودی ثبت شده باشد  00TD دستورصورتی که در 

  در دستور زمان. اقدام به ارسال پیام هشدار می کند دستگاه و با پایان شمارش مورد نظر به حالت شمارنده می رود  شودتنظیم  TD00  از

TD00 مربوط به تنظیم قسمت بیشتر در  اتقابل تغییر است . توضیح  99الی   01از TD-- آمده است. 

 ورودیها استفاده کرد . تنظیماز فرامین زیرمی توان برای 

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

         #V1NO*1234*1( کردن ورودی شماره بستنغیر فعال )         #V1YS*1234* 3فعال )باز( کردن ورودی شماره 

             #V1MM*1234*1هشدار پیامکی برای ورودی شماره       #V1RR*1234*1هشدار تماسی برای ورودی شماره 

                      #V1RM*1234*1هشدار پیامکی وتماسی برای ورودی شماره 
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 .کار بردبمی توان (  V6 V2 – V3 – V4 – V5 –)قرار دادن شماره ورودی مورد نظر برای سایر ورودیها دستورات فوق را با

 هستند  NOبصورت پیشفرض نرمال اپن یا 3و  2و  1. ورودیهای ت پیشفرض فعال هستندهمه ورودیها به صور - 1 نکته :

اطالع رسانی خاص  بصورترا  هر ورودی گرفته برای تحریک صورتتا  مودناز دیگر ورودیها تنظیم  ر ورودی را می توان بصورت مستقله - 2

 و ... # V3MM*1234* و # V4RM*1234* و  #V5RR*1234* :     مثالنماید .     

و هشدار  ال پیامسپس دستگاه شروع به ارس . بمدت یک ثانیه وصل بماندحداقل ورودی ها الزم است آن ورودی  برای تحریک هر یک از - 3

تشخیص  قادر به دستگاهپس از پایان ارسال پیام  وداند  ورودی دیگری تحریک گردد دستگاه آن را معتبر نمیدر این مدت اگر  ، می نماید

 .   می باشدورودی ها 

 خوداری نمایید . تحریک همزمان ورودیهادستور از اطمینان از صحت اجرای  حتی االمکان جهت - 4

رای هفت باه هشدار را ورودی ها باید شماره موبایل کاربران در حافظه دستگاه ذخیره باشد تا دستگجهت اعالم هشدار عالوه بر فعال بودن – 5

 نفر اول از لیست شماره تلفن های ذخیره شده ارسال کند .

با  هشدار آژیرن بعد از پایا مچنینهارسال می شود  شماره تلفن های ذخیره شده در دستگاه نفر اول از لیست 7برای  هشدار و تماس پیام - 6

 صرف نظر می کند .دیگر کاربران از تماس با دستگاه  بر روی تلفن خودتان #زدن کلید 

فقط تحریک  برای و صرفا تامین شده استداخل دستگاه  زبقیه ورودیها اولتاژ و ولت است  220 ششورودی شماره  تحریک ولتاژ تنها -7

 .  گرددها توسط کلید ، رله ، حسگر و ... اتصال کوتاه هر یک از ورودی ترمینالکافی است 

 

 : به خروجی یک 5مربوط به تنظیم نحوه ارتباط ورودی  اتدستور (2-3

 کند و پالسیروشن  -خروجی یک را نیز خاموشتلفنی را دارد که عالوه بر اعالم هشدار به کاربران با پیامک یا تماس  امکاناین  5ورودی 

 . طع می باشدق 1به ورودی  5ورودی همچنین بصورت پیشفرض ارتباط  . دهیدرا انجام  مناسب با کار خودتنظیمات  بایدبرای این منظور 

ها یا می شود و با تحریک این ورودی دستگاه صرفا پیام قطع 1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRNO*1234*با ارسال

 تماسهای هشدار را ارسال می کند .

 دمی ش خاموش و روشن، خروجی و با قطع و وصل ورودیفعال  1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی   #VRYS*1234*ارسالبا 

 خاموش می شود -و با وصل ورودی ، خروجی روشنفعال  1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRHI*1234*با ارسال

  خاموش می شود -فعال و با قطع ورودی ، خروجی روشن 1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRLO*1234*با ارسال

نین با خاموش  و همچ -فعال و با وصل و ورودی ، خروجی روشن 1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRHL*1234*با ارسال

 خاموش می شود . -قطع ورودی ، خروجی روشن
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 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  - 3

 (م استتنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجا)  TE- -دستور مربوط به تنظیم شماره تلفن یا   (1-3

 ه نمود .     در حافظه دستگاه ذخیرشماره را می توان  12حد اکثر  ومجاز می باشد کاربران این دستور برای وارد کردن شماره تلفن 

 *20TE*1234*34567890912#                                ( شماره دومین) کاربران مجازن شماره تلفن وارد کرد

 .شوددر دستور فوق استفاده می  .و .. TE03و  TE01از دستور  TE02به جای دستور  دیگر کاربران شماره برای وارد کردن

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

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

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

 و ... ( TE04و  TE03 ).  حذف کرد با دستورات روبروشماره های دیگر کاربران را بصورت تکی

 - -TDدستور مربوط به تنظیم تعداد قطع و وصل برای تحریک ورودی یک یا  (3-2

ه ب  TD00است . در صورتی که   TD00#*1234*به صورت کد دستوری آن  وتاثیر می گذارد   1این دستور بر روی ورودی شماره 

ارسال  ه دستگاهب  99 الی   01عمل می کند . ولی اگر با اعدادی بین  3و  2های شماره ورودی مانند 1سال شود ورودی شماره دستگاه ار

به ام هشدار بر حسب تعداد محاسبه شده و پس از تعداد تحریک مشخص شده دستگاه اقدام به ارسال پی 1شود آن عدد برای ورودی شماره 

 . تنظیم شده است TD00 به صورت پیشفرض می کند . های ذخیره شده شماره  هفت نفر اول از

                            TD08#*1234*1 بار تحریک ورودی شماره 8ارسال پیام هشدار پس از  مثال :

 (تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است)  PAS-دستور مربوط به تنظیم پسورد یا  (3-3

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

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

 نکته :

همه  است برای انتخاب رمز عبور می توان از 4321مز دوم دستگاه بصورت  پیشفرض راست و  1234 رمز اول دستگاه بصورت  پیشفرض - 1

 رقم استفاده کرد . 4اعداد و حروف انگلیسی در 

م استفاده از رمز اصلی باعث انجا می باشد . هشدار مز عبور اصلی و دومی رمز کمکیرکه اولی  استاین دستگاه دارای دو رمز عبور  -2

ول از انفر  5به نیز  را هشداریجمله یک  دستورات با روال عادی می شود . اما استفاده از رمز کمکی عالوه بر انجام دستورات با روال عادی 

یری ( ، گمنیتی ) خفت اکه کاربر به ناچار و به منظور خاصی از جمله موارد ایمنی ،  شوندکاربران متوجه  کند تان ارسال )پیامک( می کاربرا

 اعالم هشدار و درخواست کمک مجبور به استفاده از رمز عبور دوم شده است .

 کسان انتخاب نکنیدفوق ی قابلیتصحیح  ملکردعرمز عبور اصلی و کمکی دستگاه را برای  – 3
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ا فشار داده و ر(  RESET KEYدکمه ریست ) داریدز عبور خود را فراموش کرده اید و یک شماره در دستگاه ذخیره مکه ر زمانی - 4

و با  شستگاه را خامودرغیر این صورت د شماره شما ارسال خواهد شد . رایرمز عبور ببالفاصله  ، همزمان از آن شماره به دستگاه زنگ بزنید

 شود . ریست میدستگاه  RINGهمراه با چشمک زدن چراغ بلند بوق  2فشار دادن کلید ریست دستگاه را روشن کنید ، پس از شنیدن 

 لی قابل انجام است()تنظیم این قابلیت توسط مدیر اص RE- -دستور مربوط به تنظیم گزارش دهی و ریست نرم افزاری یا   (4-3

به صورت  ستگاهد،  از زنگ زدن افراد مجاز بعدیا  SMS از ارسال دستوراتبعد ، پس از این  (REYS) حالت فعالبا تنظیم این دستور به 

اال این دستور باعث ب فعال بودن.  کند ارسال می اصلی انمدیرو فرمان به فرستنده  را بر دریافت فرمان و اجرای دستور مبنی یاتوماتیک پیام

 . دوشعملکرد سیستم می  رفتن ضریب اطمینان از

  اولیه بر       به حالت تنظیماتهمه تنظیمات  نرم افزاری و پس از ریستشده دستگاه ریست  ، نرم افزاریهمچنین با ارسال دستور ریست 

  شماره مدیر اصلی سیستم ذخیره می ماند . لیو می گردد

                                          #REST*1234* پیشفرضدستگاه 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 

 ن دستگاه در صورت فعال بودن این عملکرد پیامی مبنی بر روشن شدن دستگاه به مدیر سیستم ارسال می شود . با روشن شد  - 1 نکته :

 زینه پیام کوتاه غیر فعال می باشد .به علت باال رفتن ه  به صورت پیشفرض این عملکرد - 2

 - -BI( دستور مربوط به  تنظیم صدای بیپ یا 3-5

 با استفاده از این دستور می توان صدای بوق دستگاه را بنا به ضرورت قطع یا وصل نمود . 

             #BINO*1234*غیر فعال کردن صدای بیزر )بوق(           #BIYS*1234*فعال کردن صدای بیزر )بوق( 

را با چهار بوق ح صحی( را با یک بوق کوتاه و انتهای اجرای فرامین و دستورات Miss Call یا  SMS دستگاه دریافت فرامین و دستورات )

 اطالع می دهد .و دستورات خطا و متفرقه را با سه بوق ممتد کوتاه و بلند 

 فعال می باشد .  به صورت پیشفرض این عملکرد

 - -LA( دستور مربوط به تنظیم زبان دستگاه یا 3-6

 با استفاده از این دستور می توان زبان ارسال پیامک را بنا به ضرورت فارسی یا انگلیسی نمود . 

          #LNFA*1234*فارسی کردن زبان ارسال پیام                    #LNEN*1234*انگلیسی کردن زبان ارسال پیام 

 فارسی می باشد .  به صورت پیشفرض این عملکرد

سی اگر بخواهید برای ورودی ها و خروجی ها نام منحصر به فرد خود تعریف کنید زبان دستگاه را انگلیسی کنید و نامهای خود را نیز به انگلی

 کارکتر برای دستگاه بفرستید .   27( در  - -NA)با دستور 
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 :  دیگر  کاربردی  دستورات – 4

 MULT یا کوتاه در قالب یک پیام فرماندستور مربوط به ارسال چند  (4-1  

. ترتیب اجرای دستورات  ال کردبه دستگاه ارس کوتاه دستور ( را در قالب یک پیام 5با استفاده از این دستور می توان چند دستور )حد اکثر تا 

 می باشد .) نوشته شدن ( به ترتیب از سمت چپ به راست 

 زیر نوشت : های این دستور را می توان به فرم همچنیناست  #- - - -*...*- - - -*MULT*1234*فرم کلی دستور شکل  

 #- - - -*- - - -*MULT*1234*                                     دستور دو تایی      

 #- - - -*- - - -*- - - -*MULT*1234*                               تایی  سهدستور 

 #- - - -*- - - -*- - - -*- - - -*- - - -*MULT*1234*          تایی  پنجدستور 

  اتیک دهی اتوم رشها  ، حسگر های دما ، گزاورات مربوط به خروجی ها  ، ورودیدستورات قابل اجرا توسط این دستور عبارت اند از :  دست

(- - RE ) یک، تعداد برای ورودی  (- - TD(  درخواست نام ،  )NASTدستورات گزارش گی ، ) ری(INF0)(INF1)....(INF8 ، )

 و ...  می باشد .  ( BI - -) - (LN - -) -(-MISدستور تک زنگ )

 مثال :

یزات خود و به تجه یک خروجیرا گزارش می دهد )با اتصال  تنظیمات و عملکرد دستگاهوضعیت  گزارش را روشن و یک خروجیزیر دستور   

 MULT*R1ON*INF2#*1234*سیستم فیدبک تشکیل می شود (    ورودی یک تجهیزات بهاتصال خروجی 

 

 INF0دستور مربوط به  (4-2

تنده پیام ارسال برای فرس ( 644) صبا  کلیه دستورات و فرامین کاربردی مربوط به این مدل ، به دستگاه   INF0#*1234*با ارسال دستور

 می شود .

 

 INF1 مربوط به دستور (4-3

، نام مودم نتن دهی شماره سریال دستگاه ، میزان شارژ، مقدار آ نام وبه دستگاه کلیه اطالعات مربوط به    INF1#*1234*دستوربا ارسال 

  پیام ارسال می شود . و ... برای فرستندهدستگاه 

اه دستگاینکه  شود . برای اگر زبان سیمکارت فارسی باشد میزان شارژ ارسال نمی و ایرانسل و سایر سیمکارت ها در سیمکارت همراه اول

 دبا ارسال ک و دهیده قرار را در یک گوشی تفن همراخود سیمکارت  بتواند میزان شارژ و دیگر مقادیر را بصورت صحیح ارسال کند ابتدا

 . دهیدزبان سیمکارت را به انگلیسی تغییر  زیر با گوشی خود دستوری

  ال کنید.ر مربوطه ارسسیمکارت خود در گوشی تلفن همراه بگذارید و کد زیر را به اپراتو، تنظیم زبان سیمکارت همراه اول به انگلیسی  برای

*198*2# 
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 کنید.  ربوطه ارسالمسیمکارت خود در گوشی تلفن همراه بگذارید و کد زیر را به اپراتور  ، برای تنظیم زبان سیمکارت ایرانسل به انگلیسی

*555*4*3*2# 

 نید. بوطه ارسال کسیمکارت خود در گوشی تلفن همراه بگذارید و کد زیر را به اپراتور مر، برای تنظیم زبان سیمکارت رایتل به انگلیسی 

*555*4*3*2# 

 

 INF2 مربوط به دستور( 4-4

ضعیت ودستگاه از جمله عملکرد جاری  ، وضعیت ویمات ظتنبه دستگاه کلیه اطالعات مربوط به    INF2#*1234*با ارسال دستور 

بت شده باشد با ث ( MIS2 )وقتی که نیز پیام ارسال می شود . در وضعیت تک زنگ ، میزان دما و ... برای فرستنده  خروجی ها ، ورودیها

 یمات و عملکرد جاری برای تماس گیرنده ارسال می شود .ظزنگ زدن به دستگاه گزارش تن

 

 INF3دستور مربوط به ( 4-5

ستورات زمانی ظیمات و تعداد دنوضعیت تاریخ ، ساعت ، ت اطالعات مربوط بهخالصه ای از به دستگاه    INF3#*1234*با ارسال دستور 

زدن به دستگاه  ثبت شده باشد با زنگ ( MIS3 )در وضعیت تک زنگ نیز وقتی که  پیام ارسال می شود . ... برای فرستنده  وذخیره شده 

                گزارش تنظیمات و عملکرد جاری برای تماس گیرنده ارسال می شود .

 

 INF4دستور مربوط به ( 4-6

.  رسال می شودپیام ابرای فرستنده  تایم ها و زمان های کاری ذخیره شده در دستگاهکلیه به دستگاه    INF4#*1234*با ارسال دستور 

رای تماس ب کلیه تایم ها و زمان های کاریثبت شده باشد با زنگ زدن به دستگاه گزارش  ( MIS7 )در وضعیت تک زنگ نیز وقتی که 

                گیرنده ارسال می شود .

 

 INF5دستور مربوط به ( 4-7

کرده اند برای  را به دستگاه ارسال دستور هاآخر و شماره تلفن کاربرانی که  دستور 18 به دستگاه ،  *5INF*1234# با ارسال دستور 

 ضعیت تک زنگودر  فرستنده پیام ارسال می شود . در حقیقت این گزارش الگ های دستورات را برای پیگیری های بعدی به کاربر می دهد .

 .برای تماس گیرنده ارسال می شودالگ های دستورات ثبت شده باشد با زنگ زدن به دستگاه گزارش  ( MIS8 )نیز وقتی که 

 

 INF6دستور مربوط به ( 4-8

نده پیام برای فرستو ... وضعیت ورودی ها و خروجی ها و حسگر های دما خالصه ای از  به دستگاه   INF6#*1234*با ارسال دستور 

دی ها و وضعیت وروخالصه ای از ثبت شده باشد با زنگ زدن به دستگاه  ( MIS9 )ارسال می شود . در وضعیت تک زنگ نیز وقتی که 

                           .برای تماس گیرنده ارسال می شودو ... خروجی ها و حسگر های دما 
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 INF7دستور مربوط به ( 4-9

      پیام ارسال برای فرستنده کلیه تاریخ ها و زمانهای )تقویم های( ذخیره شده در دستگاه به دستگاه   INF7#*1234*با ارسال دستور 

ذخیره  قویم های(کلیه تاریخ ها و زمانهای )تثبت شده باشد با زنگ زدن به دستگاه  ( MIS1 )می شود . در وضعیت تک زنگ نیز وقتی که 

    .تماس گیرنده ارسال می شودرای شده ب

 

 INF8دستور مربوط به ( 4-10

توماتیک بصورت امدت روشن و مدت خاموش شدن خروجی  یا کیاتومات یزمان تکرار گزارش به دستگاه   INF8#*1234*با ارسال دستور 

 برای فرستنده پیام ارسال می شود .  وضعیت فعال یا غیرفعال بودن آن و ... ،

 

 - -CHدستور مربوط به شارژ سیم کارت یا  (4-11

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

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

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

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

 - -NAدستور مربوط به ذخیره نام ها  (4-12

 گاهاز دستای دریافتی هتا در پیام  نمودگذاری  توان  ورودیها ، خروجی ها ، حسگرهای دما و نام دستگاه را نامدستور می این استفاده از با 

حرف یا عدد ورت صو بکاراکتر  27. حداکثر طول نام می تواند تا د گرد مشخصبا نام انتخابی کاربر  ورودی ها و خروجی هاوسایل متصل به 

مشخص  گلیسی با طولان تو نامها را بصور نماییدبرای استفاده از این عملکرد زبان دستگاه را به حالت انگلیسی تنظیم  باشد .می  انگلیسی

 .  کنیدشده برای ورودی ها و خروجی ها ذخیره 

 NAR1   -   NAR2   -   NAR3   -   NAR4            خروجی ها                                                   

 NAV1   -   NAV2   -   NAV3   -   NAV4   -   NAV5   -   NAV6ورودی ها                            

 NAT1   -   NAT2                                                                                                     حسگر دما   

                                                                                                                                     NAMEنام دستگاه 

 مثال:

 #NAR2*PARKING*1234*                       گذاری می کنیم .    نام  PARKINGرا با نام  2خروجی شماره  

 #NAV5*ST*1234*                  کند .       را برای فرستنده پیام ارسال می 5ذخیره شده برای ورودی نام دستگاه 
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 راه اندازی دستگاه به عنوان فلوتر برای کنترل سطح مایعات در مخازن :

 باید: وربرای این منظ . مخزن با هم شبکه کرد سطحدو دستگاه را برای کنترل با استفاده از این قابلیت می توان بعنوان یک سناریوی کاربردی 

 نام و (##NAV1**1234*R1PL*1234*) را در یکی از دستگاه ها که در کنار مخزن قرار دارد را مثال یکشماره نام ورودی  - 1

ور سپس به این دو ورودی سنس می کنیم .در دستگاه ذخیره ( ##NAV2**1234*R2PL*1234*)را همین دستگاه دو  ورودی شماره

و روشن شدن  پیام مناسب برای خاموش دستگاه ورودی ، تا با تحریک هر سنسور می کنیمرا متصل  )فلوتر( های سطح باال و پایین مخزن

شماره دستگاه  فن ،شماره تل ذخیره 7تا  2ی از خانه های یک در -2 دهیم ارسال کند . پمپ را به دستگاه دیگری که در کنار پمپ قرار می

مدیر  لفن کاربر یات)برای اطمینان خاطر بهتر است مثال در خانه اول شماره تلفن دستگاه پمپ در خانه دوم شماره شود  کنار پمپ ذخیره می

که به ک یدی ورو اگر حال .و در خانه سوم مجددا شماره تلفن دستگاه پمپ ذخیره گردد تا پیامها با توالی زمانی مناسب دو بار ارسال گردد( 

با  دد .گر می مخزن پر وشده پمپ روشن  ،موتور به دستگاه مقابل ارسال  روشن شدنحسگر خالی مخزن متصل است تحریک گردد دستور 

 خزنم و شدهپمپ خاموش  ، ارسالموتور  است تحریک شده و دستور خاموش شدنتصل مکه به حسگر سطح باال  دو ورودی پر شدن مخزن

 .بصورت اتوماتیک پر گردد  مخزنموتور پمپ را کنترل می کنیم تا  644 در این سناریو توسط دو دستگاه .می شودن سر ریز

 

                                         : ) WORK TIME (دستورات زمانی و  ساعت و کار با خروجی هاتاریخ و استفاده ازطریق ج ( 

 توسط مدیر اصلی قابل انجام است( های این قسمت قابلیت همه)تنظیم 

تاریخ  ساعت ، . این واحد سال است 3برای نگهداری زمان تا  داخلی به همراه باطری بک آپ واحد ساعت مستقلیک دارای  644دستگاه صبا 

ه د . این دستگاه بمقرر انجام می ده وقترا در کاربر زمانی خود ذخیره می کند و دستورات حافظه و روزی از هفته که در آن هستیم را در 

 واکنش نشان می دهد :  ی داده شدهصورت نسبت به زمانها چهار

 د ( خروجی های زمانی    -  اتوماتیکزمانی  تکرارج (    - ب ( خروجی های تقویم دار     -  الف ( دستورات زمانی

همچنین  . باشد می منهای یک دقیقه یادقت دستگاه بعالوه بر مبنای ساعت و دقیقه است تگاه ساینکه مبنای محاسبات و تنظیمات د با توجه به نکته :

 باید به دستگاه ارسال گردند . ساعته و تاریخ ها بر مبنای تقویم میالدی 24زمانها بر مبنای 

 تنظیم ساعت ، تاریخ و روز هفته: 

ت الب ارسال اطالعاق.  نمایدبصورت میالدی تنظیم قرار داریم را  آن که در ، تاریخ و روزی از هفتهمدیر سیستم ساعت الزم است در ابتدا 

می  می رابصورت دو رق مذکور به این صورت است : اول دو رقم سال میالدی بالفاصله ماه میالدی بصورت دو رقمی و سپس روز میالدی

و  یره گذاشتهخط ت عدد یک رقمی می آوریم سوم یک بصورت نویسیم دوم یک خط تیره می گذاریم و روزی از هفته که در آن قرار داریم را

 و سپس دقیقه را بصورت دو رقمی می نویسیم .و دو رقمی ساعته  24قالب با ساعت را 

 #TIME*YYMMDD-W-HHMM*1234*                        مانند :

YY  سال میالدی بصورت دو رقمی : 

MM ماه میالدی بصورت دو رقمی : 

DD روز میالدی بصورت دو رقمی : 

W عدد روزی از هفته که در آن قرار داریم مثال دوشنبه روز سوم از هفته است : 
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HH  رقمی ساعته و بصورت دو 24: ساعت در قالب 

MM رقمی : دقیقه بصورت دو 

  TIME*190425-3-0845#*1234*دستور تنظیم تاریخ ، ساعت و روز هفته برای دستگاه                             

 . ی کندمدقیقه صبح و روز هفته را دوشنبه یعنی سومین روز هفته تنظیم  08:45ساعت   25/04/2019ستور فوق زمان را در تاریخ د

 . ختم می شود 7روزهای هفته از شنبه با عدد یک شروع و تا جمعه به عدد  نکته :

دستگاه با  اریخ و ساعتپس از تنظیم ساعت و تاریخ در حافظه دستگاه برای اطمینان از انجام صحیح کار یا در زمان های دیگر برای اطالع از ت

ت و موارد تنظیم شده اطالع حاصل نمود . همچنین اطالعات تاریخ و ساعاز ساعت و تاریخ می توان   #TIME*ST*1234*ارسال دستور 

 . نیز وجود دارد INF3تور بیشتر در دس

 

 تنظیم ساعت تابستانه: 

امکان  ینکه به اینمتناسب با نیاز خود مشخص می کنیم که آیا الزم است دستگاه ساعت تابستانی را بصورت اتوماتیک تنظیم نماید یا ا سپس

دای فته و در ابتیک ساعت به جلو ر خورشیدیعت دستگاه در ابتدای نیمه اول سال احتیاج نداریم . درصورتی که این قابلیت فعال باشد سا

  یک ساعت به عقب بر می گردد . خورشیدی نیمه دوم سال

 این امکان بصورت پیشفرض فعال می باشد .

           #TISM*NO*1234*   غیر فعال کردن ساعت تابستانی            #TISM*YS*1234*             فعال کردن ساعت تابستانی

                

تگاه ارسال پیامک به دس و خاموش شدن خروجی و تکرار در هفته را توسط شدن کاربر شماره خروجی ، زمان روشن دستورات زمانی : الف (

       وشخام و پس از آن در ساعت مقرر خروجیروشن  شده آن خروجی معیینذخیره شده و در زمانهای این دستور در حافظه می کند ، 

روشن ر خروجی ها تا در زمانهای مقر قابل برنامه ریزی استبرای همه خروجی ها  دستور زمانی و بصورت ترکیبی 99تا این حالت  . ودشمی 

 و خاموش گردند .

 

  :دستورات زمانیفعال و غیر فعال کردن  – 1

صورت پیشفرض ب ال نمایید .آن را فعال و زمانی که نمی خواهید از این قابلیت استفاده کنید آن را غیر فع باید دستورات زمانیبرای استفاده از 

 .فعال می باشد این قابلیت

    #TIME*NO*1234*        دستورات زمانیغیرفعال کردن                    #TIME*YS*1234*    دستورات زمانی    فعال کردن 

    رات زمانی ، دستورا غیر فعال می کنیم زمانهای های کاری ذخیره شده در دستگاه غیر فعال و با فعال کردن دستورات زمانی زمانی که 

  .فعال می شوند که قبال ذخیره شده بودند مجددا زمان های کاری
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 : برای دستورات زمانی تنظیم ساعت های کاری – 2

تعیین  99تا   01ز ارقمی  دووظیفه یا کاری که باید دستگاه بصورت اتوماتیک انجام دهد را به شکل : ابتدا ردیف زمان کاری را بصورت عدد 

ی گذاریم و خروجی یا کار مورد نظر را بصورت دو رقمی مشخص می کنیم . سپس یک خط تیره ممی کنیم . دوم یک خط تیره می گذاریم و 

پس ی نویسیم م  برای همه روزهای هفتهرا روز یا همه روزهای هفته را بصورت عدد یک رقمی از یک برای شنبه تا هفت برای جمعه و هشت 

ساعت  هایتندر  و بعد از آن یک خط تیره می گذاریم و شروع کار مورد نظر یا یک خط تیره می گذاریم و ساعت روشن شدن خروجی از آن

 ساعته تنظیم می کنیم .  24را به صورت چهار رقمی و در قالت  مورد نظر یا پایان کار خاموش شدن خروجی

 # TIWO* RR-WW-D-HHMM-HHMM*1234*                                مانند :

RR  : بصورت دو رقمی ردیف زمان های کاری 

WW : بصورت دو رقمی خروجی یا کار مورد نظر 

D : هفته بصورت یک رقمی عدد روز یا همه روز های 

HHMM :  دو رقم برای ساعت و دو رقم برای دقیقهساعته و بصورت  24در قالب شروع کار یا روشن شدن خروجی ساعت 

HHMM :  دو رقم برای ساعت و دو رقم برای دقیقهساعته و بصورت  24در قالب پایان کار یا خاموش شدن خروجی ساعت 

 TIWO*02-R3-8-2045-0030#*1234*دستور تنظیم زمانهای کاری دستگاه                                       

دن آن شو خاموش  20:45در ساعت  سه شماره و باعث روشن شدن خروجی کندذخیره می  را در حافظه دستگاه دستور فوق دومین برنامه

 7جمعه به عدد  روزهای هفته از شنبه با عدد یک شروع و تا رت هر روز در هفته می شود .دقیقه بامداد روز بعد بصو 30خروجی در ساعت 

روشن و خاموش  انتخاب کنیم ، ساعت تنظیم شده برای همه روزها در هفته تکرار شده و باعث 8ختم می شود . در صورتی که عدد هفته را 

 هفته می شود . در همه روزهای سهشدن خروجی 

 توان در دستور فوق به دستگاه سپرد تا در زمانهای مشخص آن را انجام دهد شامل: هایی که میکار

R1   تاR4   خاموش می شود آن خروجیروشن و بعد از مدت زمان مشخص  مورد نظرشده خروجی  معیینر زمان د 

ن و در زمان دوم روش 1تا در زمان اول خروجی مثال شماره  .را با دو زمان متفاوت می توان به دستگاه ارسال نمود   R4تا   R1 نکته :

 TIWO*01-R1-8-2140-1030#*1234*                                    مانند :   خاموش شود . 1خروجی 

P1  : در زمان مشخص شده خروجی یک پالسی و بعد از مدت زمان مشخص خروجی یک پالسی می شود 

P2  : در زمان مشخص شده خروجی دو پالسی و بعد از مدت زمان مشخص خروجی دو پالسی می شود 

P3  : در زمان مشخص شده خروجی سه پالسی و بعد از مدت زمان مشخص خروجی سه پالسی می شود 
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P4  : در زمان مشخص شده خروجی چهار پالسی و بعد از مدت زمان مشخص خروجی چهار پالسی می شود 

را هم می توان با دو زمان متفاوت ارسال کرد و هم می توان با دو زمان یکسان ارسال نمود . اگر با دو زمان متفاوت ارسال   P4تا  P1نکته : 

و اگر با دو زمان یکسان ارسال گردد  مجدد پالسی می گردد. 4 شمارهپالسی و در زمان دوم خروجی  4گردد در زمان اول مثال خروجی شماره 

              TIWO*15-P4-8-0845-1150#*1234* مانند : یک مرتبه و در زمان مشخص شده پالسی می شود . 4ه خروجی شمار

 TIWO*15-P4-8-0045-0045#*1234*                           مانند :  

 INF1-8نیز به دستگاه ارسال نمود تا گزارش های مربوط به  را – F6 – F5 – F4 – F3 – F2 – F1 F8 – F7همچنین می توان 

در زمان مشخص  شود و دستگاه در زمانهای مشخص شده برای کاربران ارسال گردد . در این دستور صرفا دو زمان بصورت یکسان نوشته می  

 جعه نمایید.به قسمت دستورات گزارش گیری مرا    INF1-8شده گزارش مربوطه را ارسال می کند . برای اطالع کامل از گزارش های 

  TIWO*84-F3-8-1040-1040#*1234*                        مانند :

ت زمانی ذخیره که مربوط به خالصه ای از اطالعات مربوط به وضعیت تاریخ ، ساعت ، تنظیمات و تعداد دستورا  INF3دستور فوق گزارش 

 کند . ارسال می شده و ... است را برای کاربران

نفر  5برای نی را دستگاه پیامهای مربوط به عملکرد دستورات زمافعال باشد   REYS زارش دهی اتوماتیک دستگاه یا گدر صورتی که  نکته :

شن و رو دستور مشخص است کهاز طرف دستگاه . همچنین در پیام ارسالی  کند اول از لیست شماره تلفن های ذخیره شده ارسال می

 از طریق تایمر داده شده است .. و .. شدن خروجی هاخاموش 

 گرفتن گزارش از دستورات زمانی ذخیره شده: – 3

کرد .  استفاده  #TIWO*ST*1234* توان از دستور نوع کاری که در دستگاه ذخیره شده است می زمانها و ،برای اطالع از تعداد 

یز قابل نو بعد از آن با تک زنگ زدن به دستگاه  # MIS7*1234* یا تنظیم  # INF4*1234*همچنین این اطالعات با ارسال دستور 

   باشند دریافت می

 ریست کردن همه و تکی دستورات زمانی ذخیره شده: – 4

ا از حافظه نها رهمه آ امواقعی الزم است که برخی از آنها را تغییر یا حذف یپس از ذخیره کارها یا دستورات زمانی و با اضافه شدن آنها در 

  ا رده در دستگاه شهای زمانی ذخیره دستور. برای این منظور ابتدا گزارشی از  صورت نگیرد کار هاکنیم تا تداخلی در انجام  حذفدستگاه 

 می گیریم و سپس یکی از دستورات زیر را استفاده می کنیم .

 #TIWO*RST*1234*                                         حذف همگی دستورات زمانی ذخیره شده در حافظه دستگاه 

 #TIWO*RST-XX*1234*                                   حذف موردی دستورات زمانی ذخیره شده در حافظه دستگاه 

 می باشد 99الی  01کاری در دستور ارسال شده است که بین  عدد ساعت های XXدر دستور فوق منظور از 

 حذف می شود از جمله دستورات زمانیالزم به ذکر است که پس از ریست نرم افزاری یا سخت افزاری همه تنظیمات قبلی 
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 خروجی های تقویم دار :ب ( 

اده ین دستور استفاروشن یا پالسی نماییم از  ،خاموش و در تاریخ و زمان مشخص هر گاه بخواهیم هر یک از خروجی ها را در روزهای آینده 

ری برای هایت کد دستوسپس این امکان را فعال و در ن، می کنیم . برای این منظور باید ابتدا تاریخ و ساعت دستگاه را به روش باال تنظیم 

ریخ و سیستم در تا تگاه ذخیره گردد . حالکنیم تا دستور مورد نظر در دسانجام مثال روشن شدن خروجی مورد نظر خود را به دستگاه ارسال 

 25رد و تا این حالت بصورت ترکیبی و برای همه خروجی ها وجود دا خروجی مورد نظر ما را روشن می کند . مشخص کرده ایمساعتی که 

 گردند .یا پالسی خاموش  ،خروجی ها روشن  یندهآمی توان در حافظه دستگاه ذخیره کرد تا در  زمان را

 

  :(میتقو) ساعت و خیتارفعال و غیر فعال کردن  – 1

ا غیر فعال رده کنید آن لیت را فعال و زمانی که نمی خواهید از این قابلیت استفابرای استفاده از خروجی های تقویم دار ابتدا باید این قاب

 نمایید .

 بصورت پیشفرض خروجی های تقویم دار فعال می باشد.

    #TITG*NO*1234*خروجی های تقویم دار   غیرفعال کردن             #TITG*YS*1234*خروجی های تقویم دار   فعال کردن 

ای خروجی هل کردن ذخیره شده در دستگاه غیر فعال و با فعا تاریخ و ساعت )تقویم(را غیر فعال می کنیم خروجی های تقویم دار زمانی که 

 نیز فعال می شوند. تاریخ و ساعت )تقویم(  تقویم دار ،

 

  :و کار مورد نظر( میتقو) ساعت و خیتارتنظیم   –2

 25 تا  01قمی از ر دوبصورت اتوماتیک انجام دهد را به شکل : ابتدا ردیف را بصورت عدد در آینده که باید دستگاه  تاریخ و ساعت و کاری

رت بصو ز میالدیدو رقم سال میالدی بالفاصله ماه میالدی بصورت دو رقمی و سپس رو و بعدتعیین می کنیم . دوم یک خط تیره می گذاریم 

دقیقه را  وو دو رقمی ساعته  24قالب با خط تیره گذاشته و ساعت را  یک ، سپس. سپس یک خط تیره می گذاریم می نویسیم دو رقمی را

 را بصورت چهار رقمی مشخص می کنیم .و در نهایت خروجی و کار مورد نظر  بصورت دو رقمی می نویسیم

 #TITG* RR-YYMMDD-HHMM-WWWW*1234*                                مانند :

RR  :  بصورت دو رقمی تقویمردیف 

YY  : سال میالدی بصورت دو رقمی 

MM : ماه میالدی بصورت دو رقمی 

DD : روز میالدی بصورت دو رقمی 
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HH :  رقمی بصورت دو ساعته و 24ساعت در قالب 

MM : رقمی دقیقه بصورت دو 

WWWW : (است  آمدهمربوط به کنترل خروجی ها  8صفحه  در) توضیحات بیشتر  تعیین خروجی و کاری که آن خروجی باید انجام دهد 

 #TITG* 02-201125-0425-R3PL*1234*                     بصورت پالسی 3خروجی تقویم دار شماره دستور تنظیم 

 می شود.04:25ساعت میالدی  25/11/2020تاریخ در  سه شدن خروجی پالسیذخیره و باعث  را در حافظه دستگاه دستور فوق دومین برنامه

      دستوراتی  شامل همهدر زیر آمده است و  هایی که می توان در دستور فوق به دستگاه سپرد تا در زمانهای مشخص آن را انجام دهدکار

 .مراجعه کنید( 8بیشتر به صفحه  برای توضیحات ) دهندتوانند با پیامک انجام  خروجی های یک تا چهار میمی شود که 

  ( R1ON - R1OF - R1PL - R2ON - R2OF - R2PL - R3ON - R3OF - R3PL - R4ON - R4OF - R4PL )  

نفر اول از  5ی برارا  تقویمدستگاه پیامهای مربوط به عملکرد فعال باشد   REYS زارش دهی اتوماتیک دستگاه یا گدر صورتی که  نکته :

موش روشن و خا دستور مشخص است کهاز طرف دستگاه . همچنین در پیام ارسالی  کند شماره تلفن های ذخیره شده ارسال میلیست 

 داده شده است . تقویماز طریق شدن خروجی ها 

 

 ذخیره شده:( میتقو) ساعت و خیتارگرفتن گزارش از  – 3

کرد . همچنین  استفاده  #TITG*ST*1234* توان از دستور می است شده رهیذخ دستگاه در که نوع کاری زمانها و ،برای اطالع از تعداد 

         ریافتدنیز قابل و بعد از آن با تک زنگ زدن به دستگاه  # MIS1*1234* یا تنظیم # INF7*1234*این اطالعات با ارسال دستور 

 . باشند می

 

 ذخیره شده: و کارهای (میتقو) ساعت و خیتارریست کردن همه و تکی  – 4

 حذفاه از حافظه دستگ نها راالزم است که برخی از آنها را تغییر یا حذف یا همه آو کارها و با اضافه شدن آنها  ساعت و خیتارپس از ذخیره 

تورات پس یکی از دسسهای ذخیره شده در دستگاه را می گیریم و دستور. برای این منظور ابتدا گزارشی از  کار جدید را ذخیره کنیمکنیم تا 

 زیر را استفاده می کنیم .

 #TITG*RST*1234*                              ذخیره شده در حافظه دستگاه  یکارها و( میتقو) ساعت و خیتارحذف همگی 

 #TITG*RST-XX*1234*                       ذخیره شده در حافظه دستگاه  یکارها و( میتقو) ساعت و خیتارحذف موردی 

 می باشد 25الی  01در دستور ارسال شده است که بین ( میتقو) ساعت و خیتارعدد  XXدر دستور فوق منظور از 

 ودشحذف می ( میتقو) ساعت و خیتاراز جمله الزم به ذکر است که پس از ریست نرم افزاری یا سخت افزاری همه تنظیمات قبلی 
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 : تکرار زمانی اتوماتیکج ( 

وماتیک ت اتو بصور اینی خاموش بماند و این کار مجددبه مدت زمان معزمانی که الزم باشد یک خروجی به مدت زمان مشخص روشن و 

رای انجام کد دستوری ب سپسبرای این منظور باید ابتدا این امکان را فعال و  تکرار گردد از دستور تکرار زمانی اتوماتیک استفاده می کنیم .

به مدت مشخص ظر را خروجی مورد نتا زمانی که این قابلیت غیر فعال نگردد . حال سیستم  کنیمرا به دستگاه ارسال  کیاتومات یزمان تکرار

 .می کند . این حالت برای همه خروجی ها وجود دارد  خاموش و به مدت مشخص روشن

 : کیاتومات یزمان تکرارفعال و غیر فعال کردن  – 1

 .غیر فعال نمایید اده کنید آن راابتدا باید این قابلیت را فعال و زمانی که نمی خواهید از این قابلیت استف کیاتومات یزمان تکراربرای استفاده از 

 فعال می باشد. کیاتومات یزمان تکراربصورت پیشفرض 

    #TITK*NO*1234* کیاتومات یزمان تکرارغیرفعال کردن             #TITK*YS*1234* کیاتومات یزمان تکرارفعال کردن 

 ، کیاتومات یزمان تکرارذخیره شده در دستگاه غیر فعال و با فعال کردن های را غیر فعال می کنیم ساعت  کیاتومات یزمان تکرارزمانی که 

 نیز فعال می شوند.  ساعت ها

 مورد نظر: خروجیبرای  کیاتومات یزمان تکرارتنظیم   –2

تعیین  میرق دورا بصورت شماره خروجی دستگاه را به شکل : ابتدا خروجی  ماندن خاموشروشن و مدت زمان مدت زمان شماره خروجی و 

رت دو رقمی و دقیقه را بصوو دو رقمی ساعته  24قالب با را روشن ماندن خروجی  مدت زمانو یک خط تیره می گذاریم  سپسمی کنیم . 

      مشخص  یرقم دو بصورت را قهیدق و یرقم دو و ساعته 24 قالب با را یخروج ماندن خاموش زمان مدتمجددا  تینها در ،می نویسیم 

 # TITK* WW- HHMM -HHMM*1234*                                                  مانند : می کنیم .

WW  : خاموش و روشن شود دیبا که یخروج 

HHMM  :  که باید خروجی مشخص شده روشن بماند ساعت و دقیقهمدت زمان به 

 HHMM:  که باید خروجی مشخص شده خاموش بماند ساعت و دقیقهمدت زمان به 

 TITK* R4-0137-0024#*1234*                           4خروجی شماره  کیاتومات یزمان تکراردستور تنظیم 

وجی های خرهمچنین  خاموش تنظیم می کند . 00:24روشن و  01:37بصورت  4خروجی شماره  را برای کیاتومات یزمان تکراردستور فوق 

R1- R2 - R3 - R4 ش و روشن نمایدخامومی توان در دستور فوق به دستگاه سپرد تا در زمانهای مشخص آن را  را . 

شماره  لیست نفر اول از 5برای عملکرد را  این دستگاه پیامهای مربوط بهفعال باشد  REYSزارش دهی اتوماتیک یا گدر صورتی که  نکته :

شدن خروجی ها روشن و خاموش  دستور مشخص است که از طرف دستگاه . همچنین در پیام ارسالی کند تلفن های ذخیره شده ارسال می

  ساعت  20 زمان قابل تنظیم دقیقه و حداکثر 3حداقل زمان قابل تنظیم برای این دستور  .داده شده است  کیاتومات یزمان تکراراز طریق 

 می باشد .
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 :کیاتومات یزمان تکرارتنظیم تعداد  – 3

م کرد . تعداد تنظی  #TITK*XX*1234*را می توان با دستور  کیاتومات یزمان تکراردر دستور ها خاموش خروجی  –تعداد روشن تکرار یا 

  کاربر را با دستور خروجی مورد نظر و بصورت بینهایت تگاه بدون محدودیتاین قابلیت هم وجود دارد که دس همچنیناست .  99تا  1تکرار از 

*1234*TITK*00# بصورت پیشفرض  . خاموش و روشن نمایدTITK*00 یا بینهایت تکرار تنظیم شده است .  

   TITK*28#*1234*                                مرتبه   28خاموش شدن به تعداد  –تکرار روشن  مانند :

 

 ذخیره شده: کیاتومات یزمان تکرارگرفتن گزارش از  – 4

همچنین این .  استفاده کرد  #TITK*ST*1234* توان از دستور می است شده رهیذخ دستگاه در کهو ... خروجی  زمانها و برای اطالع از

 نمود . دریافت می توان # INF8*1234*اطالعات با ارسال دستور 

 

  خروجی های زمانی :د ( 

 اهسالی به دستگدر دستور ار دمی توانرا به دستگاه ارسال می کند  ها کاربر بصورت عادی دستور روشن شدن خروجی که هرگاهدر این حالت 

   ماناین دستورات پس از سپری شدن زبا هر بار ارسال  . گرددآن خروجی بصورت اتوماتیک خاموش  در چه ساعتی که نماید مشخص

 .  گردندمی  روشن ، پالسی یا خاموشبصورت اتوماتیک  ها خروجی ، مشخص شده

 #WWWW*HHMM*1234*           :شکل است این فرم کلی دستور استفاده از این قابلیت به 

 R2ON*0825#*1234*                دقیقه بصورت اتوماتیک خاموش می شود    25و  8 ساعتروشن و بعد از  دوخروجی شماره 

 R4OF*0045#*1234*       بصورت اتوماتیک روشن می شود       بامداد دقیقه  45ساعت خاموش و بعد از  چهارخروجی شماره 

 R1PL*2100#*1234*                       بصورت اتوماتیک پالسی می شود مجددا  21ساعت پالسی و بعد از  یکخروجی شماره 

 R300#*1234*                       لغو دستور خروجی زمانی که قبال ارسال شده است                                                        

اه ارسال دستورات خروجی های زمانی در حافظه دستگاه ذخیره نمی شود و در صورتی که دستور خروجی زمانی جدید را به دستگ نکات :

و خروجی در زمان  را به دستگاه ارسال کنیم دستور قبلی لغو 00کنیم یا دستگاه را خاموش و روشن یا دستور خروجی مورد نظر را با عدد 

ن را لغو کنیم آرا به دستگاه ارسال کرده باشیم و بخواهیم خاموش شدن  3اگر دستور روشن شدن خروجی شماره  مقرر عمل نمی کند . مثال

وجی ها مورد را می توان با قرار دادن خروجی مورد نظر برای همه خر این دستور. را به دستگاه ارسال می کنیم R300#*1234*دستور 

ا یوشن ، پالسی رمشخص شده در دستور خروجی بصورت اتوماتیک  ساعتبا هر بار ارسال این دستورات بعد از سپری شدن استفاده قرار داد . 

 اجعه کنید.مر 8بیشتر به صفحه  برای توضیحات توان انجام داد در زیر آمده است ، کارهایی که در این دستور میخاموش می شوند . 

( R1ON - R1OF - R1PL - R2ON - R2OF - R2PL - R3ON - R3OF - R3PL - R4ON - R4OF - R4PL ) 

 ساعت آینده می باشد 24همچنین زمانهای قابل ارسال به دستگاه در این دستور تا 
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 :- -TIیا دستور  4و  3تایم برای خروجی های تنظیم 

ارسال شود  به دستگاه TI00است . در صورتی که   TI00#*1234*و کد آن به صورت  تاثیر دارد 4و  3این دستور بر روی خروجی شماره 

بر ارسال شده دد عبه دستگاه ارسال شود   99 الی  01مانند دیگر خروجی ها عمل می کنند . ولی اگر با اعدادی بین  4و  3خروجی شماره 

 پس خاموش می شود .حسب ثانیه محاسبه و با دستور روشن کردن این خروجی ها از طریق تک زنگ به مدت مشخص شده روشن و س

 می باشد . 4عملکرد این دستور در حالت پیامک فقط بر روی خروجی 

                                       TI05#*1234*ثانیه روشن و سپس خاموش می شود.               5برای مدت  4خروجی شماره  مثال :

یک صورت اتوماتدر دستور فوق آن را ب 4بعد از روشن کردن مثال خروجی شماره این دستور مستقل از ساعت داخلی دستگاه اجرا می شود و 

 تنظیم شده است . TI00 پیشفرض بصورت ثانیه خاموش می کند .  4بعد از 

 


