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به منظور . باشدبا توجه به نوع عملکرد آن داراي قسمت هاي مختلفی می
کننده با ساختار کلی این دستگاه آشنا بوده تا بدین 
بدین منظور در ابتدا به معرفی ساختار فیزیکی 

 در دو حالت داراي نمایشگر نماي بیرونی و داخلی دستگاه

  

  

  نماي بیرونی و داخلی دستگاه داراي نمایشگر لمسی

  به نام خدا

با توجه به نوع عملکرد آن داراي قسمت هاي مختلفی می  SRCدستگاه کنترلی 
کننده با ساختار کلی این دستگاه آشنا بوده تا بدین  نصب نصب صحیح دستگاه الزم است که شخص

بدین منظور در ابتدا به معرفی ساختار فیزیکی . وسیله احتمال بروز خطا در عملیات نصب کاهش یابد
نماي بیرونی و داخلی دستگاه 2 و 1در شکل . دستگاه خواهیم پرداخت
  . داده شده استنشان و بدون نمایشگر 

نماي بیرونی و داخلی دستگاه داراي نمایشگر لمسی: 1شکل 

دستگاه کنترلی  
نصب صحیح دستگاه الزم است که شخص

وسیله احتمال بروز خطا در عملیات نصب کاهش یابد
دستگاه خواهیم پرداخت

و بدون نمایشگر  لمسی



  

  
  نماي بیرونی و داخلی دستگاه بدون نمایشگر لمسی

به  ادامههاي مختلفی بوده که در  دستگاه داراي بخش

نماي بیرونی و داخلی دستگاه بدون نمایشگر لمسی: 2شکل

دستگاه داراي بخشاین  شود مشاهده می 2و 1همانطور که در شکل 
  .معرفی هر یک پرداخته خواهد شد

  

همانطور که در شکل 
معرفی هر یک پرداخته خواهد شد

  

  

  

  



  باکس پلی کربنات  - 1

جهت جلوگیري از آسیب  هاي الکتریکی باکس پلی کربنات از جنس عایق بسیار قوي و مناسب براي سیستم
و بهترین نمونه جهت محافظت سیستم الکتریکی در برابر عوامل طبیعی  بودهگرفتی  دیدن سیستم و یا برق

  . باشد همچون نور خورشید، باد و یا باران می

2 - PLC  ) Programmable Logic Controller (  

اتوماسیون صنعتی در بسیاري از ي  ه در زمینهکند باش دستگاه میصنعتی  هاي این ادوات در واقع پردازنده
آنها ي اصلی  وظیفه .صنایع عمده همچون خطوط تولید و یا کنترل شرایط محیطی کاربرد فراوان دارند

اي مختلف جهت و در نهایت ارسال فرمان به قسمت هها  دادهپردازش  دریافت سیگنال از طرف سنسورها،
  .باشد ن در شرایط مطلوب میکنترل سیستم و حفظ آ

  

  
  بکار رفته در دستگاه PLCانواع : 3شکل 

  

  ) GSM (مودم  - 3

 با قرار دادن سیمکارت در داخل آن دستگاه. باشد می ي مخابراتی  و گیرنده  این دستگاه در واقع یک فرستنده
SRC  به صورت در شرایط تعریف شده قادر به ارسال پیامSMS  بودخواهد به کاربران .  



  
  )GSM(دستگاه مودم : 4شکل 

  

  ها  رله - 4

  

  رله : 5شکل

باشند که در جهت قطع و یا وصل  پذیر در صنعت برق می کنترلدر واقع جزء پرکاربرترین ادوات  رله ها
  .روند مینمودن بخشی از مدار الکتریکی به کار 

بین ادوات مختلف دستگاه مانند ارتباط بین  الکتریکیها جهت اتصاالت الزم براي برقراري ارتباط  ترمینال
  . در نظر گرفته شده است PLCسنسورها و 

  
  ترمینال هاي اتصال الکتریکی: 6شکل 

  



  
  سنسور دما و رطوبت یکپارچه

گیري کرده و  اي طراحی شده که دما و رطوب مکان مورد نظر را به طور همزمان اندازه

  سنسور دماي مستقل

شود عالوه بر سنسور دما  گیري اگر در مواردي قصد بر آن باشد که در بیش از یک نقطه دماي محیط اندازه

  سنسور دما و رطوبت یکپارچه

سنسور دما و رطوبت یکپارچه:  7شکل 

اي طراحی شده که دما و رطوب مکان مورد نظر را به طور همزمان اندازه به گونه
  .کند مقادیر را به صورت دیتا به دستگاه ارسال می

  سنسور دماي مستقل

  

  

سنسور دماي مستقل:  8شکل

اگر در مواردي قصد بر آن باشد که در بیش از یک نقطه دماي محیط اندازه
  .و رطوبت یکپارچه از این سنسور استفاده خواهد شد

سنسور دما و رطوبت یکپارچه -6

به گونهاین سنسور 
مقادیر را به صورت دیتا به دستگاه ارسال می

  

سنسور دماي مستقل – 7

  

  

  

اگر در مواردي قصد بر آن باشد که در بیش از یک نقطه دماي محیط اندازه
و رطوبت یکپارچه از این سنسور استفاده خواهد شد

  

  



  . این سنسور  جهت اعالم هشدار در هنگام آتش سوزي با احساس کردن دود در نظر گرفته شده است

  

  
  نماي بیرونی باکس قدرت

  سنسور دود

این سنسور  جهت اعالم هشدار در هنگام آتش سوزي با احساس کردن دود در نظر گرفته شده است

  سنسور دود: 9شکل

  باکس قدرت 

نماي بیرونی باکس قدرت:  10شکل 

سنسور دود -7

این سنسور  جهت اعالم هشدار در هنگام آتش سوزي با احساس کردن دود در نظر گرفته شده است

باکس قدرت  -8 



  
  داخلی باکس قدرت

بایست این عمل از طریق  در هنگام روشن شدن کولرها به دلیل کشیدن جریان باال توسط کولرها می
در واقع سیستم کنترل با ارسال فرمان به کنتارکتورهاي باکس قدرت عمل روشن و 

شود باکس قدرت نیز داراي چندین  میهمانطور که در شکل دیده 
  .ها پرداخته خواد شد

داخلی باکس قدرتنماي : 11شکل 

  

در هنگام روشن شدن کولرها به دلیل کشیدن جریان باال توسط کولرها می
در واقع سیستم کنترل با ارسال فرمان به کنتارکتورهاي باکس قدرت عمل روشن و . کنتاکتور انجام شود

همانطور که در شکل دیده . دهد خاموش شدن کولرها را انجام می
ها پرداخته خواد شد ي اتصاالت آن باشد که در ادامه به نحوه

در هنگام روشن شدن کولرها به دلیل کشیدن جریان باال توسط کولرها می
کنتاکتور انجام شود

خاموش شدن کولرها را انجام می
باشد که در ادامه به نحوه ترمینال می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SRC  
اسب مکان من. گرفتبایست مکان مناسبی را براي این منظور در نظر 

شود دستگاه  به همین منظور پیشنهاد می
هاي احتمالی همچون  بر روي دیوار در محلی نصب گردد که دور از دسترس افراد غیر مجاز بوده و از آسیب

  
  ها بر روي باکس

قرار گرفتن باکس بر روي دیوار جهت دسترسی به 
در صورت وجود نمایشگر بر روي درب باید دقت شود 

بعد از جدا کردن . وارد نشودی به اتصاالت مربوط به نمایشگر 
دهیم تا در انتها دوباره  مطمئن و دور از آسیب قرار می

براي .ها صورت گیرد ها و کنترل کولر ي دستگاه، سنسور
واقع  این نقشه در. این منظور ابتدا باید به نقشه اي که داخل درب دستگاه نصب شده است توجه شده است

  .باشد

ي اتصاالت باکس کنترل با باکس قدرت، سنسور دما و رطوبت یکپارچه، 
همیشه سعی شده  SRCدر ساخت دستگاه 

کار  ها همانگونه که در ادامه تعریف شده است در نظر گرفته شود تا باعث سهولت
به همین دلیل همیشه اولویت با آنچه . ها تغییر کند

  .باشد ها اکتفا کردن کافی نمی

SRC نحوه نصب دستگاه

بایست مکان مناسبی را براي این منظور در نظر  می SRCدر ابتدا براي نصب دستگاه 
به همین منظور پیشنهاد می. مکانی است که تا حد ممکن تمام موارد ایمنی در نظر گرفته شود

بر روي دیوار در محلی نصب گردد که دور از دسترس افراد غیر مجاز بوده و از آسیب
  .به دور باشد ... ضربه، نفوذ آب و رطوبت و

ها بر روي باکس قرارگیري پایهي  نحوه: 12شکل

قرار گرفتن باکس بر روي دیوار جهت دسترسی به  بر روي باکس و 12ها همچون شکل  نصب پایه
در صورت وجود نمایشگر بر روي درب باید دقت شود . بایست جدا نمود ترمینال ها در ابتدا درب باکس را می

ی به اتصاالت مربوط به نمایشگر تا آسیبپذیرد که این عمل به آرامی انجام 
مطمئن و دور از آسیب قرار میهاي متصل شده به نمایشگر درب را در جایی 

  .بر روي سیستم قرار گیرد

ي دستگاه، سنسور بایست اتصاالت مربوط به تغذیه ي بعد می
این منظور ابتدا باید به نقشه اي که داخل درب دستگاه نصب شده است توجه شده است

باشد به هر ترمینال می اتصاالت مربوط ها و ي ترمینال بیان گر شماره

ي اتصاالت باکس کنترل با باکس قدرت، سنسور دما و رطوبت یکپارچه،  نماي کاملی از نحوه
در ساخت دستگاه  . سنسور دماي مستقل، سنسور دود و آژیر نشان داده شده است

ها همانگونه که در ادامه تعریف شده است در نظر گرفته شود تا باعث سهولت است که رنگ ترمینال
ها تغییر کند گردد اما گاه با توجه به شرایط ممکن است رنگ ترمینال

ها اکتفا کردن کافی نمی باشد و تنها به رنگ ترمینال که در نقشه ذکر شده است می

در ابتدا براي نصب دستگاه 
مکانی است که تا حد ممکن تمام موارد ایمنی در نظر گرفته شود

بر روي دیوار در محلی نصب گردد که دور از دسترس افراد غیر مجاز بوده و از آسیب
ضربه، نفوذ آب و رطوبت و

نصب پایه بعد از 
ترمینال ها در ابتدا درب باکس را می

که این عمل به آرامی انجام 
هاي متصل شده به نمایشگر درب را در جایی  سوکت

بر روي سیستم قرار گیرد

ي بعد می در مرحله
این منظور ابتدا باید به نقشه اي که داخل درب دستگاه نصب شده است توجه شده است

بیان گر شماره

نماي کاملی از نحوه 13در شکل 
سنسور دماي مستقل، سنسور دود و آژیر نشان داده شده است

است که رنگ ترمینال
گردد اما گاه با توجه به شرایط ممکن است رنگ ترمینال

که در نقشه ذکر شده است می



  
 ،و رطوبت یکپارچه، سنسور دماي مستقل باکس قدرت، سنسور دمابا  نماي کلی از اتصاالت بین باکس کنترل: 13شکل   

  و آژیر سنسور دود



  

رنگ قرمز و و با  2و 1شماره هاي دو ترمینال ابتدایی که با در باکس کنترل  شود  همانطور که مشاهده می
با توجه به امکانات محل  این دو ترمینالآبی مشخص شده اند جهت تغذیه سیستم در نظر گرفته شده اند 

ترمینال قرمز معرف فاز و ترمینال آبی معرف . متصل گردند UPSبایست به برق  می حدالمقدور مورد نظر
  .باشد نول می

  . باشند نامگذاري شده اند جهت اتصال به برق شهر می 4 و 3 دو ترمینال بعد که با رنگ طوسی و عددهاي 

ü  در اینجا اینکه الزم به ذکر است در صورت وجود سیستمUPS ن نول آن با نول برق و مجزا بود
 .مشترك در نظر گرفته شوندبه صورت شهري هرگز نباید این دو در اتصاالت دستگاه 

ي دیگر که  و یا هر هشدار دهنده(که با رنگ زرد مشخص شده اند مخصوص آژیر  6و  5هاي شماره  ترمینال
  .در نظر گرفته شده اند) گرددولت تغذیه می 220با برق 

اند براي برقراري ارتباط با  گذاري شدهعدد 10و  9 ،8 ،7 هاي رنگ که در این جا با شماره  ترمینال هاي سبز
جهت تغذیه )  8 و 7ترمینال ( که دو ترمینال اول در نظر گرفته شده اندرطوبت یکپارچه سنسور دما و 

در نظر  پی ال سیبه سمت   جهت دریافت دیتا از سنسور)  10و  9 هاي ترمینال( و دو ترمینال آخر  سنسور
  .گرفته شده اند

 قرار دادهور دود سنسبه اتصال  براي که با رنگ طوسی مشخص شده اند  14و 13، 12، 11هاي  ترمینال
  .باشند میي سنسور  دو ترمینال اول جهت تغذیه برق سنسور و دو ترمینال آخر جهت اتصال به رله. شده اند

شماره دو  براي کنترل کولر 18و  17هاي  و ترمینال 1براي کنترل کولر شماره  16و  15هاي شماره  ترمینال
باکس قدرت اتصال پیدا هاي مربوطه در  ترمینالبایست به  اند و این چهار ترمینال می در نظر گرفته شده

چهارترمینال مخصوص  است  با کادر قرمز مشخص شده 13در باکس قدرت نیز همانطور که در شکل . کنند
  )در باکس قدرت 12و 11، 10، 9 هاي ترمینال( ین کار در نظر گرفته شده استا

   با عبارت  مربوطهکه در نقشه ي  در باکس کنترل کولرهر  مربوط به  شماره  بدین منظور ترمینال
cool1-in که با حرف ی به ترمینال را) 15در اینجا ترمینال ( مشخص شده استL1  در باکس قدرت

(  ترمیناللی را که در باکس کنترل با نام شود و  میمتصل ) 9در اینجا ترمینال شماره (  گردیدهمشخص 
cool1-out  ) 16در اینجا ترمینال(در باکس قدرت با حرف ی که را به ترمینالk1 تعریف شده است ) در

  .متصل شود )11اینجا ترمینال 



در باکس   cool2-INبا عنوان ترمینال 
      در باکس قدرت متصل و ترمینال)10

  .متصل گردددر باکس قدرت

کنترل و قدرت همیشه باید اتصاالت بین باکس 

  

ترمینال بدین صورت که . عمل شود براي کولر دوم مشابه کولر یک باید
10ترمینال (  L2به ترمینال را ) 17در اینجا ترمینال

در باکس قدرت k2به ترمینال را ) در  باکس کنترل 18ترمیتال (   

کنترل و قدرت همیشه باید اتصاالت بین باکس اي ه باید توجه شود که فارغ از نوع شماره گذاري در باکس
  :به صورت زیر باشد براي کنترل دو کولرکنترل و قدرت 

  
     

   

براي کولر دوم مشابه کولر یک باید
در اینجا ترمینال( کنترل 

cool2-out 

باید توجه شود که فارغ از نوع شماره گذاري در باکس
کنترل و قدرت 

    
    
   

  

  

  

  

  

  

  



  اتصاالت مربوط به باکس قدرت
ها وجود  هایی همچون کنتاکتورها و ترمینال شود قسمت دیده می 11 در باکس قدرت همانطور که در شکل

  :بایست به روش زیر عمل شود ها میصحیح بین باکس قدرت و کولربراي برقراري ارتباط . دارد

 .شده است دادههاي باکس قدرت نیز در قسمت داخلی درب باکس قدرت قرار  ي مربوط به ترمینال نقشه 
  هاي مربوط به اتصال بین باکس قدرت و کولرها در شکل با کادر قرمز مشخص گردیده اند ترمینال

  
  هاي باکس قدرت الي ترمین نقشه: 15شکل 

  

و ) PH(هایی تحت عنوان ورودي شود براي هر کولر ترمینال همانطور که در نقشه مشاهده می
این بدین معنی است که فاز و نول مربوط به تغذیه هر کولر ابتدا  .در نظر گرفته شده است )cool(خروجی

به )   COOLهاي ترمینالاز  ( و سپس از آن)   PHوارد ترمینال هاي( بایست وارد باکس قدرت شده می
ي نول  نشان دهنده Nي فاز و حرف  نشان دهنده Lطرف کولر مربوطه خارج شود که در هر قسمت حرف 

  .باشد می

  .استفاده شود mm 4*2بایست  حداقل از کابل  براي این منظور می 

  .کولرها نشان داده شده استي صحیح ارتباط بین باکس قدرت و  نمایی کلی از نحوه 16در شکل 

  

  

  



  
اتصاالت بین باکس قدرت و کولرها: 16شکل  اتصاالت بین باکس قدرت و کولرها

  



( ولت  220اتصاالت منابع   به هاي مربوط
ي دستگاه اهم متر چک گردد تا از عدم وجود هرگونه اتصال کوتاه اطمینان 

  
  ولت 220اتصال کوتاه در اتصاالت 

بایست  اولین نکته اي که می. کنیم برق سیستم را وصل می
  . باشد ها به صورت صحیح می

نشان  18همانطور که در شکل  هاي مختلفی

  راه اندازي و تست دستگاه
هاي مربوط بایست ترمینال می  اندازي دستگاه ز راهاتصاالت  قبل ا

ي دستگاه اهم متر چک گردد تا از عدم وجود هرگونه اتصال کوتاه اطمینان  به وسیله) و برق شهر
  

اتصال کوتاه در اتصاالت ي تست جهت اطمینان از عدم وجود  نحوه: 17شکل 

  

برق سیستم را وصل می ،کوتاهبعد از حصول اطمینان از عدم وجود اتصال 
ها به صورت صحیح می PLCو در مدار قرار گرفتن  شدن در این مرحله دقت شود روشن

هاي مختلفی قسمت  5130و  6400سري  هاي پی ال سیبر روي هر یک از 
     .داده شده است وجود دارد

راه اندازي و تست دستگاه
اتصاالت  قبل ا بعد از اتمام 

و برق شهر UPSبرق 
  .اصل شودح

بعد از حصول اطمینان از عدم وجود اتصال 
در این مرحله دقت شود روشن

بر روي هر یک از 
داده شده است وجود دارد



  
  6400و  5130هاي موجود بر روي پی ال سی 

 RUNکلید مربوط به  6400براي پی ال سی  
. قرار داشته باشد Stopوضعیت  در  5130

بر   5130و براي پی ال سی  1ي  بر روي گزینه
این تنظیمات در کارخانه در هنگام ساخت صورت گرفته و نباید 

ي هر پی ال بر رو  Powerهاي مربوط به 
به صورت زیر روش   و 640هاي مربوط به پی ال سی 

  

هاي موجود بر روي پی ال سی  المان: 18شکل 

  

براي پی ال سی   هقبل از راه اندازي دستگاه ذکر این نکته الزم است ک
5130و براي پی ال سی  RUNبایست در وضعیت 

بر روي گزینه  6400براي پی ال سی  IDي  همچنین تعریف کننده
این تنظیمات در کارخانه در هنگام ساخت صورت گرفته و نباید . قرار داشته باشد 5ي 

  .به هیچ وجه تغییر کنند

هاي مربوط به  LEDبایست  ي اول می ر هنگام اتصال دستگاه به برق در مرحله
هاي مربوط به پی ال سی  LEDزمان اندکی   بعد از گذشت و سی روشن شود

  :توجه
قبل از راه اندازي دستگاه ذکر این نکته الزم است ک

بایست در وضعیت  می  Stopو 
همچنین تعریف کننده

ي  روي گزینه
به هیچ وجه تغییر کنند

  

ر هنگام اتصال دستگاه به برق در مرحلهد
سی روشن شود

  باشند شده



  
  مدار  6400ي صحیح قرار گرفتن پی ال سی 

LED  مربوط بهPower   روشن وLED 
ها در این پی ال سی مربوط به ورودي  و 

  .توانند روشن و یا خاموش باشند

  
  در مدار 5130ي صحیح قرار گرفتن پی ال سی 

ي صحیح قرار گرفتن پی ال سی  نحوه: 19شکل 

  

LEDباید دقت گردد که حتما  5130همچنین در مورد  پی ال سی 

ها در این پی ال سی مربوط به ورودي  و  LEDباقی . خاموش باشندFualو   RUNي  مربوط به گزینه
توانند روشن و یا خاموش باشند خروجی هاي پی ال سی بوده که با توجه به شرایط مختلف می

ي صحیح قرار گرفتن پی ال سی  نحوه: 20شکل 

همچنین در مورد  پی ال سی 
مربوط به گزینه

خروجی هاي پی ال سی بوده که با توجه به شرایط مختلف می



بایست روشن شده و بعد از باال آمدن اطالعات  بعد از اتصال برق می) وجوددر صورت ( نمایشگر  دستگاه 
  .را نشان دهد 21 حه اي همچون شکلصف

  
  روشن نمایشگر لمسی در وضعیت: 21شکل

  :توجه
آن که حامل نمایشگر نیز  يدستگاه بر رو صب فیزیکی در هنگام قرار دادن دربدر انتهاي ن 

چراکه . بایست در نهایت دقت انجام شود می هاي مربوط به آن باشد اتصال صحیح سوکت می
تواند  که در صورت اتصال نادرست می)  دو سیم مشکی و آبی( ولت بوده  220تغذیه نمایشکر 

  .آسیب جدي به دستگاه وارد نماید

ي عملکرد صحیح سنسور دما  زي باید مورد بررسی قرار گیرد نحوهاز جمله موارد دیگر که در هنگام راه اندا 
بایست روشن بوده و دما و رطوبت محیط  باشد که بعد از اتصال جریان برق دستگاه می و رطوب یکپارچه می

  .هد را بر روي نمایشگر خود نشان د



  
  روشنسنسور دما و رطوبت یکپارچه در حالت 

 العمل نشان عکساف آن به صورت ر
باست تغغیرات  با کف دست می به آرامی

خت دستگاه در کارخانه  انجام تنظیمات الزم بر روي سنسور  دما و رطوبت یکپارچه در هنگام سا
اما گاه . ي دستگاه  دیگر نیازي به تنظیمات مجدد نخواهد داشت

SET    ) بر روي  22این دکمه در شکل
. دهد رطوبت را نشان می ي  دما و نمایشگر سنسور چیزي غیر از اندازه

چند دفعه  راSET  بایست به آرامی دکمه 
  .نشان داده شده است بازگردد 22

ابتدا بعد از حصول اطمینان از برقراري ) 
بر روي    Powerبایست چراغ  صحیح فیزیکی فیش تغذیه برق و کابل دیتا  و بعد از اتصال برق دستگاه می

سنسور دما و رطوبت یکپارچه در حالت : 22شکل

ردما و رطوبت در اطعمدي در صورت تغییر جهت تست ع
به آرامی سنسوراي شکل   لوله استوانه براي مثال در صورت گرفتن 

  )دما و رطوبت را به درستی نشان دهد

تنظیمات الزم بر روي سنسور  دما و رطوبت یکپارچه در هنگام سا
ي دستگاه  دیگر نیازي به تنظیمات مجدد نخواهد داشت شده است و شخص نصب کننده

 SETي  مشاهده شده است که به علت فشار آمدن بر روي دکمه

نمایشگر سنسور چیزي غیر از اندازه)  شود سنسور مشاهده می
بایست به آرامی دکمه  براي باز گرداندن سنسور به وضعیت عملکرد نرمال می

22وضعیت صفحه نمایش آن به حالتی که در شکل 

  

) GSM( ي عملکرد دستگاه مودم ي آخر براي تست نحوه
صحیح فیزیکی فیش تغذیه برق و کابل دیتا  و بعد از اتصال برق دستگاه می

  .این دستگاه روشن شده باشد

جهت تست ع همچنین 
براي مثال در صورت گرفتن ( دهد

دما و رطوبت را به درستی نشان دهد

  :توجه

تنظیمات الزم بر روي سنسور  دما و رطوبت یکپارچه در هنگام سا
شده است و شخص نصب کننده

مشاهده شده است که به علت فشار آمدن بر روي دکمه
سنسور مشاهده می

براي باز گرداندن سنسور به وضعیت عملکرد نرمال می
وضعیت صفحه نمایش آن به حالتی که در شکل  تافشار داد 

ي آخر براي تست نحوه در مرحله 
صحیح فیزیکی فیش تغذیه برق و کابل دیتا  و بعد از اتصال برق دستگاه می

این دستگاه روشن شده باشد

  



  
  ي جاگذاري سیمکارت در وضعیت روشن و نحوه

خشاب سیم کارت را با یک  ي مربوط به خروج
ه دکارت را درون خشاب قرار دا سپس سیم
اندکی  بعد از زمان مدکارت در مو درصورت قرار گرفتن صحیح سیم

  . کند شروع به ارتباط با شبکه  مخابرات و چشمک زدن می

در وضعیت روشن و نحوه) GSM( مودم : 23شکل 

  

ي مربوط به خروج بایست دکمه ودم میبعد از حصول اطمینان از روشن بودن م
سپس سیم. رامی فشار داد تا خشاب از جاي خود بیرون آیدآیز به 

درصورت قرار گرفتن صحیح سیم. شود و آن را به محل خود باز گردانده می
Po شروع به ارتباط با شبکه  مخابرات و چشمک زدن می

بعد از حصول اطمینان از روشن بودن م
یز به شئ نوك ت

و آن را به محل خود باز گردانده می
 Powerچراغ 


