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راھنمای نصب و راه اندازی) 1  

)پنل اصلی(صفحھ تاچ اسکرینراھنمای کار با )2  

راھنمای کار با نرم افزار)3  
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راھنمای نصب ور اه اندازی)1  
  قسمت است 4کھ بصورت سفارشی سازی برای سازمان مذکور ساختھ شده دارای   src2.15دستگاه 

  )اختیاری(کنترلر و صفحھ نمایشگر اصلی)1

  1250 و رطوبتسنسور دما)2

  خروجی آژیر)3

  )اختیاری(کنترلر و صفحھ نمایشگر اصلی)1

بخش اصلی کنترلر شامل صفحھ تاچ اسکرین و سیستم کنترلر اصلی و مودم دستگاه است کھ باید در 
محلی نصب شود کھ برای ارتباط موبایلی راحت و بدون قطعی آنتن و یا نبود سیگنال باشد این کنترلر در 

ترمینال برق و ارتباط با سنسورھای دما است کھ با راھنمای ترمینالھا بھ برق روی باکس اصلی دارای 
  یو پی اس و بھ سنسورھا و آژیر متصل می شود
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  1250 و رطوبت اولسنسور دما) 2
  سنسور برای اندازه گیری دما و رطوبت اتاق اول تعبیھ گردیده است این 

  

P
H NN P
H NP
H

  

  بدین شرح میباشدطبق نقشھ ترمینالی باال اتصاالت 
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  یو پی اس ولت از 220 برق دریافت  14-15 

  اصلی 220 ورودی خط برق 17- 16

  برای اتصال بھ آژیرخروجی  18- 19

   سنسور دود  23- 20-21-22

  با توجھ بھ رنگ سیمھا متصل گردد

  سنسور دما  27- 24-25-26

  ولت سنسور دما 24+     24

  منفی سنسور دما            25

  مثبت دیتا        26

  منفی دیتا       27

دوباره یاداوری می نمایم کھ ھمھ پایھ ھا ی مربوط بھ تغذیھ و اطالعات سنسورھا از طریق کنترلر و باکس اصلی تامین می گردد و 
  لر نمی باشدنیاز بھ استفاده از منبع تغذیھ جداگانھ ای غیر از موارد  موجود در باکس کنتر

  آژیر)3

این آژیر با برق این قسمت در محلی نصب می شود کھ صدای تولید شده توسط آن براحتی شنیده شود  
ولت روی این  220بکار می افتد و در صورت بروز آالرم  3و  4تامین شده در روی ترمینالھای  220

  ترمینالھا وجود خواھد داشت

  

  
  



6:src2.11 
 

 

  )پنل اصلی(اسکرینراھنمای کار با صفحھ تاچ )2  

  این قسمت بھ درخواست کارفرما می تواند بھ سیستم اصلی اضافھ شود
بارگراف رطوبت  1بارگراف دما و  5پس از روشن شدن دستگاه صفحھ زیر قابل رویت است کھ دارای 

  است

  

ھمھ چیز درست متصل شده باشد این سیستم دارای سیستم خود کنترلری است کھ بعد از وصل برق اگر 
این متن بھ رنگ قرمز  المانمتون  زیر صفحھ با رنگ سبز نشان داده می شود و در صورت خرابی ھر 

  در می اید خرابی می تواند ناشی از قطع سیم و یا قطع ارتباط تجھیز مورد نظر بھ ھر ترتیب باشد

Sensor                  Modem       

سیستم است کھ در زمان تست بھ درستی تنظیم شده و در حین کار زمان را نگھ می  قسمت بعدی ساعت  
  دارد
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این قسمت توسط اپراتور ھمراه اول ( نمایش می دھدبر حسب ریال بعدی شارژ سیم کارت را  قسمت 
  )پشتیبانی نمی گردد و فقط شارژ سیم کارت ھای ایرانسل قابل دریافت است

  loginکلید       

  می باشد و قابل تغییر است 9876رمز ورود از این کلید استفاده می کنیم   setingود بھ قسمت برای ور

  تبدیل می شود  logoutبھ   loginدر صورتی کھ رمز درست وارد شود عبارت 

  

با رنگ     okدر صورتی کھ رمز ورود بھ سیستم را تغییر دھیم و این تغییر موفقیت آمیز باشد کلمھ 
و یا تغییر دوباره رمز     cancelسبز نمایش داده می شود و برای خروج از این صفحھ می توانیم کلید 

  را بزنیم  okکلید  
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 settingکلید 

  برای تغییرات اندازه ھای دما روی این کلید کلیک می کنیم بعد از ورود صفحھ زیر باز خواھد شد
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Temprature setpoint1: 

  تنظیم دمای روشن شدن  کولر اول 

Temprature setpoint2: 

  تنظیم دمای روشن شدن  کولر دوم

Temprature setpoint3: 

  تنظیم دمای روشن شدن  کولر سوم

Temprature setpoint4: 

  تنظیم دمای روشن شدن  کولرچھارم

Temp alarm: برسد  مورد نظرای ھر سنسور بھ دمدر صورتی کھ   حد باالی دما را تعریف می کند
  آالرم صادر می شود و آژیر بھ صدا در می آید

 Humidity alarm: مورد  رطوبتدر صورتی کھ ھر سنسور بھ   را تعریف می کند رطوبت  حد باالی
  برسد آالرم صادر می شود و آژیر بھ صدا در می آید نظر

اندازه مثبت در این ستون بھ رقم اندازه برای کالیبره کردن سنسور ھا  استفاده می شود و :offsetستون 
این سنسورھا قبال در زمان (گیری اضافھ و اندازه منفی از رقم اندازه گیری کسر و سپس نمایش می دھد

  ساخت کالیبره می شوند و بھتر است این تغییرات صورت نگیرد
ال گردد و در صورت زده شود تا تغییرات اعم saveبعد از تغییر مقدار دما در ھر ستون باید کلید 

  زده می شود   saveاعمال ھمھ تغییرات برای ارسال بھ پردازشگر و ذخیره در حافظھ ماندگار کلید 

  زده نشود اطالعات بھ حافظھ ماندگار منتقل نمی شود  saveدر صورتی کھ کلید 

Temperature band 

  کمتر شود االرم برطرف می گردد  highمقدار دمایی است کھ اگر از دمای ستون 

Humidity band 
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  کمتر شود االرم برطرف می گردد  highاگر از رطوبت ستون مقدار رطوبتی است کھ 

Log interval  

فاصلھ زمانی زخیره اطالعات در حافظھ سیستم با این کزینھ تعیین می شود کھ واحد آن دقیقھ بوده برای 
ربع یکبار اطالعات دما و رطوبت را در حافظھ ماندگار ذخیره  1 تعریف گردد ھر 15مثال اگر عدد آن 

  می نماید

Sms number 

این صفحھ برای ورود شماره ھای موبایل کاربران بھ منظور دریافت اطالعات سیستم ثبت و ذخیره می 
  شماره را در خود نگھ دارد 7شود کھ می تواند 

  

زده شود تا اطالعات در حافظھ   saveالزم بیاداوری است کھ بعد از ورود تمامی شماره ھا باید کلید 
  سیستم ثبت گردد

 Ack alarmکلید 

این کلید بعد از بروز آالرم و صدای آژیر آن را غیر فعال می کند تا وقوع آالرم بعدی کھ بتوان تک تک 
  آالرمھا را از یکدیگر متمایز نمود
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مای کار با نرم افزارراھن)3  

را اجرا می کنیم کھ پس از نصب صفحھ نمایشگر زیر     src2.11 setupبرای نصب نرم افزار فایل 
  نشان داده می شود

   

  

  سنسور و نمایشگر رطوبت نشان داده می شود  5نمایشگر ھای دمای    mainدر صفحھ 

  سیستم سخت افزاری متصل می شودسیستم نرم افزاری بھ با زدن این کلید :  connectکلید  )1
می توانیم وارد بخش تنظیمات    1000با زدن این کلید پس از وارد کردن رمز عبور :loginکلید  )2

 سیستم شویم

این کلید فقط زمانی فعال می شود کھ آالرمی رخ داده باشد کھ می توان با کلیک :  Alarm ackکلید )3
  )در حالت عادی این کلید دیده نمی شود( را غیر فعال نمود) صدای آژیر(روی آن آالرم 
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  منو ھا
1(Main 

2(Seting 

3(Sms number 

4(Report 

5(graph 

  ھمان صفحھ اصلی برنامھ است  mainمنوی

  دیده می شود و روی آن توضیحات کامل درج شده استکھ در ابتدا 

2(Seting 

 

Temperature high: حد باالی دما را تعیین می نماید کھ افزایش از آن آالرم را فعال می نماید و
  نمودار بھ رنگ قرمز تغییر رنگ می دھد و بھ معنی خطر تلقی می شود



13:src2.11 
 

 

Temperature low :کاھش از مقدار آن نشان دھنده وضعیت  حد پایین دما را تعیین می کند کھ
  مطلوب برای اتاق سرور است و نمودار بھ رنگ سبز تغییر رنگ می دھد

نباشد بھ معنی قرار گرفتن وضعیت سیستم در   lowو یا پایین حد   highاگر دما باالی حد :یاداوری
  بھ رنگ زرد نشان داده می شود) نمودار ھا(حالت ھشدار است کھ بارگرافھا 

Temperature offset :برای کالیبراسیون سنسورھا بکار گرفتھ می شود  

 سنسورھای موجود در این سیستم از قبل کالیبره شده اند و نیاز بھ کالیبراسیون مجدد ندارند:یاداوری

Temperature band : محدوده ھیسترزیس را تعریف می نماید تا در صورت رفع عیب و برگشت
سیستم اتاق سرور بھ وضعیت عادی دما بازای کاھش مقدار مشخصی از دما و کھ قابل تنظیم است آالرم 

  پی در پی روشن و خاموش نشوداز کار خواھد افتاد تا در نقاط مرزی دما آالرم 

humidity band : ا تعریف می نماید تا در صورت رفع عیب و برگشت سیستم محدوده ھیسترزیس ر
اتاق سرور بھ وضعیت عادی رطوبت بازای کاھش مقدار مشخصی از رطوبت و کھ قابل تنظیم است 

  آالرم از کار خواھد افتاد تا در نقاط مرزی دما آالرم پی در پی روشن و خاموش نشود

Log interval :رطوبت را بر حسب دقیقھ تعیین می نماید فاصلھ زمانی نمونھ گیری ھای دما و  

Save key :برای ذخیره کردن اطالعات تغییر یافتھ بکار میرود  

Load key : این کلید در زمانی بکار می آید کھ تغییراتی را روی مقادیر صورت داده ایم ولی می
  خواھیم بھ مقادیر سابق برگردانده شود

  

  منوھای فرعی

Sms number:  

  کاربران روی سیستم تعریف می شودشماره ھای  
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Report:  

  فایل مختلف دارد 3خطاھای رخ داده و الگینھا را در –قابلیت دریافت اطالعات دما و رطوبت 

Data::اطالعات دما و رطوبت  

Fault:اطالعات خطا ھا   

Login:اطالعات ورود بھ سیستم  
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Graph : اطالعات انجام می شودبعد از دریافت رسم منحنی تغییرات توسط این منو  
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  دستگاه  ipتنظیم 

  .دستگاه متصل می شویم Lanابتدا بھ پورت 

IP  می باشد 192.168.1.100پیش فرض دستگاه.  

IP  کامپیوتر را ھم رنج باIP فوق قرار می دھیم.  

  )p://10.20.103.100 (صفحھ حافظھ دستگاه را باز می نماییم  FTPبا استفاده از 

  .را از حافظھ دستگاه بر روی کامپیوتر کپی می نماییم Config.sysفایل 

  .را از روی کاپیوتر باز کرده و تغییرات الزم برای شبکھ را روی آن اعمال نموده و ذخیره می نماییم Config.sysفایل 

  .ین می نماییمبر روی حافظھ دستگاه جایگز FTPفایل تغییر داده شده را از طریق 

  .جدید بر روی دستگاه فعال می گردد IPپس از یک بار خاموش و روشن کردن دستگاه 

بھ آن دسترسی داریم پاک  FTPباید توجھ داشت کھ ھرگز نباید فایل ھای دیگری کھ بر روی حافظھ دستگاه قرار داشتھ و از طریق 
  گردند


