
  

  ويرا شرکت پيشران صنعت

  سردخانه-فريزر-يخچالدمای   سيستم کنترل
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قطع برق  - رطوبتافزايش  - افزايش دما وقوع مخاطراتی از قبيل اين سيستم قادر است تا در صورت
از جمله آژير  صورتھای مختلفبه آنجا در يا فاکتور ھای محيطی ديگر سرخانه و يا انبار -يخچال
اس ام اس رو موبايل و يا ف*شر و آژير در نقطه ای ديگر  -زنگ روی موبايل- ف*شر محلی –محلی 

 ھشدار .زم را به نگھدار سيستم اط*ع رسانی نمايد انباردورتر از 

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

  بخشھای مختلف دستگاه 

1( Gsm modem 

2( Temperature controller 

3( Humidity controller(optional) 

4( Siren 

5( Poly carbon box 
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سيستم مذکور وظيفه ارسال و دريافت ھشدار در مواقع لزوم روی موبايل را دارد و برای راه اندازی آن بايد از 
  راھنمای زير استفاده کنيم 

دستگاه را خاموش کرده و سيم کارت را درون محفظه ای که برای اينکار تعبيه شده قرار دھيد قبل از قرار دادن سيم 
  :کارت مطمئن شويد

  .غير فعال باشد (pin code)کارت  رمز سيم

  دفترچه تلفن ذخيره شده در سيم کارت پاک شود

Sms ذخيره شده در سيم کارت وجود نداشته باشد  

  باشد smsسيم کارت قادر به ارسال و دريافت 

  .مراجعه کنيد www.pishrans.comبرای اط*عات بيشتر و تغييرات به وب سايت 

  اعمال تغييرات

  

برای جلوگيری از ھر گونه تغيير ناخواسته ابتدا کلمه . را بزنيد  okدکمه , برای ھر گونه اعمال تغييرات در دستگاه 

با زدن دکمه  استفاده کرده و برای تاييد ھر رقم up  ,downبرای تغيير ارقام از دکمه ھای . عبور خواسته می شود

ok  پس از آن وارد قسمت تنظيمات می شويد. می رسيدبه تنظيم رقم بعدی.  

  شماره ھای کنترل کننده دستگاه

اين شماره ھا . شماره موبايل دستورات خود را دريافت می کند و فقط به اين شماره ھا ھشدار می فرستد 3دستگاه از 

  .شماره تلفن موبايل را رقم به رقم وارد نماييد,  okپس از فشردن دکمه . بايد در دستگاه ثبت شود



تاييد ميشوند پس  okتغيير نموده و با فشردن دکمه  downو  upارقام از سمت چپ به راست و با فشردن دکمه ھای 

    .است تاييد تغييرات را می نمايداز تنظيم آخرين رقم دستگاه از شما درخو

          
تغييرات لغو و به صفحه  down )سمت چپ(تغييرات اعمال می شود و با فشردن دکمه ok )وسطی  (با فشردن دکمه

  ابتدايی بر ميگرديد

  

  قابليت تلفن کننده.

 2تا وجود خطا يا بروز مشکل را به .با شماره ھای تعريف شده تماس بگيرد smsدستگاه می تواند ع*وه بر ارسال 

صورت اع*م نمايد در صورت فعال شدن اين گزينه  در صورت بروز خطا ابتدا يک ميس کال سپس ارسال اس ام 
  اس و سپس يک ميس کال ديگر و نھايتا ارسال اس ام اس دوم انجام می پذيرد 

  ھشدار و اع*م آن می باشد اين کار برای افزايش درجه

 .شما می توانيد وضعيت تماس خودکار را فعال يا غير فعال کنيد

Disable:غير فعال 

Enable:فعال 

  تغيير رمز

شما می توانيد رمز جديدی را برای دستگاه انتخاب کنيد در انتخاب و وارد کردن رمز دقت , در قسمت تغيير رمز
  .می باشد 0000د دستگاه در ابتدا دارای رمز نمايي

در صورت تغيير رمز و فراموشی آن به ھيچ عنوان نمی توانيد در داخل دستگاه ايجاد تغييرات و يا ويرايش :تذکر
  اط7عات نماييد



  وضعيت کلی و کارکرد دستگاه

در صورتی .در حال کنترل و حسگر و آنتن دھی شبکه موبايل نمايش داده می شود خروجیوضعيت در صفحه نمايش 
در سيستمھای  باشد ھيچ ھشداری وجود ندارد   in=0باشد ھشداری ايجاد شده و در صورتی که    in =1که گزينه 

  وضعيت دارند 2گزينه برای ھر کدام از حالتھا  2کاملتر اين 

in1:0      است نرماليت در وضع 1شماره  حسگر  

In1:1       در وضعيت ھشدار است 1حسگر شماره 

  

  دريافت ھشدار يا خطر توسط موبايل

) حتما حروف بزرگ باشد(   GETکافی است برای دستگاه با موبايلی که شماره آن در دستگاه ثبت شده يک دستور 

بطور مستقل .زم به ياداوری است که اين دستور  مشخص گردد )نرمالھشدار يا (ارسال شود تا وضعيت دستگاه 
  توانايی تعيين وضعيت دستگاه را دارد و در حالت نرمال بودن شرايط نيز می تواند استفاده شود

که به ازای بوجود آمدن آ.رم رخ می دھد به اين دستور وابسته نيست و مستقل از  ھشداری .زم بياداوری است که  
بنابر اين به محض بوجود آمدن خطا دستگاه بدون دريافت ھيچ دستوری کاربران را با اس ام اس از  آن ايجاد می شود

  بروز خطا آگاه می نمايد

  )اختياری (اتصال سنسور قطع برق

برای ھمه کاربرانی که شماره آنھا در سيستم يعنی اتصال برق به سيستم اين پيغام  imc در ھر بار روشن شدن سيستم

ثبت شده ارسال می گردد در صورت عدم ارسال می توان گفت مشکلی وجود دارد که بايد به بخش مشک*ت و خطا 
  اين پيغام خود دليلی برای درستی ارتباط سيستم با گيرنده پيغام می باشد ھا مراجعه نماييد

 وصل برقپيغام 

System power up  

Model:imc100 

021-66976952   

يخچال و يا سرد خانه و يا در صورت نياز ھمچنين اگر سيستم مجھز به باطری و شارژر باشد در زمان قطع برق 
و توسط اين بخش اختياری بوده (قطع برق را برای کاربران می فرستد   smsنيز ارسال قطع برق خود دستگاه 

  )کارفرما درخواست می شود



  قطع برق پيغام 

System power off 

Model:imc100 

021-66976952   

از روش ديگری می توان قطع برق را به کاربران و مسئولين اتاق سرور  در بعضی از سيستمھا با استفاده ضمنا 
اط*ع داد که در سيستم پيشرفته تری با ورودی دوم اين مھم می تواند با تقبل ھزينه انجام شود که درآن صورت 

  ورودی دوم مختص اين امر خواھد بود و با پيغام 

 Power up:برق در سيستم جريان دارد  

Power off: رق داخل سيستم موجود نيستب  

  )غير حضوری(دستورات نرم افزاری سيستم 

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

  افزودن يک شماره به ليست شماره ھا

$0000AN09123456789* 

  معرف پسورد:  0000

AN :کد اضافه کردن شماره  

  شماره موبايل مورد نظر می باشد: 09123456789

  ليست شماره تلفنھای موجود در دستگاه

$0000GN* 

  اط*ع از شارژ سيم کارت اعتباری ايرانسل

$0000CC*140*1# 

  اط*ع از شارژ سيم کارت اعتباری ھمراه اول

$0000CC*140*11# 

  حذف يک شماره از درون دستگاه

$0000RN09123456789*  

 *0000GN$                        ستگاهليست سه شماره اول د   



2(temperature controller 

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

  

اين سنسورھا قابليت جابه جايی و يا اضافه کردن سيم را دارند اما اين کار فقط بايد توسط پرسنل فنی شرکت : تذکر
  گيردانجام پيشران صنعت 

  

 , up , downکليد  3نمايش دمای فعلی و دمای ا.رم روی اين سيستم براحتی قابل مشاھده است و تنظيم دمای آن با 

set   انجام می پذيرد  

 3برای مدت    setدر حالت عادی نمايشگر دمای فعلی را نشان ميدھد و برای تعيين نقطه دمای ا.رم يا ھشدار کليد 

کاھش دمای ( downو ) افزايش دمای ا.رم( upثانيه نگه می داريم تا نمايشگر چشمک زن شود سپس با کليد ھای 

ثانيه می فشاريم تا تغييرات داخل سيستم کنترلر  3را دوباره  setپس از اتمام کار کليد  دھيمرا صورت می ) آ.رم 

   ذخيره شود

  محدوده اندازه گيری دما توسط سنسور فوق وابسته به نوع کنترلر و يا نمايشگر می باشد

3( humidity controller 

در صورت مجھز بودن به اين کنترلر که اختياری است بعد از افزايش رطوبت از حد مجاز تعريف شده پيغام ا.رم  
عم* اندازه گيری رطوبت  را انجام  صادر می شود اين سيستم با داشتن سنسوری که روی باکس متصل شده است 

  می دھد

  

قابليت جابه جايی و يا اضافه کردن سيم را دارند اما اين کار فقط بايد توسط پرسنل فنی اين اين سنسورھا : تذکر
  شرکت انجام گردد



  

 , up , downکليد  3نمايش رطوبت فعلی و رطوبت ا.رم روی اين سيستم براحتی قابل مشاھده است و تنظيم آن با 

set   انجام می پذيرد  

برای    setحالت عادی نمايشگر رطوبت فعلی را نشان ميدھد و برای تعيين نقطه رطوبت ا.رم يا ھشدار کليد در 

کاھش ( downو ) افزايش دمای ا.رم( upثانيه نگه می داريم تا نمايشگر چشمک زن شود سپس با کليد ھای  3مدت 

ثانيه می فشاريم تا تغييرات داخل سيستم  3وباره را د setرا صورت می دھيم پس از اتمام کار کليد ) دمای آ.رم 

  کنترلر ذخيره شود

  

4(siren  

اين قسمت ھمان آژير و يا خبر کننده صوتی است که در صورت وقوع ھر نوع خطا به صدا در می آيد اين آژير 
غير فعال می شود تا در زمانی که ھشدار در محل درک و توسط کليدی در کنار سمت راست تابلوی کنترل فعال و 

البته برای راه که  و کل سيستم کنترلی را خاموش نمود فھميده شد بتوان از سرو صدای بی جھت آن خ*ص شد
  اندازی مجدد آن بايد بعد از رفع ا.رم و اخطار دوباره روشن شود

  

در صورتی که در زمان وقوع خطا اين کليد را در وضعيت خاموش قرار می دھيد حتما فراموش نشود که بعد : تذکر
  باشد اCرماز رفع خطا دوباره کليد به وضعيت روشن خود بازگردد تا در صورت بروز خطای دوباره قادر به ايجاد 

  

  

  

  

  

  

  



  )بررسی مشک7ت و عيب يابی(چرا سيستم کار نمی کند

  نمايشگر سيستم اندازه دما را نشان نمی دھدچرا )1

دليل اتفاق می افتد يا کليد برق دستگاه که  2اين مشکل زمانی بوجود می آيد که برق دستگاه قطع شده باشد که به 

درکنار آن است و برای مواقع لزوم برق دستگاه را قطع می کند خاموش است و يا برق دستگاه توسط سيمی که تامين 
  زير ترمينال و يا وسط کار و يا پريز مربوطه قطع شده است  می شود از

  مشکلو رفع  عيب يابی

ابتدا از وصل بودن کليد برق دستگاه اطمينان حاصل نماييد مث* کليد را يکی دوبار روشن و خاموش نماييد تا وضعيت 
دستگاه را از محل دريافت نمايشگر در صورت وجود برق مشخص شود سپس اگر باز ھم نمايشگر روشن نشد برق 

چک نماييد در صورتی که ھمه چيز درست است اما نمايشگر روشن نمی )عموما پشت يو پی اس يا پريز برق شھر(
  شود با کارشناسان ما تماس بگيريد

  نمايشگر دما را نشان می دھد اما در صورت افزايش دما اس ام اس نمی فرستند)2

دھد که شارژ سيم کارت تمام شده و يا سيم کارت اعتباری است و به خاطر اين مشکل عموما مواقعی رخ می )الف
  شده است ) باطل(   expireعدم استفاده از آن 

  رفع مشکل

دقيقه  5برای مشخص شدن اين مشکل ابتدا يک با سيستم را از کليد کناری سيستم روشن و خاموش می نماييم و مدت 

و اعتبار کافی در سيم کارت است در   gsmسال شده بيانگر درستی سيستم برايمان  ار  puصبر می کنيم اگر پيغام 

  غير اين صورت يا شارژ سيم کارت تمام شده و يا باطل شده که با شارژ مجدد آن دوباره راه اندازی می شود

قابل شارژ سيم کارتھای ھمراه اول و ايرانسل بدون آنکه از داخل سيستم درآورده شوند به صورت اينترنتی :ياداوری
  می باشند

 2در حالتی که سيم کارت شارژ دارد ولی در صورت افزايش دما اس ام اس نمی فرستد می توان مشکل را از )ب

  ناحيه دانست

می   setگرديده است که با فشردن کليد    setاشتباھا تنظيم دمای کنترلر دما دستکاری شده و روی دمای با.تری :اول

  دپی برتوان به ای موضوع 

از محل خود در آمده و يا رله واسطه اين مسير خراب شده است   gsmسيم مربوط به خروجی سيستم ا.رم به : دوم

  )اين مورد بسيار نادر بوده  کم اتفاق می افتد(که در اين صورت بايد با کارشناسان شرکت تماس حاصل بفرماييد

  ھدسيستم در زمان خطا اس ام اس نمی دھد اما ميس کال می د)3

  اين اتفاق زمانی رخ می دھد که شارژ سيم کارت تمام شده باشد

  نمی دھدسيستم در زمان خطا اس ام اس می دھد اما ميس کال )4

 شده باشد) غير فعال (  auto dialing disableاين اتفاق موقعی رخ می دھد که در بخش تنظيمات گزينه 

  برخی ديگر نمی دھدسيستم به برخی شماره ھا ھشدار می دھد اما به )5



وارد شده اند   gsmابتدا چک نماييد که شماره ھايی که به آنھا اس ام اس داده نمی شود آيا به درستی در داخل سيستم 

ليست شماره به موبايل دستور دھنده ارسال می شود اگر ھمه چيز درست است مشکل از  *0000GN$با دستور 

و ايرانسل در برخی شرايط مانند زمانھای ترافيک با.ی مخابراتی سرويس  اپراتور می باشد اپراتور ھای ھمراه اول
به يکديگر را با تاخير انجام می دھند بطور مثال ميتوان گفت اس ام اس يک سيم کارت ايرانسل توسط ھمراه اول و يا 

کاربران از يک  برعکس در برخی مواقع با تاخير می رسد و يا اص* نمی رسد برای رفع اين مشکل اپراتور ھمه
  نوع انتخاب شود تا مشکل برطرف گردد

  سيستم کنترلری اس ام اس ھای مکرر ارسال می نمايد)6

به درستی درج نشده باشد يعنی چنين شماره ای    gsmاين اتفاق زمانی رخ می دھد که يکی از شماره ھای داخل 

اص* در شبکه مخابراتی وجود نداشته باشد در اين صورت کنترلر سعی می کند تا بطور پی در پی برای آن شماره و 
بقيه شماره ھا اس ام اس بفرستد برای رفع اين مشکل سيم کارت را از داخل  دستگاه بيرون می آوريم و سيستم را 

برای چند بار در نماييم و به محيط تنظيمات شماره ھا رجوع کرده و شماره اشتباه را اص*ح می نماييم روشن می 
دقيقه ای بدون داشتن سيم کارت سيستم را روشن و خاموش می کنيم تا حافظه سيستم از اط*عات  2 پريودھای زمانی

ذاريم  سپس کليد کنترلر را خاموش کرده و ساعت آن را بدون سيم کارت روشن می گ 1قبلی پاک شود و برای مدت 

اين بخش فقط در صورت (درب جعبه را باز کرده و سيم کارت را بارعايت نکات ايمنی در محل خود قرار می دھيم
اجازه کتبی گرفتن از شرکت پيشران و باز کردن درب جعبه قابل حصول می باشد در غير اين صورت گارانتی 

  )سيستم فسخ خواھد شد

  وبسايت

www.pishrans.com   

  ايميل شرکت

info@pishrans.com 

  ايميل اختصاصی مديريت

pishruncontrol@gmail.com 

  شرکتھای تلفن

  44973681و  44055128   


