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

SMS Controller SABA  

 

 

 راهنمای استفاده از 
 

SMS Controller - SABA TI 322 

 
 

 سنسور دما  -آنتن کوتاه خارجی   : متعلقات جانبی

 پارس ماژول  – آسیا مدار و مهندسی فنیگروه 
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 تلفن همراهاستفاده از شبکه  با تجهیزاتو وسایل بر و نظارتکنترل  برای راهکاری 232صبا

 :سامانهمعرفی  

 یکد های دستورارسال  با که است مجهز به ساعت دقیق داخلیو  یک سامانه کنترل از راه دور   TI322دستگاه صبا  

 خود برقی و تجهیزات وسایلبه  را که دستگاهخروجی های می توانید  زدن یا زنگ کپیام البقدر  تلفن همراه توسط

ر د ی دستگاهخروجی هاتا مشخص نمود  ات کاریساعذخیره  با توانمی  بر آنعالوه  ، کنترل کنید را متصل کرده اید

           دستگاهورودی های این با اتصال حسگرهای مختلف به  همچنین . گردندروشن و خاموش  شده تعیینزمانهای 

 بر روی تلفن یا تماس تلفنی های این سیستم یک پیامک هشداربا تحریک ورودی . محیط اطراف نظارت داشته باشد بر

  .شده و شما را از وقوع رخداد یا اتفاقی در محیط کار، منزل ، تجهیزات و ... مطلع می سازد ارسال تان همراه 

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

کنترل  ل و محیط های اداری ،ند سازی منازهوشم ظارت و کنترل بر تجهیزات صنعتی ،باشد ، کاربردهایی مانند نمی

اه بسیار دستگ تنظیمات همچنین را می توان نام برد . ...، کنترل آبیاری ، دزدگیر ، موارد امنیتی  و  محیط های صنعتی

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

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

     ا و آداپتور آن را به برق بزنید ، حال ب قرار دهید کارت موبایل را درون سوکت دستگاه . کافی است شما یک سیم

و پس از شده ذخیره  ما در حافظه دستگاه بعنوان مدیر سیستمدستگاه شماره شبه  تک زنگ زدننگه داشتن کلید و

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

 . روشن می کند

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

 

 : آن ضمانت و شرایط

 پس از فروش می باشد . سال خدمات 3ضمانت و  سال  1دارای   322TIدستگاه 

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  
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 و سناریوها ی قابل اجرا: برخی از کاربردها

 

 ی اتوماتیکدن دربهاکنترل کولر و هیتر ، دزدگیر ، کنترل المپها و چراغها ، باز و بسته نمو پارتمانها و منازل :آ 

 و ... SMS دد های ناخواسته ، اعالم حریق باتر، اطالع از از راه دور 

 : ترل کن ،اطالع از ورود غیر مجاز ، اطالع از روشن شدن کامپیوتر ، اطالع از باز شدن گاوصندوق  دفاتر کار

 سیستم روشنایی ، اطالع از تردد و ... 

 : رقاطالع از خرابی سیستم، کنترل قسمتهای برقی از راه دور، هشدار عیب در تابلو های ب دستگاههای صنعتی  ،

به تجهیزات صنعتی همراه با فیدبک اجرای دستور ، نوار  ON/OFF ارسال فرمان و بار فاز  کنترلگزارش 

 های نقاله ،  سیستم های تهویه ، و ...

 ل مکمل سیستم امنیتی ، ارسا:  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 

 : ور،اطاق سر ی، اطالع از قطع و وصل برق ، اطالع از باال رفتن دما ری استارت کردن کامپیوترها اتاق سرور  

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

 : بیاری ، خاموش و روشن نمودن چراغها و سیستمهای سرمایشی و آ، کنترل سیستم مکمل دزدگیر  ویالها

 گرمایشی ، پر کردن استخر و جکوزی و فعال کردن سونا و ...

 : اه چب ، آبیاری اتوماتیک ، کنترل سیستمهای سرمایشی گرمایشی ، اطالع از سطح آب آکنترل پمپهای  کشاورزی 

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

  و هزاران کاربرد دیگر  ...
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 : قابلیت هاو ویژگیها 

  م در تما (و تنظیم ساعت تک زنگ  ، کبا تلفن )پیام از راه دورکنترل و مدیریت بر وسایل و تجهیزات صنعتی

 ایرانسل  وپشتیبانی از سیمکارتهای همراه اول  باهمراه و  ثابتنقاط تحت پوشش شبکه تلفن 

  نوعاز  آمپر واقعی 5جریان  باخروجی مجزا  2مجهز به  NO-COM-NC التهای دائم ، پالسی و زماندار ح اب 

  همه روزهای هفته در یا  تا در زمانهای مشخص در یک روز و زمان کاری ۹با تنظیم  1خروجی امکان کنترل

 خاموش و روشن گردد به دستگاه وسایل برقی متصل شده

  (شود خاموشاتوماتیک بصورت باشد و پس از آن  روشن)تعیین زمانی که رله  2تایمر برای خروجی  حالتتعیین 

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

 وز امکان تنظیم تکرار ساعت های کاری بصورت دوره ای در همه روزهای هفته یا تنها انجام کار تنها در یک ر

 گانه ۹از هفته برای هر یک از زمانهای کاری 

  امکان تنظیم تغییر ساعت تایستانه بصورت اتوماتیک 

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

،  ، دود ، آتش نظیر سنسورهای مادون قرمز ، سنسورهای مغناطیسی اتصال به انواع حسگرهای دیجیتال و آنالوگ

 ورودی برای خروجی ها 3با استفاده از قابلیت استفاده از فیدبک خارجی و  گاز ، لرزش ، حرکتی و ...

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

  نفر اول لیست شماره تلفن های ذخیره شده 7برای 

  ه سانتیگراد  با قابلیت استفاده تا مسافت درج 125الی  - 55از  در محدوده دمایی دیجیتالی به سنسور دمامجهز

 ) محیطی ( ( داخلی و خارجی)متر 100

 ربرانکا امکان مشاهده و مدیریت شماره تلفنها با ن شماره ایاز  و قبول دستورات شماره تلفن 3۹ذخیره ابلیت ق 

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

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

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

 مودم از طریق پیام کوتاه گزارش و تنظیمات گزارش،  ) ورودی و خروجی ها ( اعالم گزارش عملکرد 

  (تنها با یک تک زنگ)و...  ت های تنظیم شده عسا ، استعالم حالت ورودیها و خروجی های ، دمای محیط 

  کاراکتر 18 برای بهتر به خاطر سپرده شدن از یک تا خود دستگاهها ، خروجی ها و امکان نامگذاری ورودی 

  اترو اجرای دستوبرای اطمینان از دریافت  دستورو اعالم انجام  لیست کاربراناز  نفر اول 5به  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 GSM و پاسخگویی به دستورات 

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

  نمایشگردارای LED  سیستم عملکردبرای کانال های خروجی و 

 و  مناسب برای مصارف خانگی، تجاری ، صنعتی… 

  مخصوص سوکت خشابیتوسط تعویض آسان سیمکارت 

  یا مستقیم و ولت متناوب  25الی  ۹قابلیت راه اندازی توسط ولتاژ 

 بهینه شده برای  و طراحی صنعتی PLC برق هایتابلوبا قابلیت نصب آسان در 

  115دابعادارایmm * 90mm * 40mm  

 ارایه رایگان نرم افزار اندروید برای تسهیل کار با دستگاه 



       322TISABA SMS Controller       

Tell : 09332541920 – 09122381196 – 02144386639 – 02144386627 – 02144386632                     
5 

 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  ۹ 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  دارای شارژسالم و ،  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

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

شده  ذخیرهاه قبال در دستگ شماشماره تلفن  اگر.)رساندشما می اطالع شده و دستگاه صحت این عمل را با پیام کوتاه به  ذخیرهسیستم 

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

 کاملیح 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 

 .کنید ذخیرهکردن شماره خود بعنوان مدیر اصلی سیستم می توانید شماره دیگر کاربران را با دستور زیر  ذخیرهپس از 

 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 NETبالفاصله بعد از روشن کردن دستگاه در حالی که چراغ  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 عموال این کار باعث میشود یا بد رجیستر شده است م 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  نمایید ، باثانیه از اشغال خط دکمه را رها  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 

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

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

 تنظیمات و دستورات را باید در قالب پیام کوتاه به دستگاه ارسال نمایید 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  هر قسمت ازپایان 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 

 .اه مسدود نماییدپیام های تبلیغاتی را برای شماره سیمکارت دستگبرای عملکرد بهتر دستگاه ، 

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 

 نوی* دستور *رمز عبور *دستور عمل ثا#                                                                                                                           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 .را در حافظه دستگاه  سومدستور 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 .بوق کوتاه و بلند بصورت ریتمی خاص 

 نمودمی توان از دستگاه استفاده  به دو صورت استفاده از دستگاه :نحوه 

 ست(توسط مدیر اصلی قابل انجام ا)تنظیم این قابلیت  ( :allC issMاز طریق زنگ زدن به دستگاه )استفاده الف ( 

. ا اجرا می شود دستور آنهیا ثابت آنها در دستگاه ذخیره شده است ( همراه  شماره تلفن که ) سیستم کاربرانمدیران و  تماسبا 

در را  کاربردی زیر یکی از دستورات باید زدن عالوه بر ذخیره شماره تلفن کاربران مجاز با زنگ کرد مورد نظرانجام عمل برای

ی شماره  خروج جاززنگ زدن کاربران م از این به بعد با MIS4#*1234*به طور مثال با ارسال پیام   . کرده باشیم دستگاه ذخیره

 . شودمی  روشن یا خاموش دستگاه 2

 MIS2#*1234*                      گرفتن گزارش از وضعیت ورودی ها و خروجی ها و حسگر های دما                

 MIS3#*1234*و سایر تنظیمات مربوط به کنترل و ساعت دستگاه       و تاریخ تنظیم ساعتگرفتن گزارش از وضعیت 

 MIS4#*1234*                                                                 2 برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره

 MIS5#*1234*                            زمان(   ۹) یکزمانهای روشن و خاموش شدن خروجی از کار گرفتن گزارش 

 به سفارش قابل انجام است .بنا های دیگر  عملکرد
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 نکته :

 شده باشد . ذخیرهر دستگاه دآنها  یا ثابت را دارند که شماره تلفن همراه تماس تلفنیکسانی اجازه استفاده از عملکرد تنها  -1 

برای  .و روشن کرد  خاموش اتوماتیک یا دستیبه صورت  2خروجی شماره می توان  IT - -و دستور 4MISدستور با تنظیم  -2

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

 یام بهاقدام به ارسال پپس از اجرای دستور  دستگاه شده باشد تنظیم(  REYSدر صورتی که وضعیت گزارش دهی اتوماتیک ) -3

 مراجعه کنید . RE - -ذخیره شده در حافظه خود خواهد کرد . برای توضیح بیشتر به دستور ره شما پنج 

 برای دستگاه ثبت شده است . TI00و MIS4 به صورت پیشفرض دستور  -4

  : (SMSازطریق ارسال دستورات با پیام کوتاه یا ) استفادهب (  

       را این دستوراتبه طور کلی  . پیام کوتاه به دستگاه ارسال گردند از طریقشده قالب مشخص  باباید  این دستورات و فرامین

 می توان به انواع زیر تقسیم کرد .

 خروجی یا رله ها  با دستورات راه اندازی و کار - 1

 دستورات ورودی و حسگر های دما  - 2

 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  - 3

 دستوراتسایر  - 4

 ا خروجی ها دستورات راه اندازی و کار ب -1

                                                                 #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 گرفتن گزارش تنظیمات و عملکرد

 گزارش تنظیمات و عملکرد را درخواست نمود . از دستگاه تک زنگ نیز می توان وMIS2 با تنظیم قبلی 

 دت زمان پالس برای خروجی ها بصورت ثابت یک ثانیه می باشد .م - 1 : هتنک

 R2ON   -    R2OF -    R2PL )) . را کنترل کرد 2شماره  خروجی  2عدد با قرار دادن  می توانفوق  در دستورات - 2

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

      ش () روشن و خامو ثانیه  زماندار  99الی   01متناسب با زمان مشخص شده از را 2دستگاه خروجی برای دستگاه تنظیم شود 

بیشتر در قسمت  عمل خواهد کرد . توضیحات بصورت عادیباشد این خروجی   00که زمان آن برابر می کند . و در صورتی

 آمده است .(    - - TI)مربوط به تنظیمات 

 .موشی برمی گرددو با خاموش و روشن شدن دستگاه به حالت قبل از خا می شود وضعیت خروجی ها در حافظه دستگاه ذخیره -4
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 .ند ( طراحی شده اNO    COM    NC) دخروجی ها برای فرمان به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به صورت استاندار -5

 استفاده نمایید . از کنتاکتور تر و بارهای القاییبرای توانهای باال لذاآمپر واقعی می باشد  5ولت  240توان خروجی ها در ولتاژ  -6

   ها دستورات  ورودی و حسگر - 2

این شماره . است سانتیگراد  درجه 125لی ا -55 یدمایدر بازه سه پایه ی سی دیجیتال آیک  ی دستگاهسنسور دما : الف ( حسگر دما

 یسی آاین  برای اتصال.  درجه اندازه گیری می نماید 1/0با دقت  بخوبی و رامتری  100تا مسافت و  بوده DS18B20سنسور 

. رید نگه دامربوطه  ترمینال به سمت آنبه سمت باال و پایه های را ی سی روی آن ثبت است آشماره  که آن صاف به دستگاه طرف

 .نمایید متصل ترمینال به منفی را چپ و پایه سمت  TMP2به مثبت و پایه وسط به   آی سیراست پایه سمت سپس 

 INF2#*1234*                          . گرفتن گزارش تنظیمات و عملکرد کلی دستگاه و سنسورهای دما

 و تک زنگ نیز می توان از دستگاه گزارش تنظیمات و عملکرد را درخواست نمود . MIS2با تنظیم قبلی 

 

  : 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 حالت دوورودی ها دارای  .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

د با می توان فرمان خارجی می باشد و کاربریا مدار  حسگرتوسط این ورودیها تحریک دستگاه این عملکرد را ارائه می دهند . 

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

 روشن شدن ورودی و هشداری مبنی براقدام به ارسال ، دستگاه  فرمانمدار  وصلبا  وورودیها  بودنبا فعال  : هشداردهنده - 2

 ارسال هشدار خاموش شدن ورودی می نمایند .اقدام به  مجددادستگاه  نیز فرمان با قطع مدار

 می توان برای تنظیم ورودیها استفاده کرد .فرامین زیراز 

 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 

 و تک زنگ نیز می توان از دستگاه گزارش تنظیمات و عملکرد را درخواست نمود . MIS2با تنظیم قبلی 

 نکته :

 . در صورت عدم نیاز به ورودی ها آنها را غیر فعال نماییدو  هستندفعال  به صورت پیشفرض هاهمه ورودی - 1
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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

 می باشد .   ی دیگردستگاه قادر به تشخیص ورودی ها

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

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

برای  و صرفا ستاتامین شده داخل دستگاه  زبقیه ورودیها اولتاژ مورد نیاز  وولت است  220 سهورودی شماره  تحریک ولتاژ -4

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

 

 

 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  - 3

 قابل انجام است( توسط مدیر اصلی )تنظیم این قابلیت  IT- -مربوط به  تنظیم زمان برای خروجی ها یا  دستور - 1/3

  ار وجود دارد :امکان کنترل خروجی ها توسط تایمر و ساعت وجود دارد . در این دستگاه دو نوع زمان شم  TI 322در دستگاه 

در  است .  TI00#*1234*تاثیر می گذارد  و کد دستوری آن به صورت  2بر روی خروجی شماره  TI00دستور تایمر :   - 1

دی د . ولی اگر با اعدانعمل می کن بصورت عادی و بدون تایم خاموش 2به دستگاه ارسال شود خروجی شماره  TI00صورتی که 

ن از محاسبه شده و با دستور روشن کرد 2برای خروجی شماره ارسال شود آن عدد بر حسب ثانیه  به دستگاه  99 الی   01بین 

 تنظیم  TI00به صورت پیشفرض  .این خروجی به مدت مشخص شده روشن و سپس خاموش می شود  یا پیامک طریق تک زنگ

 شده است .

 مثال :

 TI05#*1234*شود.     این خروجی بصورت خودکار خاموش می  2از روشن شدن خروجی شمار ثانیه  5بعد از  

زمان در  همراه با باطری بک آپ جهت جلوگیری از پاک شدنکریستالی مجزا در دستگاه یک ساعت داخلی دقیق  ساعت : – 2

ز این زمانها ازمان کاری در سیستم ذخیره نمایید تا هریک  9شما می توانید تا موقعی که دستگاه خاموش است وجود دارد . 

ک بار در هفته ی ند کهوسایل     متصل به خروجی یک را کنترل نمایند . هر یک از زمانهای کاری می توانند یه نحوی تنظیم شو

ص خروجی را روشن و خاموش نمایند یا اینکه هر روز هفته در ساعت مشخص شده خروجی یک را روشن و در ساعت مشخ

زمان            63عداد زمان در دسترس و تکرار برای همه روزهای هفته ت 9خروجی یک را خاموش نمایند . در این دستگاه حداکثر با 

 قابل دسترس است . روشن شدن –خاموش 

 . را فعال می کنیمبا ساعت  خروجی یک کنترل اتوماتیکعملکرد  TIYSاز دستور  استفادهابتدا با  الف (

  #TINO*1234*   اعتفعال کردن قابلیت س غیر دستور                                        #TIYS*1234*   دستور فعال کردن قابلیت ساعت

اتوماتیک  دستگاه ساعت تابستانی را بصورتآیا نیاز است کنیم که  برای دستگاه مشخص می خود متناسب با نیازمندیدر ادامه  ب (

ک یمه اول سال . درصورتی که این قابلیت فعال باشد ساعت دستگاه در ابتدای نی تنظیم نماید یا اینکه به این قابلیت احتیاج نداریم

 ه دوم سال یک ساعت به عقب بر می گردد .ساعت به جلو رفته و در ابتدای نیم

  #TISM*YS*1234*                                                        تنظیم اتوماتیک ساعت تابستانی دستور فعال کردن 

                              #TISM*NO*1234*   تنظیم اتوماتیک ساعت تابستانی فعال کردن  غیر دستور
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مذکور  قالب ارسال اطالعات می کنیم .تنظیم تاریخ ، ساعت و روزی از هفته که در آن قرار داریم را بصورت میالدی  سپس ج (

ی را    بصورت دو رقم روز میالدیبصورت دو رقمی و سپس  ماه میالدیبالفاصله  سال میالدیبه این صورت است : اول دو رقم 

ک     یکه در آن قرار داریم را بصورت عدد یک رقمی می آوریم سوم  روزی از هفتهو می گذاریم  خط تیرهمی نویسیم دوم یک 

 را بصورت دو رقمی می نویسیم . دقیقهساعته و سپس  24را بصورت دوقمی و در قالب  ساعتگذاشته و  خط تیره

 YYMMDD-W-HHMMمانند :   

  TIME*180425-3-0845#*1234*                            تنظیم تاریخ ، ساعت و روز هفته برای دستگاه دستور 

   دقیقه صبح و روز هفته را دوشنبه یعنی سومین روز هفته تنظیم   08:45ساعت  25/04/2018دستور فوق زمان را در تاریخ 

 می کند

ت عدد یک بصوررا  یکار مانزدر نهایت وظیفه یا کاری که باید دستگاه بصورت اتوماتیک انجام دهد را به شکل : ابتدا ردیف  د (

یک  را بصورت عدد یک رقمی ازروز یا همه روزهای هفته می گذاریم و  خط تیرهدوم یک  . تعیین می کنیمرقمی از یک تا نه 

ساعت روشن شدن می گذاریم و  خط تیرهیک سپس برای شنبه تا هفت برای جمعه و هشت برای همه روزهای هفته می نویسیم 

 24به صورت چهار رقمی و در قالت ساعت خاموش شدن خروجی یک را می گذاریم و  خط تیرهیک خروجی یک و بعد از آن 

 W-D-HHMM-HHMMتنظیم می کنیم .  ساعته 

 TIWO*2-8-2045-0030#*1234*                                                               دستگاه  یکار زمانهایتنظیم دستور 

 و خاموش شدن آن در    20:45ساعت  درشود و باعث روشن شدن خروجی یک  دستور فوق به عنوان دومین برنامه ذخیره می

 دقیقه بامداد روز بعد بصورت هر روز در هفته می شود . 30

اعت سانتخاب کنیم ،  8عدد هفته را ختم می شود . در صورتی که  7روزهای هفته از شنبه با عدد یک شروع و تا جمعه به عدد 

 تنظیم شده برای همه روزها در هفته تکرار شده و باعث روشن و خاموش شدن خروجی یک در همه روزهای هفته می شود .

 نکته :

نه فعال ساعت تابستا -( TIYSیا سخت افزاری و بصورت پیشفرض کنترل اتوماتیک با ساعت فعال )افزاری بعد از ریست نرم  - 1

(TISM*YS )–  ( 8برای همه روزهای هفته ) 10:06و ساعت استوپ  10:05و ساعت استارت   10:01ساعت داخلی دستگاه

 در دستگاه ذخیره می شود . 

توانید گزارش مربوط به  ( و زنگ زدن به دستگاه میMIS3( یا تنظیم )INF3( یا دستور )#TIST*1234*با ارسال دستور ) - 2

 اتوماتیک با ساعت را از دستگاه دریافت نمایید .تنظیمات کنترل 

توانید گزارش  یم( و زنگ زدن به دستگاه MIS5( یا تنظیم )INF5)یا دستور  ( TIWO*ST*1234*) با ارسال دستور - 3

 .دستگاه را دریافت نماییدزمانهای کاری سا ساعات روشن و خاموش شدن خروجی مربوط به 

پنج که  بجای عدد. نج را ریست یا پاک نمایید ( می توانید زمان کاری شماره پTIWO*RST*5*1234*با ارسال دستور ) - 4

 .(  نماییدده ستفاکه در سیستم ذخیره کرده اید ا ۹تا  1از اعداد یک تا نه برای پاک کردن برنامه های  یدص شده می توانخدرستور مش

شده به دستگاه از ذخیره زمانهای کاری بی مورد و مشابه  برای عملکرد صحیح دستگاه و حذف اشکال در وسایل متصل – 5

 خوداری نمایید .
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 جام است()تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل ان  TE- -مربوط به تنظیم شماره تلفن یا   دستور – 2/3

 .     نمود در حافظه دستگاه ذخیره شماره را می توان 3۹اکثر و حدکاربران مجاز می باشد  این دستور برای وارد کردن شماره تلفن

 می باشد(قابل افزایش  فارش این تعداددر صورت س )

 *02TE*1234*34567890912# شماره(                                 ن شماره تلفن کاربران مجاز )دومینوارد کرد

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

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

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

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

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

   2ی شود . بجای کاربر شماره درون حافظه دستگاه حذف م 2شماره تلفن کاربر شماره  به دستگاه  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 – 3/3

 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 . 4اعداد و حروف انگلیسی در می توان ازهمه 

استفاده از رمز اصلی باعث .و دومی رمز کمکی می باشد  صلیا عبور این دستگاه دارای دو رمز عبور می باشد که اولی رمز -2

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

ر خاصی از به منظو به ناچار و گردد تا این کاربران متوجه گردند که کاربر )پیامک( می نفر اول از کاربران ارسال 5به  هشداری

 . شده استدوم  عبور رمزمجبور به استفاده از  و درخواست کمک ، اعالم هشدار امنیتی ) خفت گیری ( ،جمله موارد ایمنی 

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

ا فشار ر ( RESET KEY)دکمه ریست  داریدز عبور خود را فراموش کرده اید و یک شماره در دستگاه ذخیره مکه ر زمانی - 4
ت دستگاه درغیر این صور شماره شما ارسال خواهد شد .رمز عبور به بالفاصله داده و همزمان از آن شماره به دستگاه زنگ بزنید 

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

 ستگاهد، از زنگ زدن افراد مجاز  بعدیا  SMSاز ارسال دستورات  ، بعد پس( از این REYSبه حالت فعال ) با تنظیم این دستور

عال بودن کند . ف ارسال میفرمان و مدیران اصلی به فرستنده  مبنی بر دریافت فرمان و اجرای دستور را یبه صورت اتوماتیک پیام

 . دشواین دستور باعث باال رفتن ضریب اطمینان ازعملکرد سیستم می 

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

 

 :  دستورات  دیگر - 4

 INF1مربوط به دستور  - 1/4

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 نمی شود . برای اینکه میزان شارژ ارسال گرددر سیمکارت همراه اول اگر زبان سیمکارت فارسی باشد میزان شارژ ارسال 
ا میزان تدستوری مربوطه زبان سیمکارت را به انگلیسی تغییر داد  ه و با ارسال کدسیمکارت را در یک گوشی تفن همراه قرار داد

 . شارژ برای ما ارسال گردد

 

 INF2مربوط به دستور  - 2/4

ی از جمله وضعیت خروج دستگاهیمات و عملکرد جاری ظتنبه دستگاه کلیه اطالعات مربوط به  INF2#*1234*با ارسال دستور 
ه باشد با ثبت شد ( MIS2 )وقتی که نیز در وضعیت تک زنگ  ها ، میزان دما و ... برای فرستنده پیام ارسال می شود .ها ، ورودی

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

 INF3مربوط به دستور  - 3/4

زمان جاری ،  ) دستگاه ساعت داخلییمات و عملکرد ظتنبه دستگاه کلیه اطالعات مربوط به  INF3#*1234*با ارسال دستور 
در وضعیت تک زنگ  برای فرستنده پیام ارسال می شود . (و ... ساعت روشن و خاموش شدن خروجی یک ، روزهای انجام کار

برای تماس گیرنده ارسال  ساعت داخلیعملکرد یمات و ظتنثبت شده باشد با زنگ زدن به دستگاه گزارش  ( MIS3 )وقتی که نیز 
 می شود .
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 INF5مربوط به دستور  - 4/4

 ی شود .پیام ارسال م برای فرستنده زمانهای کاری که در سیستم ذخیره شده استبه دستگاه کلیه  INF5#*1234*با ارسال دستور 
 ساعت داخلیعملکرد تنظیمات و ثبت شده باشد با زنگ زدن به دستگاه گزارش  ( MIS3 )وقتی که نیز در وضعیت تک زنگ 

 برای تماس گیرنده ارسال می شود .

 

 - -CH مربوط به شارژ سیم کارت یا دستور - 5/4

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

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

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

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

 

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

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

 

 

  - -NA ذخیره نام ها به مربوط دستور - 6/4

ند . حداکثر به خاطر سپرده شو را نامگذاری کرد تا آسانتر و نام دستگاهتوان  ورودیها ، خروجی ها  دستور میاین استفاده از با 
 باشد . حرف یا عدد به صورت انگلیسیکاراکتر   18 تاطول نام می تواند 

 #NAR2*PARKING*1234*.           نامگذاری می کنیمدر دستور روبرو   PARKINGرا با نام  2مثال خروجی شماره 

       NAR1   -   NAR2                           خروجی ها                 

       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 و خروجی ها می در به خاطر آوردن نام تسهیلاین دستور باعث استفاده  -2

-----------------------------------------------------------------:  یادداشت
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
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