
 

1 
 

2REALY GSM  CONTROLLER  

  

  

  

  

  

  

 فهرست



 

2 
 

  عملکرد کلی دستگاه-1

  برد دستگاهرکا-2

  امکانات دستگاه-3

  هاگتسد عيرس یزادنا هار یارب یرورض و مزال تاکن-4

 اطالعات فنی-5

  تشريح ورودی و خروجی های دستگاه-6

  نحوه راه اندازی-7

  فرامين کنترلی دستگاه-8

  شارژ و استعالم شارژ ussdکد های -9

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3 
 

  

  عملکرد کلی دستگاه-1

با بهره گيری از پردازنده  GC2دستگاه کنترلر سيمکارتی 
، قابليت Simcomو ماژول مخابراتی قدرتمند Armپيشرفته 

کنترل انواع وسايل برقی از تمام نقاط جهان را برای تعداد 
  .کاربران فراهم مينمايد نامحدود

از اپليکيشن اندرويد و يا ارسال پيامک ، با بهره گيری 
هر دستگاه . ميتوان وسايل برقی را روشن و خاموش نماييد

سيمکارتی دارای دو رله خروجی مجزا و فرمانپذير ميباشد 
  .که به لطف آن ميتوان دو دستگاه مختلف را کنترل نمود 

  هاگتسد کاربرد.2

  کنترل  روشن و يا خاموش کردن پمپ آب و همچنين
  ت زمان روشن بودن از طريق اپليکيشنتعيين مد

  ،مناسب جهت انواع آبياری قطره ای،بارانی، ويال،
  باغ و يا زمينهای کشاورزی  

  روشن و يا خاموش کردن هر نوع روشنايی ، المپ
  و چراغ از راه دور

  مناسب جهت باز کردن انواع درب  الکتريکی و
 برقی مغازه و پارکينگ

 ن انواع دزدگير از راه قابليت فعال و غير فعال کرد
 دور به کمک پيامک
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  امکانات دستگاه.3

  قابليت تعريف رمز مدير و رمز کاربر جهت کار با
  )بی نهايت کاربر(دستگاه 

  امکان تنظيم کردن زمان روشن بودن برای هر کانال
  ثانيه تا چند ساعت1بين  به صورت جداگانه

  هرکانال (کانال خروجی به صورت مجزا  2دارای
  ).دارای يک مشترک ، يک تيغه باز و يک تيغه بسته

  دارای کانکتورهای فونيکس مجزا برای هر کانال و
  تغذيه دستگاه

 اپليکيشن فارسی جهت مديريت راحت دستگاه  
 راه اندازی و نصب بسيار راحت  
 پشتيبانی از تمامی اپراتورهای موجود در ايران. 
 زياد  ابعاد بسيار کوچک دستگاه بدون نياز به فضای

  برای اجرا و پياده سازی
 امکان نصب آنتن خارجی. 

  هاگتسد عيرس یزادنا هار یارب یرورض و مزال تاکن-4

  :نکات مهم

  به منظور عملکرد خوب دستگاه بهتر است از تغذيه
 .آمپر استفاده گردد 2ولت  12

  ،نوع سوکت سيمکارت مورد استفاده در دستگاه
 .سيمکارت نانو می باشد

  قادر به عبور جريان رله های موجود در دستگاه
 .آمپر می باشند 5ماکزيمم 
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  دستگاه در جاهايی که از پوشش نصب در صورت
مثال موتورخانه ( آنتن دهی مناسبی برخوردار نيستند 

توصيه ميشود از آنتن خارجی استفاده ) يا زير زمين
برای تهيه آنتن مورد نياز لطفا با واحد پشتيبانی . گردد

 .تماس بگيريد
 رقمی باشند 8و کاربر بايد  رمز مديريت 
   و رمز " 11111111"رمز پيش فرض مديريت

 .می باشد" 11111111"پيش فرض کاربری 

  هاگتسد یزادنا هار

 یور لکش هب هجوت اب حيحص تهج رد ار تراک ميس ادتبا-1
  ا.دييامن دراو هاگتسد

  .دييامن لصتم هاگتسد هب حيحص تهج رد ار تلو 12ژاتلو-2

 ات دشکيم لوط لامرن تلاح رد هيناث 15 ات 10 نيب ادودح-3
 ره ردNETغارچ تلاح نيارد ددرگ لصتم هکبش هب هاگتسد
 3 ره رد SYS غارچ روطنيمه و دنزيم کمشچ کي هيناث 3
  .دنزيم کمسچ کي هيناث

 رد ار ربراک زمر تاميظنت تمسق رد نشيکيلپا قيرط زا.4
 نفلت هرامش و هداد رارق 11111111 ضرف شيپ تلاح
 دراو ار ديا هدرک لصتم هاگتسد هب هک یتراک ميس هب طوبرم
  .دييامن

 و شوماخ ار 2 هلر و 1 هلر یلصا یونم رد ديناوتيم لاح-5
  .دييامن نشور

  اطالعات فنی-5
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  90: طول:  ابعاد دستگاه بدون آنتنmm  عرض :
65mm   27: ارتفاعmm 

 50: طول آنتنmm 
  ولت  12: مشخصات ولتاژ ورودی دستگاه DC2 

 آمپر
  آمپر 5ماکزيمم جريان هر کانال.  

   ورودی و خروجی های دستگاهتشريح .6

  

  

  عملکرد  عنوان
1-ANTENNA آنتن  
2-NET وضعيت شبکه سيمکارت را نشان می دهد.  
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3-SYS وضعيت سيستم را با انواع چشمک نشان ميدهد  
4-NC2 2تيغه بسته رله  
5-COM2 2تيغه مشترک رله  
6-NO2  2تيغه باز رله  
7-NC1  1بسته رلهتيغه  
8-COM1  1رله مشترکتيغه  
9-NO1  1تيغه باز رله  

  ولت 12ورودی منفی تغذيه   10
  ولت 12ورودی مثبت تغذيه  11
12-SIM محل قرارگيری سيمکارت  

  

  نحوه راه اندازی.7

پس از نصب دستگاه در جای مناسب و سيم بندی و قراردادن 
پس از گذشت مدت .سيمکارت،تغذيه دستگاه را وصل نماييد
پرداخته و بعد از آن زمان کوتاه دستگاه به جستجوی شبکه 

به منظور .چراغهای نمايشگر به حالت عادی خواهند بود
  .ی از نمايشگرها به جدول زير مراجعه فرماييديحدرک صح

NET LED 
  ماژول مخابراتی خاموش است  خاموش

ماژول مخابراتی در حال جستجوی   ثانيه 0.6يک چشمک هر 
  شبکه است

  آماده کار است ماژول مخابراتی  ثانيه 3يک چشمک هر 
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STATUS LED 
  راه اندازی سيستم  چراغ سبز روشن

  کارکرد عادی سيستم  ثانيه يک چشمک 3چراغ قرمزهر
سيم کارت به صورت صحيح در   چراغ قرمز يک چشمک متوالی

  دستگاه نصب نشده است
  پين کد سيمکارت فعال است  چشمک متوالی 2چراغ قرمز 
  در اتصال به شبکه موبايلمشکل   چشمک متوالی 3چراغ قرمز 

  اجرای عمليات درخواستی چراغ سبز روشن شدن لحظه ای
  

  فرامين کنترلی دستگاه.8

تمامی فرامين دستگاه از طريق پيامک ارسال و دريافت 
دستگاه دارای دو رمز ميباشد، يکی  رمز مديريتی و . ميشود

توسط رمز مديريتی ميتوان رمز  .ديگری رمز کاربری ميباشد
کاربر و همينطور گزارشهای مربوط به کاربران را فعال و 

  .غير فعال کرد

فرامين مربوط به رله ها با فرمت زير توسط پيامک از هر 
  .شماره ای ميتوان به سيمکارت دستگاه ارسال کرد

  )از چپ به راست(دستور ارسالی  عنوان فرمان
 11111111.11  می شود روشن 1رله 
  11111111.10  می شود خاموش 1رله 
  11111111.21  می شود روشن 2رله 
  11111111.20  می شود خاموش 2رله 

به )خاموش يا روشن( وضعيت رله ها
  کاربر ارسال ميشود

11111111.12 

 فرمول استعالم شارژ
   #3*2*1*555*: مثال

11111111.18.FORMUL
A 
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11111111.18.*555*1*2*
3# 

  به دستگاهشارژکدارسال 
: مثال

TEXT=*141*2534676545367# 

11111111.19.TEXT  
 

  تغيير رمز کاربر
  22222222:مثال رمز جديد

11111111.13.NEW 
CODE 
11111111.13.22222222 

  تغيير رمز مديريت
ا اجرای دستور فوق رمز در اينجا ب
  ر می يابديتغي 12345678مديريت به

11111111.14.NEW 
PASS 

 
11111111.14.12345678 

  
  )ثانيه 99999تا  0زمان از (1تايم رله 

 1زمان رله ) T1120#111111مثال (
  .ثانيه تنظيم ميشود 120به 

111111111.15.TIME(SE
C) 

 
11111111.15.120 

  )ثانيه 999تا  0زمان از (2تايم رله 
 2زمان رله ) T2120#111111مثال (

  .ثانيه تنظيم ميشود 25به 

11111111.16.TIME(SE
C) 

 
11111111.16.25 

 11111111.17  وضعيت زمان رله ها
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  شارژ و استعالم شارژ ussdکد های -9

در صورتی .زبان دستگاه به صورت انگليسی می باشد: توجه
که می خواهيد جوابهای شبکه در حالت استعالم شارژ برای 

  .انگليسی تغيير دهيدشما ارسال گردد زبان سيم کارت را به 

    شارژ  استعالم شارژ
  همراه اول #رمز شارژ#*140*  

  ايرانسل # رمز شارژ*141*  3#*2*1*555*
   


