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  معرفی کلی)1

ورود غير  -نشت آب-قطع برق  -دود و اتش -رطوبتافزايش  -افزايش دما وقوع مخاطراتی از قبيل اين سيستم قادر است تا در صورت
اس ام اس  -زنگ روی موبايل- ف(شر محلی –از جمله آژير محلی  صورتھای مختلفيخچال و يا فريزر به - انبار سردخانهمحل مجاز به 

ويا  , ھشدار /زم را به نگھدار سيستم  )مث( اتاق نگھبانی(محل رخداد خطا رو موبايل و يا ف(شر و آژير در نقطه ای ديگر دورتر از 

   اط(ع رسانی نمايدمدير 

) کنتاکت خشک(ر با خروجی ديجيتالکاربرد اصلی سيستم ھشدار از راه دور فاکتورھايی محيطی است که قابليت خوانش ھر نوع سنسو

  در آن ديده شده است

مھيا نمايد قادر است تا نوع حادثه اتفاق ) ميس کال-اس ام اس(اين سيستم جدا از اينکه می تواند آ/رم مورد نظر را روی بستر مخابراتی 
  اس ام اس مخابره نمايدمتن افتاده را نيز به صورت 

وسط اپراتور اين سيستم مھيا است که در صورت تمايل قادر باشد تا رساندن خود به محل اتفاق ضمنا موقعيت ارسال فرمان از راه دور ت
  تجھيز الکتريکی را روشن و يا خاموش نمايد که در مواقع بحرانی و يا آتش سوزی بسيار قابل استفاده است

کند و ورودی و خروجيھای آن کام( صنعتی و تبعيت می  ip)(طراحی اين سيستم بگونه ای است که از استانداردھای تابلوھای برق 

 شماره گذاری شده و به ھمراه نقشه می باشند

  در ادامه با بخشھای مختلف اين دستگاه و روش تنظيم در قسمتھای مختلف آشنا خواھيد شد

  

  

  

  

  



  معرفی تجھيزات سخت افزاری)2

 )داخل تابلو(Imc100جی اس ام مودم صنعتی  )1

 ديجيتالنمايشگر و کنترلر دمای  )2

 ی سيمیسنسور دما )3

 )در صورت نياز(نمايشگر و کنترلر رطوبت ديجيتال )4

 رطوبت سيمیسنسور  )5

 باکس پلی کربنات )6

 نمايشگر ال ای دی آ/رم و برق )7

 سيرن يا آژير )8

 قفل تابلو )9

 کليد قطع اضطراری آژير )10

 )داخل تابلو(منبع تغذيه دستگاهوآدابتور )11

  

شود باکس اين سيستم از مدل ديگری استفاده می  برایدر بعضی از پروژه ھا بنا به خواسته کارفرما و يا ص(حديد شرکت پيشران :توجه
  اما ھمان کارايی سيستم فوق در آن لحاظ ميگردد کمی با نمونه فوق متفاوت باشد ظاھرکه شايد از نظر 

  

  



  ھشدارھا)3

   ی قابل دريافتنواع ھشدارھاا)1-3

  ھشدار در صورت افزايش دما)1

  )انتخابی(ھشدار در صورت کاھش دما)2

  )فريزرھا-يخچالھا(ھشدار در صورت قطع برق )3

  )فريزرھا–يخچال (اع(م وصل مجدد برق )4

  )انبارھا- سرخانه ھا(و يا قطع فاز و يا دو فاز شدنھشدار در صورت ا/رم کنترل فاز)5

  ھشدار در صورت باز ماندن درب )6

  ھشدار در صورت ورود غير مجاز)7

  ھشدار در صورت نوسان برق  )8

  ھشدار در صورت عدم فعال شدن ژنراتور)9

  اع&م ھشدار و خطرروشھای )2-3

  ھشدار بصورت اس ام اس روی موبايل)1

  ھشدار بصورت ميس کال روی موبايل)2

  ھشدار بصورت آژير در محل)3

  ھشدار بصورت ف(شر در محل)4

  تری بدون سيم کشیھشدار بصورت آژير در يک محل با فاصله کيلوم)5

  تفکيک ھشدار ھا)3-3

اين سيستم بگونه ای طراحی شده که می تواند ھر ھشداری را با توجه به تفاوت آن در متن ارسالی اس ام اس برای گيرنده مشخص نمايد  
لبته اين فاکتور بصورت متن متفاوت برای کاربر اس ام اس شود که ا 2برای مثال ھشدار افزايش و يا کاھش دمای سردخانه قادر است با 

  سفارشی سازی انتخاب ميشود

  

  

  

  

  

  

  

  



  از راه دور دستورات نرم افزاری)4

  اين دستورات را به صورت اس ام اس برای سيستم قابل ارسال بوده و در سيستم ذخيره می گردد

  اع&م وضعيت فعلی سيستم)1-4

قادر است تا وضعيت تمامی   (GET)کاربر در ھر  زمان که نگران سردخانه و يا يخچال خود است با ارسال يک دستور ساده به /تين 

به اس ام اس  توسطسنسورھا با خبر شود اين دستور جدا از مواقعی است که خود دستگاه در صورت بروز خطا به طور اتوماتيک 
  کاربر ھشدار روی موبايل می دھد

  ک شماره به ليست شماره ھاافزودن ي)2-4

حضور مدير در محل قادر است تا شماره تلفن کاربران جديد را توسط اس ام اس به ليست کاربرانی که برای نياز به اين سيستم بدون 
 آنھا ھشدار ارسال می کند اضافه نمايد

  ليست شماره تلفنھای موجود در دستگاه)3-4

  شماره تلفنھای کاربران ثبت شده را به مدير  اس ام اس نمايدحضور مدير در محل ليست نياز اين سيستم قادر است بدون 

 اندازه شارژ سيم کارت اعتباری)4-4

ا سيستم فوق به مدير اين امکان را ميدھد که اگر از سيم کارت اعتباری استفاده می کند برای اطمينان بيشتر اندازه باقی مانده شارژ آن ر
 روی موبايل خودش مشاھده نمايد

  شماره از درون دستگاه حذف يک)5-4

  اين سيستم به مدير اختيار می دھد تا بتواند يک شماره خاص را از درون حافظه سيستم پاک نمايد

  قابليت کار بدون نياز به موبايل ھوشمند)6-4

در است تا کليه يکی از بزرگترين مزايای سيستم فوق عبارت است از اينکه بدون نياز به موبايل ھوشمند و يا نصب نرم افزار خاص قا
  نمايد ھديهامکانات فوق را به کاربران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ساختار فنی)5

  خروجی سيستم)1-5

رله ای برای کاربردھای تله متری و بدون حضور کاربر پشتيبانی  )با توجه به مدل(خروجی متفاوت 5الی  1اين سيستم قادر است از 

را ) مث( قطع برق سوله در زمان اتش سوزی (نمايد تا در صورت بروز اتفاق و يا حادثه کاربر از راه دور قابليت کنترل تجھيزات مھم 
  داشته باشد

  ورودی سيستم)2-5

  و قادر است تا ھر نوع تجھيز صنعتی را بخواند ورودی اين سيستم ديجيتال و از نوع اپتو کوپلری است

 کنترلر دما)3-5

عم( اندازه گيری دما را  وظيفه اين قسمت سنجش و اندازه گيری دما است اين سيستم با داشتن سنسوری که روی باکس متصل شده است 
  انجام می دھد

  

و براحتی قابل انتقال به ھر نقطه ای مث( داخل يخچال ھستند تا در اين سنسورھا قابليت جابه جايی و يا اضافه کردن سيم را دارند : توجه
موقع لزوم ھمه تابلو به داخل يخچال و يا سردخانه منتقل نشده و از بيرون سردخانه بدون بازکردن درب آن مقدار دمای فعلی قابل 

  مشاھده باشد

  

انجام می    up , down , setکليد  3نمايش دمای فعلی و دمای ا/رم روی اين سيستم براحتی قابل مشاھده است و تنظيم دمای آن با 

  پذيرد

ثانيه نگه می داريم  3برای مدت    setدر حالت عادی نمايشگر دمای فعلی را نشان ميدھد و برای تعيين نقطه دمای ا/رم يا ھشدار کليد 

را صورت می دھيم پس از اتمام ) کاھش دمای آ/رم ( downو ) افزايش دمای ا/رم( upتا نمايشگر چشمک زن شود سپس با کليد ھای 

  ثانيه می فشاريم تا تغييرات داخل سيستم کنترلر ذخيره شود 3را دوباره  setکار کليد 

  ارامترھای آنالوگسنسورھای اندازه گيری پ)4-5

  درجه سانتی گراد 0.1نمايش واندازه گيری دما با رزولوشن )1

  درصد 1نمايش و اندازه گيری رطوبت با رزولوشن )2

  ديجيتال سنجش پارامترھایسنسورھای )5-5

 دستگاه را دارندکليه سنسورھای ديجيتال موجود در دنيا که بازای فاکتوری مشخص توليد می شوند قابليت اتصال به ورودی اين 

  

  



  صنعتیو کنترلر  مودم ) 5-6

  

انتخاب می  )و اتش دود –نشت آب  -برق قطع –رطوبت –دما (اين مودم دارای انواع متفاوتی است که با توجه به نوع و تعداد حفاظتھا 

ورودی آ/رم مربوط به سنسورھای مختلف را داراست ساختار ورودی مودم اپتوکوپلر و خروجی آن ديجيتال  5گردد و قابليت سنجش تا 

  است که می تواند برای سنسورھای مختلف ديجيتال بکار گرفته شودرله خشک 

 tc100-tc200-tc500-thc1000تھای نرم افزاری  در مدلھای مختلف قابلي

  آ�رم در صورت افزايش دما در محل)1

  آ�رم در صورت افزايش دما روی موبايل)2

  آ�رم در صورت افزايش دود در محل و روی موبايل)3

  اع�م وصل مجدد برق)4

  اع�م وضعيت فعلی شارژ روی موبايل)5

  قابليت حذف و اضافه شماره ھای کاری از راه دور)6

  مانيتورينگ ھشدار ھا از راه دور با موبايل)7

  مانيتورينگ ھشدار ھا روی صفحه ال سی دی)8

  متر 100سنسور ھای قابل افزايش طول تا )9

 يوزر  ھم زمان با موبايل 5ارتباط با )10

  خروجی آ�رم برای آژير)11

 smsتنظيم متن ا�رم با )12

  رله قطع و وصل با موبايل فرمان )13

  گزارش از وضعيت ورودی و خروجی با موبايل)14

15 (auto dialing   در شرايط ھشدار برای تماس تلفنی  

16  (pulse duration   برای تنظيم زمان قطع و يا وصل  

17 (miss call mode        به منظور کنترل خروجی ھای رله  

  بمنظور فعال شدن رله ھای      auto responseقابليت )18

  بمنظور فعال شدن خروجی ھا در مدت زمانبندی تنظيم شده در روز    time controlقابليت   )19



  قابليت قابل دريافت بدون حضور توسط موبايل مدير يا ادمين

  افزودن يک شماره تلفن به ليست ادمين ھا)20

  حذف شماره تلفن کننده)21

  تلفنھاحذف ھمه شماره )22

  ادمين اوليه تعريف شده برای سيستم 3ليست گيری از )23

  بازگشت تنظيمات به حالت اوليه بدون حذف شماره ھا)24

  بازگشت تنظيمات به حالت اوليه و حذف ھمه شماره ھا)25

  شارژ سيم کارت اعتباری ايرانسل)26

  اط�ع از موجودی سيم کارت ايرانسل)27

  ھمراه اولاط�ع از موجودی سيم کارت )28

  تنظيم ساعت دستگاه)29

  روشن کردن رله ھای تعريف شده در يک ساعت خاص)30

  خاموش کردن رله ھا تعريف شده در يک ساعت خاص)31

  دريافت ليست دستورات با زمانبندی)32

  حذف يک دستور از ليست زمانبندی)33

  مشخصات  سخت افزاری

  آژير صوتی و يا ف�ش نوری)1

  ip55 ا درجه باکس پلی کربنات ب)2

  خروجی صنعتی–ورودی )3

  حسگر ورودی ديجيتال اپتور  کوپلری)4

  ولت 220تا  110قابليت کار با ولتاژ )5

  16*2سايز   lcdنمايشگر )6

  قابليت تحريک خروجی اول بدون دريافت دستور فقط بصورت سخت افزاری)7

 lcdنمايش ميزان آنتن روی )8

  نگھداری حافظه در صورت قطع برق)9

  آنتن بيرونی)10

  راھھای ارتباطی
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