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  اهگازدست استفاده يراهنما هچدفتر

SMS Controller SC44 

  

 )دستگاه كنترل كننده لوازم برقي و اعالم هشدار از طريق پيام كوتاه(

 

 

 

  دار سازه فن آورم تكشر

  رانيساخت ا
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 SC44راهنماي راه اندازي و استفاده از دستگاه 

تر بودن دستگاه لطفا پيش از استفاده از دستگاه، دفترچه مفيد  و نتخاب شما جهت استفاده راحت تربا تشكر از حسن ا  

 . تماس حاصل فرماييد021-77610781در صورت هرگونه نياز به راهنمايي لطفا با شماره  .راهنما را به دقت مطالعه نماييد

  :امكانات دستگاه

 سخت افزاري

  NC و  NO آمپري 5 رله  2 �

  NO آمپري 5 رله 2 �

   حالت مختلف براي هر ورودي3و قابليت تعيين  ال انواع سنسور عدد ورودي با قابليت اتص4 �

  آمپر2 ولت 12منبع تغذيه  �

  نرم افزاري

   شماره فرعي براي كنترل دستگاه4 شماره اصلي و 1امكان تعريف نمودن  �

  امكان تعيين و تغيير كلمه عبور جداگانه برا ي هريك از شماره ها از طريق پيامك �

  ريق پيامكامكان تغيير شماره ها از ط �

  كنترل ورودي ها �

  كنترل خروجي ها �

  ورودي هااطالع از وضعيت  �

  خروجي هااطالع از وضعيت  �

  )مجزا، دزدگير، كليد قطع و وصل( نواعتعيين حالت ورودي به يكي از ا �

  امكان فعال و غير فعال نمودن با ريموت كنترل استاندارد �

  )پيغام40(تغيير پيامكهاي دريافتي از دستگاه  �

   وضعيت آنتن دهياطالع از �

  كاربردها

  سونا و روشنايي ويال ها،كنترل سيستمهاي استخر  �

 روشن و خاموش كردن سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي برقي �

 اتصال به دزد گير و گاو صندوق �

 اتصال به سيستمهاي اعالم حريق �

 اتصال به سيستمهاي آبياري و سيستمهاي حرارتي گلخانه ها �

 وضچه هاي پرورش ماهي ، مزارع كشاورزي و هر مكاني كه دسترسي به خط تلفن ثابت ميسر نباشداستفاده در مرغداريها ، ح �
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 )بازگشت به تنظيمات كارخانه(راه اندازي اوليه دستگاه 

 . باز نماييدمطابق شكل زير  ابتدا دستگاه را خاموش نموده درب دستگاه را 1-1

 

بعد از قرار دادن .  بتوانيد سيم كارت را در محل خود قرار دهيدرا آزاد نماييد تامحل سيم كارت پيچها را باز كرده  1-2

 . .حكم شدن اهرم و عدم خارج شدن سيم كارت مطمئن شويدمسيم كارت از 

 ).توجه نماييد درخواست پين كد براي سيم كارت غير فعال شده باشد(

 . منتقل نموده و دستگاه را روشن نماييدresetجامپر موجود را به حالت  1-3

،پيامكي ) چشمك زدن سريع به آرام تبديل ميشود(اين حالت بعد از برقراري ارتباط دستگاه با مركز تلفن همراهدر   1-4

 . به شماره اصلي موجود در حافظه دستگاه ارسال خواهد شد" انجام شداصليبازگشت به تنظيمات "حاوي متن 

  .ارسال نماييد  به شماره دستگاهبراي تغيير شماره اصلي از شماره مورد نظر پيامكي با ساختار زير  1-5

+++++++++*989*5*1234*  

 به شماره اصلي "شماره تلفن اصلي تغيير كرد"در صورت دريافت دستور فوق توسط سيم كارت موجود در دستگاه پيامك 

  .ذخيره شده ارسال خواهد شد

  . در نظر گرفته شده است1234توجه داشته باشيد كلمه عبور به طور پيش فرض 

  .گاه را خاموش نموده و جامپر را به موقعيت قبلي بازگردانيددست  1-6

الزم به ياد آوري .     مي باشد*رمز*دستور*داده*كليه دستورهاي ارسالي به دستگاه داراي ساختاري به شكل       

ستورات است كه شماره ارسال كننده دستور به عنوان نام كاربري تلقي شده و در صورت تعريف نشده بودن، دستگاه د

  .ارسالي را اجرا نخواهد كرد

-8734ايرانسل يا همراه اول مي توانيد از سامانه آسان پرداز با شماره تلفن  جهت شارژ نمودن سيم كارت اعتباري

  . تماس حاصل نموده و مطابق راهنماي صوتي نسبت به شارژ سيم كارت خود اقدام نماييد021
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 دستورات كنترلي دستگاه

  توضيحات  اده هاي قابل قبولد  عملكرد  دستور

  غير فعال كردن ورودي ها  0

  1ورودي شماره :1تمامي ورودي ها     :0

  3ورودي شماره :3      2ورودي شماره :2

  4ورودي شماره :4

  با وارد كردن شماره ورودي دستگاه آن ورودي را غير فعال مي كند

  "غير فعال شده* ورودي ": پاسخ دستگاه

  فعال كردن ورودي  1

  1ورودي شماره :1تمامي ورودي ها     :0

  3ورودي شماره :3      2ورودي شماره :2

  4ورودي شماره :4

  با وارد كردن شماره ورودي دستگاه آن ورودي را فعال مي كند

  "فعال شده*  ورودي ": پاسخ دستگاه

  روشن كردن خروجي  2

  1خروجي شماره :1      تمامي خروجي ها:0

  3خروجي شماره :3       2خروجي شماره :2

    4خروجي شماره :4

  با وارد كردن شماره خروجي دستگاه آن خروجي را فعال مي كند

  "روشن شده* خروجي ": پاسخ دستگاه

  خاموش كردن خروجي  3

  1خروجي شماره :1      تمامي خروجي ها:0

  3خروجي شماره :3       2خروجي شماره :2

    4خروجي شماره :4

  ه خروجي دستگاه آن خروجي را غير فعال مي كندبا وارد كردن شمار

  "خاموش شده* خروجي ": پاسخ دستگاه

  اطالع از وضعيت خروجي  4

  1خروجي شماره :1      تمامي خروجي ها:0

  3خروجي شماره :3       2خروجي شماره :2

    4خروجي شماره :4

  دستگاه روشن يا خاموش بودن وضعيت خروجي ها را اعالم مي كند

  فقط شماره اصلي ميتواند شماره اصلي را تغييردهد  *1234*5*989+++++++++*  ويض شماره اصليتع  5

  فقط شماره اصلي مي تواند شماره جديدي را اضافه نمايد  *1234*6*989+++++++++*  اضافه كردن شماره فرعي  6

   شماره ها را حذف نمايدفقط شماره اصلي مي تواند يكي از  *1234*7*989+++++++++*  حذف كردن شماره فرعي  7

  *1234*8*0*  ارسال شماره ها  8
كليه شماره هاي موجود در حافظه توسط دستگاه به شماره اصلي فرستاده مي 

  شود

  رقم تعويض نمايد10-4هر شماره فقط ميتواند رمز خود را از  *1234*9*++++*  تغيير رمز  9

  هر ورودي را جداگانه ارسال مي كنددستگاه وضعيت   *1234*14*0*  اطالع از وضعيت وروديها  14

  *1234*15*0*  اطالع از وضعيت آنتن دهي  15
  فقط شماره اصلي مي تواند از وضعيت آنتن اطالع داشته باشد

  قويترين آنتن دهي: 10ضعيفترين آنتن دهي       : 0

16  
تنظيم حالت ارتباط ورودي با 

  خروجي مربوطه
  قابليت دسترسي داردفقط شماره اصلي  مراجعه شود 5 به صفحه

  *1234*17*+++*  تنظيم زمان تاخير  17
ثانيه قابل 250 تا 1زمان غير فعال كردن موقت ورودي ها بعد از تحريك از 

   )7 توضيحات بيشتر در صفحه(تغيير است

   ريموت كنترلاتصالتنظيم   18
  غير فعال نمودن ريموت: 0

 فعال نمودن ريموت: 1
  سي داردفقط شماره اصلي قابليت دستر

  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد *1234*19*0*  برنامه دستگاهVersionارسال   19

  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد مراجعه شود 8 به صفحه  تغيير پيامهاي پيش فرض دستگاه  20
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  )16دستور شماره (تنظيم حالت ارتباط ورودي با خروجي مربوطه 

  : حالت زير دارا ميباشد3 شماره اصلي تعريف شده به دستگاه، امكان تعيين حالت ورودي ها را در با استفاده از اين دستور

 )مجزا بودن ورودي از خروجي(حالت معمولي  •

 حالت دزدگير •

 حالت كليد •

ورودي /وجي دومرورودي دوم و خ/ورودي اول و خروجي اول (.خواهد بود  قابل كنترلمتناظرورودي  با خروجيهردر حالت كليد توجه شود * 

  . تعريف شده استمعمولي و به طور پيش فرض حالت )ورودي چهارم و خروجي چهارم/سوم و خروجي سوم

  :تعيين حالت ورودي ها

. مي توان حالت ورودي و خروجي متناظر را مشخص نمود* 1234*16*++++++++*براي تعيين حالت ورودي ها با ارسال پيامي به صورت 

  .داراي مشخصات ذيل ميباشد رقمي ارسالي 8عدد 

 

  ورودي  خروجي  حالت كاركرد

  0  0  )مجزا(معمولي 

  0  1  كليد

  1  0  دزدگير
  

  + + + + + + + +  

  4ورودي                                                                          1خروجي    

  3                              ورودي                                            2خروجي    

  2                                                                         ورودي 3خروجي    

            1                                                                         ورودي 4خروجي    

  

  خروجي چهارم  خروجي سوم  خروجي دوم  خروجي اول  ودي و خروجيحالتهاي مختلف تعيين ور

  ***  ***  ***  00000000  حالت مجزا

  ***  ***  ***  10000000  حالت كليد
ورودي 

  اول
  ***  ***  ***  00001000  حالت دزدگير

  ***  ***  00000000  ***  حالت مجزا

  ***  ***  01000000  ***  حالت كليد
ورودي 

  دوم
  ***  ***  00000100  ***  حالت دزدگير

  ***  00000000  ***  ***  حالت مجزا

  ***  00100000  ***  ***  حالت كليد
ورودي 

  سوم
  ***  00000010  ***  ***  حالت دزدگير

  00000000  ***  ***  ***  حالت مجزا

  00010000  ***  ***  ***  حالت كليد
ورودي 

  چهارم

  00000001  ***  ***  ***  حالت دزدگير
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  .ا مشخص نمود ها روروديهمه  پيامك وضعيت 1 ورودي ها بايد فقط با حالتتعيين توجه شود براي *

  .نمي باشد 1توسط دستور شماره ورودي ها دوباره اگر ورودي ها در حالت كليد و دزدگير تنظيم شوند نيازي به فعال سازي *

 بصورت پيامك 01010010 كليد بايد شماره براي مثال براي تعيين ورودي اول و سوم در حالت دزدگير و ورودي دوم در حالت  

  .ارسال خواهد كرد دستور اعمال به منظور تاييد “ link” 01010010  كه دستگاه پاسخي بصورت.ارسال شود* 1234*16* 01010010*

ا قابل كنترل و  در اين حالت ورودي با خروجي ارتباط نداشته و تمامي ورودي ها و خروجي ها بصورت كامال مجز):مجزا(حالت معمولي 

  . ورودي ها دستگاه به شماره ها با ارسال پيامك اطالع خواهد دادبا تغيير وضعيت.دسترسي مي باشد

اگر سيم .  به آژير متصل گردداولخروجي  سيم كشي گشته و NC(Normally close) در اين حالت ورودي بايد بصورت :حالت دزدگير

 نيز  ومي شودفعال   اولخروجيدر اين حالت ) Motion detectorبه عنوان مثال توسط ( قطع گردد  به هر عنواندزدگير يا ورودي

 از نيكهاتا زمتماس تلفني برقرار مي شود و  همه شماره ها به ترتيب اب در ضمن ،نموده به شماره هاي موجود در حافظه پيامك ارسال دستگاه

  .ي ادامه مي يابدشماره ها پاسخ دريافت نكند اين كار به صورت گردش از يكي

به تغييرات مجدد ورودي پاسخ نخواهد داد و نيز در اين زمان ) 17قابل تنظيم توسط دستور شماره (ورودي فعال شده تا سپري شدن زمان تاخير

  . بصورت فعال خواهد بوداولخروجي 

  .حساس مي باشد) اتصال باز(ت قطع به حال) حالت اتصال كوتاه(بايد توجه شود كه ورودي دزدگير فقط به تغيير وضعيت از وصل 

  :سيم بندي پيشنهادي براي اتصال دزدگير و سنسور به دستگاه بصورت ذيل مي باشد

  

RELAY(NC)                                                   خروجي          

 

                                                                                                                                          220 vAC 

 به هم متصل مي شوند و براي روشن و خاموش كردن وسايل برقي on/off در اين حالت ورودي و خروجي مربوطه به صورت :حالت كليد

در اين حالت با قطع و وصل كليد هيچ پيام يا تماسي از . ل كاربرد داردبصورت همزمان هم از طريق پيامك و هم از طريق كليد موجود در مح

در ضمن براي اطالع از روشن يا خاموش بودن لوازم برقي متصل به دستگاه مي توانيد از دستور . طرف دستگاه به شماره ها ارسال نخواهد شد

 مي توانيد از راه دور لوازم برقي خود را روشن و يا 3 و 2ورهاي شماره الزم به ياد آوري است كه با استفاده از دست.  استفاده نماييد4شماره 

  .خاموش نماييد
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  SC44دستگاه ورودي دوم  ولت به 220سيم بندي پيشنهادي براي اتصال كليد و يك عدد المپ 

  

                                                                                                 

 ON/OFF SWITCH 

                                                                                                                                         220v AC 

در حالت دزدگير با فعال شدن . مي باشد)  حالت كليدبه غير از(اين پارامتر براي تنظيم زمان غيرفعال بودن ورودي ها : تنظيم زمان تاخير

بسته به . آژير به صدا در خواهد آمد و نيز در اين زمان دستگاه به تحريك دوباره ورودي پاسخ نخواهد داد)رله اول(دزدگير به مدت تعريف شده 

  .زمان تعيين شده توسط شما را دوباره به شما اطالع خواهد داددستگاه .  ثانيه تغيير دهيد250 تا  1ميزان دلخواه مي توانيد مدت زمان آژير را از 

  .  از مدت زمان تاخير اطالع داشته باشيد*1234*17*0*مي توانيد با  استفاده از ارسال دستور 

  :) )بتا(β به عنوان مثال ريموت(نحوه اتصال ريموت كنترل استاندارد

 . را در حالت كنترل دزدگير تنظيم نماييد 0ريموت  -1

2- NO رله A   فقط ورودي آخر براي ريموت در نظر گرفته شده است(. متصل كنيد)چهارم ( آخر را به ورودي  0 دستگاه ريموت(. 

 .تعيين نماييد*) 1234*16*00001000 (*16توسط دستور شماره ) 1به عنوان مثال ورودي (حالت دزدگير را براي ورودي مورد نظر  -3

 .تعريف نماييد*) 1234*18*1(*با ارسال پيامك استفاده از ريموت را براي دستگاه  -4

 .غير فعال مي نمايد/دستگاه بطور خودكار ورودي هايي را كه به حالت دزدگير تعريف شده اند را شناسايي كرده و توسط ريموت فعال -5

ارسال اصلي  به شماره مچهارو پيامك مربوط به ورودي ه دش سيستم دزدگير فعال و غير فعال ، ريموتB و Aحال با فشار دادن دكمه  -6

  .خواهد شد

  مثالهايي از دستورات مختلف قابل ارسال به دستگاه از شماره اصلي ثبت شده

  دستور ارسالي  عملكرد  رديف

  *1234*9*987654*  987654تغيير رمز شماره اصلي به   1

  *987654*6*989++++++++*  به شماره هاي فرعي0935++++580اضافه كردن شماره   2

  *987654*0*2*  عال كردن ورودي دومغير ف  3

  *987654*2*4*  4روشن كردن خروجي   4

  *987654*8*0*  ارسال كل شماره هاي حافظه  5

 

اين . پس از ارسال هر دستور مدتي براي دريافت پيغام تاييد يا عدم تاييد از دستگاه منتظر بوده و دوباره دستور خود را ارسال نماييد: توجه

  .ك شبكه تلفن همراه مي تواند از چند ثانيه تا چند دقيقه نيز متغير باشدمدت بسته به ترافي
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   دستگاهپيش فرضيست پيامكهاي ل

شماره 

  پيامك
  متن پيش فرض

شماره 

  پيامك
  متن پيش فرض

  همه ورودي ها غير فعال شده  26  رمز اشتباه است  0

  ورودي اول غير فعال شده  27  دستور اشتباه است  1

  ورودي دوم غير فعال شده  28   رقم باشد10 تا 4رمز بين   2

  ورودي سوم غير فعال شده  29  تغيير رمز  3

  ورودي چهارم غير فعال شده  30  4

5  

 رقم باشد مانند 12شماره تلفن بايد 

  همه ورودي ها فعال شده  31 989121234567

  ورودي اول فعال شده  32  شماره تلفن اصلي تغيير كرد  6

  ورودي دوم فعال شده  33  د مي باشد عد5حداكثر تلفنها   7

  ورودي سوم فعال شده  34  شماره تلفن اضافه شد  8

  ورودي چهارم فعال شده  35  شماره تلفني براي حذف وجود ندارد  9

  ورودي اول قطع شده  36  شماره تلفن حذف شد  10

  ورودي دوم قطع شده  37  بازگشت به تنظيمات اصلي انجام شد  11

  ورودي سوم قطع شده  83  پيام تغيير كرد  12

  ورودي چهارم قطع شده  39  دستگاه روشن شد  13

  ورودي اول وصل شده  40  -  14

  ورودي دوم وصل شده  41  -  15

  ورودي سوم وصل شده  42  همه خروجي ها روشن شده  16

  ورودي چهارم وصل شده  43  خروجي اول روشن شده  17

  -  44  خروجي دوم روشن شده  18

  -  45  شدهخروجي سوم روشن   19

  -  46  خروجي چهارم روشن شده  20

  -  47  همه خروجي ها خاموش شده  21

  -  48  خروجي اول خاموش شده  22

  -  49  خروجي دوم خاموش شده  23

  -  50  خروجي سوم خاموش شده  24

  -  51  خروجي چهارم خاموش شده  25

  

  :ستگاه ارسال نماييدبراي تغيير پيامهاي پيش فرض به پيام دلخواه دستوري به صورت زير به د

  *1234*20*شماره پيامك پيش فرض* كاراكتر20پيام دلخواه حداكثر تا 

چراغ حياط روشن " به 20 وصل نموده ايد مي توانيد با تغيير پيامك شماره 4براي مثال اگر چراغ حياط خانه خود را به خروجي شماره 

  .با روشن كردن خروجي چهار پيام فوق را دريافت نماييد"شد

 .توجه نماييد هر خط فاصله يك كاراكتر محسوب خواهد شد

 

 



  

 ددیدن کنی از فروشگاه اینترنتی نیوکیت

www.newkiteshop.com 
 

  آنالین و دریافت کاال با پست پیشتازبا امکان پرداخت 
  66713333تلفن 

 احرفه ایعرضه کننده متنوّعترین کیتهاوکتابهای الکترونیکی ازآموزشی ت:  نیوکیت 
 
 

» سال سابقه 35مطمئــن با  % 100آشناو نامــی : نیــوکیت «   
 ازسایت نیوکیت دراینترنت دیدن کنیدو آدرس آنرابه دوستان خودبدهید

http://www.newkiteshop.com 
 .به آدرس اینترنتی نیوکیت رجوع نمائیدبرای بازدیدودریافت آخرین لیست قیمت دارمحصوالت نیوکیت میتوانید

 


