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کننده B1 ECOتلفن

محصول مقدماتی توصیف

کننده کوچکB1 ECOتلفن و کنندهینتراولین است.موجودتلفن ایران عزیزمان کشور سراسر کاربردیدر محصول بمبتکرانه،این مقرون هو

بتاصرفه و،شرکت کوچک حجم به توجه کنندهبا تلفن سایر با مقایسه در آن بازار،مناسب در موجود کم،های فضای به نصنیاز در وسهولت ب

داد قرار بتا شرکت همیشگی همراهان اختیار در را آسان استکاربری .ه

بندی سیم و اتصال نحوه

سیمشماره عملکردرنگ
قرمز1

ورودی DCV12تغذیه

0V (GND)مشکی2

سفید3
2رله

NO2

COM2زرد4

سبز5
1رله

NO1

COM1بنفش6

T2+)مثبت(2تحریکایسرمه7

T1-فی(ن)م1تحریکایقهوه8

مهم نکات

منجربه.1 موضوع این به توجه عدم دهید، قرار سوکت درون است خاموش دستگاه که حالتی در را کارت دیدنسیم وکارتسیمآسیب

شد.دستگاه خواهد

سیمپیامک.2 اپراتور به توجه با را تبلیغاتی نمایید.های غیرفعال استفاده، مورد کارت

امکانات

صرفهنیترکوچک● به مقرون کنندهترینو ایرانسراسرتلفن

خروجی● آزاد رله دو و ورودی تحریک دو داری

●2 تلفنحافظه00دارای رلهجهتهمراهشماره دو هر کنترل

●1 تلفنحافظه0دارای پیامکجهتشماره ارسال و T1تحریکگزارشتماس T2وهای

تحریک● از استفاده سیستمامکان انواع برای ورودی حفاظتیهای های

رله● از استفاده سیستمامکان انواع کنترل برای خروجی اتوماتیکهای درب ...های و روشنایی کنترل ،

تقوی● احتسابدارای با شمسی و میالدی کبیسهسالم های

پیامک● یک ارسال با تنها دستگاه تاریخ و ساعت تنظیم امکان

گرفته● صورت عملیات دقیق ساعت و تاریخ همراه به گزارش ارسال امکان

رلهآسانکنترل● دو کنندههر تلفن SMSارسالباتنهاخروجی

زمان● تنظیم رلهنوعوامکان دو هر (ON/OFFیاثانیه999-1)عملکرد

●S تماسMSارسال برقراری هنگامو T2وT1هایتحریکشدنفعالدر

عملکرد● وضعیت از گزارش دوارسال خاموش(هر و )روشن کاربر به رله

گزارش● حافظهارسال روی بر گرفته انجام آالرمعملیات های

دستگاه● گزارش زبان انتخاب (انگلیسی–)فارسیامکان

با● کار ایرانسلاپراتورهایقابلیت اول، تالیاوهمراه

دستگاه● از خانواده افرادِ تمام به،استفاده نیاز اضافیپرداختبدون هزینه هرگونه

نقل● صورت در افراد حذف مکانامکان

تلفن● شماره حذف با )بدحساب( افراد دسترسی کردن ثانیهآنهامحدود چند از کمتر در ها

●io و )اندروید موبایل افزار نرم ترsدارای راحت هرچه کنترل برای کننده( B1 ECOتلفن
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 .کنید و حافظه را کامالً پاک ها را حذفدرصورت ذخیره بودن شماره تلفن یا پیامک بر روی حافظه سیم کارت، لطفاً تمامی آن .3

اعالم و  سرویس اطالع از هزینه تماس، 3941ک خالی به کنید، با ارسال یک پیامکارت اعتباری ایرانسل استفاده میچنانچه از سیم .4

 کنید. غیرفعالرا  باقیمانده شارژ

 نحوه عملکرد دستگاه

کارت را داخل سوکت مربوطه در حالتی که تلفن کننده خاموش است و تغذیه ورودی متصل نشده است، سیمصحیح، سیم بندی انجام پس از 

 3هر  NET LED و بعد از شناسایی شبکه شده یاندازپس از مدت کوتاهی دستگاه راهدستگاه را متصل نمایید.  12V قرار دهید، سپس تغذیه

های LEDیابی و وضعیت یبعجدول “به  SYSو  NETهای LEDبرای آشنایی بیشتر با  .زندمی هر ثانیه یک چشمک SYS LED چشمک و 1ثانیه 

  مراجعه نمایید. ”نشانگر

 تماس در دستگاه )به عنوان مدیر سیستم( ثبت اولین شماره

پذیرش تماس است.  آماده ( و دستگاهثانیه 0.6چشمک در هر  2) کردهشروع به چشمک زدن  SYS LEDثانیه،  2با فشردن کلید لرن به مدت 

ده دستگاه تماس را رد نموتماس، برقرار شدن . پس از شودیعنوان مدیر سیستم شناخته مدستگاه تماس بگیرد به کارتیمکه با س شخصی

(Rejectو پیامک مدیریتی حاوی رمز دستگاه را به شماره مدیر ارسال م )ل جدو یهاافزار دستگاه یا فرمانتوان با کمک نرمآن می از . پسکندی

 .نموددستگاه استفاده از ، "ها و دستوراتفرمان"

 : توجه

 SMSذخیره شده باشد و شخص جدیدی اقدام به ذخیره شماره تماس خود به عنوان مدیر کند، دستگاه با ارسال  مدیر در حافظه چنانچه شماره

 را گزارش خواهد کرد. مدیر جدیدبه مدیر سابق، تغییر مدیر و شماره تماس 

 مه عبور اقدام نمائید.از تعیین مدیر، نسبت به تغییر کل پسلطفاً  ،جهت افزایش ایمنی سیستم

 T2و  T1های با تحریک آشنایی

  است. مثبت یکتحر T2و  یمنف یکتحر T1 است. T2و  T1 یکتحر ورودی 2 یدستگاه دارا

  یکتحر هایحالت

 است. زیر شرح به یکحالت تحر 2 یدارا B1 ECOتلفن کننده 

 (Level Trigger)  یسطح یک: تحر1حالت 

 یبرا .کندینم یبعدیری گشماره ارسال پیامک یا اقدام به ادامه اعالم وقوع آالرم را متوقف کرده و دستگاه ،قطع شود یکحالت هرگاه تحر یندر ا

                                                   قرار داده شود. Lحرف در پیامک ارسالی  است یحالت کاف ینفعال کردن ا

 1234T1LT2L             شوند:سطحی تنظیم می کدر حالت تحری T2و  T1مثال: هر دو تحریک 

 (Edge Trigger) لبه یک: تحر2حالت

حالت  ینفعال کردن ا یبرا. گیردتماس میآالرم، حافظه خانه  10موجود در ی هاتمام شماره با دستگاه، قطع شود یکاگر تحر یحالت حت یندر ا

 قرار داده شود. Eحرف در پیامک ارسالی  است یکاف

 1234T1ET2Eشوند:             سطحی تنظیم می کدر حالت تحری T2و  T1مثال: هر دو تحریک 

 .است شده قرار داده (لبه)تحریک 2  دستگاه در حالت فرض،توجه: در حالت پیش

 T1 تحریک عملکرد

 :دهدمی شده و عملیات زیر را انجامیکتحر دستـگاه ،(GND)سیگنال منفی به  T1 یه اتصالثانــ 3پس از 

 .کندیم SMSرا  1 یکهشـدار تحرآالرم موجود در حافظه  یهابه شماره .1

 .کندیرا پخش میک بیپ در ثانیه  تماس گرفته و کارت،یمس یقاز طرآالرم موجود در حافظه  یهابا شماره .2

 T2عملکرد 
 :دهدانجام میعملیات زیر را شده و یکدستگاه تحر ،ولت 12به ولتـاژ  T2 یه اتصالثانــ 3پس از 

 .کندیم SMSرا  2 یکهشـدار تحرآالرم موجود در حافظه  یهابه شماره .1

 .کندیرا پخش مدو بیپ در ثانیه  تماس گرفته و کارت،یمس یقاز طرآالرم موجود در حافظه  یهابا شماره .2

     

 را متوقف کند. هاتحریک یریگشمارهارسال پیامک و  ادامه تواندیم به دستگاه STOPفرمان با ارسال مدیر سیستم  :توجه
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 T2و  T1 تحریک گزارش دریافتی متن ییرتغ

هشدار “عبارت  T2و برای  “فعال شد 1 یکهشدار تحر“عبارت ، T1 تحریک ی. براکندیم SMSرا  یها متن مشخصیکاز تحر یکهر  یدستگاه برا

داده و متن مورد نظر و دلخواهی را جایگزین  ییرتغ پیامکبا ارسال  راهر دو تحریک  SMSمتن  تواندیکاربر م .شودیارسال م “فعال شد 2 یکتحر

  .نماید

 1234T1T                              دزدگیر فعال شد      مثال:1234T1T                              متن جدید      T1: متن ییرتغ

 1234T2T                              درب باز شد              مثال:      1234T2T                         متن جدید     T2: متن ییرتغ
 تلفن کننده هایحافظهمعرفی 

صورت اتوماتیک در به ،ای که به عنوان مدیر سیستم تعریف شده استشمارهدارای دو حافظه آالرم و حافظه رله است.  B1 ECOتلفن کننده 

بایست توسط مدیر تعریف ها، برحسب نیاز و کارایی میشود. سایر شماره تماسحافظه آالرم و رله قرار داده می( هر دو 1اولین خانه )حافظه شماره 

 شوند.

 عملکرد ظرفیت نام حافظه

  T2و  T1های گزارش فعال شدن تحریک و تماس ریافت پیامکد  ماستشماره  10 حافظه آالرم

 B1 ECOمکان کنترل هر دو رله با ارسال پیامک مربوطه یا استفاده از نرم افزار گوشی هوشمند ا ماستشماره  200 حافظه رله

 هاتوضیح عملکرد رله  
های اتوماسیون درب استفاده برای کنترل سیستمجهت  هاتعبیه شده است. این رله 1Aبا قابلیت جریان دهی تا  آزاد دستگاه دو رلهبر روی این 

یا  ”ایلحظه“و مد عملکرد . زمان نددر نظر گرفته شده ا و دیگر کاربردهای رله آزاد کنترل لوازم جانبیپارکینگ، کرکره برقی، مغزی مقابل، 

 کنترل نمود. SMSرا به کمک نرم افزار یا ارسال  هاتوان رلهرله برحسب نیاز قابل تنظیم بوده و می هر دو ”روشن/خاموش“

و  SMSدو روش ارسال  از هاجهت خاموش و روشن کردن رله حالت. در این شدخواهد  ON/OFF صورتبهها نعملکرد آ، هاکردن زمان رله 0با 

زمانی  ها. چنانچه برای رلهتوان استفاده کردمیگوشی هوشمند، افزار )                            (  موجود در نرم از دکمه خاموش و روشن یا استفاده

اتوماتیک خاموش خواهد شد. در  صورتبهشده، رله یمتنظثانیه تنظیم شود، پس از  ارسال فرمان روشن رله و سپری شدن زمان  999تا  1بین 

 افزار را انتخاب نمایید.شده، دکمه خاموش رله نرمیمتنظصورت تمایل به خاموش کردن رله پیش از  اتمام زمان 

 100، زمان رله تمدید خواهد شد. به عنوان مثال اگر زمان رله ارسال پیامک روشن کردنتوجه داشته باشید در صورتی که رله فعال باشد با 

روشن  ،ثانیه پس از دریافت فرمان 100ثانیه از این زمان سپری شده باشد با ارسال پیامک، این زمان تمدید شده و رله تا  90ثانیه باشد و 

 ماند.می

نمایید. در های پرمصرف، از رله جانبی با جریان دهی باال استفاده های خروجی برای کنترل دستگاهتوجه: در صورت تمایل به استفاده از رله

 .ه و از گارانتی خارج خواهد شدصورت تلفن کننده آسیب خواهد دیدغیراین

 های نشانگرLEDیابی و وضعیت یبعجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET LED 

 ماژول مخابراتی دستگاه خاموش است. خاموش

 در حال اتصال به شبکه اپراتور مربوطه است.  ماژول مخابراتی چشمک 1ثانیه  0.6هر 

 ی به شبکه متصل شده و آماده کار است. درستبه ماژول مخابراتی چشمک 1ثانیه  3هر 
SYS LED 

 است. مجدد یاندازاولیه یا راه یاندازدستگاه در حال راه دائم روشن

 دستگاه در حال عملکرد عادی است. چشمک 1ثانیه  1هر 

 است. لرندستگاه در مد  چشمک 2ثانیه  0.6هر 

 .است ERASEدستگاه در مد  چشمک 5ثانیه  0.6هر 

 یا عدم قرارگیری مناسب در سوکت( کارتیم)نبود س کارتیمس یخطا چشمک 2ثانیه  3هر 

 (یستغیرفعال ن کارتیم)پین کد س PINCODE یخطا چشمک 3ثانیه  3هر 

 (یستکردن شبکه موبایل ن یداشبکه )دستگاه قادر به پ یخطا چشمک 4ثانیه  3هر 
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 (Reset Factoryبازگرداندن به تنظیمات کارخانه )

 ،اریددابتدا برق ورودی دستگاه را قطع نموده، سپس کلید لرن را فشرده و نگهشرکت سازنده،  فرضیشبه تنظیمات پ دستگاه برای بازگرداندن

در این  رها کنید. شود. حال دکمه لرن رادائم روشن می ثانیه 10چشمک زن شده و پس از گذشت   SYS LEDرا مجدد وصل نمایید،برق ورودی 

به  تحریکهر دو  حالت، ’0‘به  هایتایم رله ،’1234‘رمز دستگاه به  ،شوندیدستگاه پاک م یهاو تمام حافظهشده  Reset Factoryحالت دستگاه 

 .خواهند یافتتغییر  96/01/01و تاریخ آن به  08:00ساعت دستگاه به  لبه،

 دستوراتو  هافرمان

نمایید. توجه  1234لطفاً پس از تغییر رمز عبور، رمز جدید را جایگزین  رقمی دستگاه است. 4کلمه عبور  1234منظور از  ،در تمام مراحل دستورات

 دستگاه به حروف بزرگ و کوچک و یا اعداد فارسی و انگلیسی حساس نیست.  از چپ به راست هستند و دستورات تمامیداشته باشید، 
 

 دستورات عملکرد و یا نحوه استفاده

را فقط به شماره ساعت و تاریخ گزارش ارسالی ها، ، حالت تحریکوضعیت و زمان رله حافظه رله، و آالرمحافظه  فضای خالی ،رمز ورود

 .کندیمدیر ارسال م
CHECK 

 رمز4 رقمی1234CP تغییر خواهد داد.( 5678را به  1234فرض این دستور، رمز پیش 1234CP5678. )مثال: رمز ورودتغییر 
 1234TSYYYYMMDDHHMM (1234TS139602271308 ←13:08 ساعت  1396/02/27تنظیم تاریخ  تنظیم ساعت و تاریخ )مثال:

 1234CL .شوداعالم میو زبان جدید با پیامک به مدیر  کردهزبان دستگاه تغییر 

 1234CFفرمول کنترل شارژ  (1234CF*141*1# :شود. )مثالعنوان فرمول کنترل شارژ ذخیره میبه CFمتن بعد از 

 1234CF .شودیفرمول کنترل شارژ موجود در حافظه پاک م
 1234CC کند.از اپراتور استعالم و نتیجه را پیامک می شده،یرهرا با توجه به فرمول شارژ ذخ کارتیممیزان اعتبار س

 1234ACفرمول + رمز شارژ (1234AC*141*123456789123456# :)مثال را کامل وارد نمایید. فرمول و رمز شارژ ،برای افزایش میزان اعتبار

 1234ADAشماره موردنظر  (1234ADA02166746106 :کند. )مثالمیکرده و گزارش مربوطه را به مدیر ارسال اضافه  آالرم شماره واردشده را به حافظه

 1234ADRشماره موردنظر  (1234ADR02166746106 :)مثالکند. میکرده و گزارش مربوطه را به مدیر ارسال اضافه  رله شماره واردشده را به حافظه

 1234DNAشماره موردنظر  (1234DNA02166746106)مثال  کند.حذف می آالرم واردشده را از حافظه تلفن شماره

 1234DNRشماره موردنظر  (1234DNR02166746106)مثال  کند.حذف میرله واردشده را از حافظه  تلفن شماره

 1234DAAN .نمایدی)غیر از مدیر( را پاک م آالرم موجود در حافظه یهاتلفن تمام شماره

 1234DARN .نمایدی)غیر از مدیر( را پاک مرله موجود در حافظه  یهاتلفن تمام شماره

 1234SLR (است.شماره تلفن  10)هر پیامک حاوی  شود.به مدیر پیامک می رله موجود در حافظه یهاتلفن لیست شماره

 1234SLA (است.شماره تلفن  10)هر پیامک حاوی  شود.به مدیر پیامک میآالرم موجود در حافظه  یهاتلفن لیست شماره

1234T1T (1234T1T)مثال: پمپ آب روشن شد T1 تغییر متن گزارش دریافتی از تحریک تحریکمتن    

1234T2T (1234T2T)مثال: حضور در محدوده غیرمجاز T2 تغییر متن گزارش دریافتی از تحریک تحریکمتن    

 STOP )فقط مدیر( T2و  T1های تحریک فعال شدن یا برقراری تماس گزارشو متوقف کردن ارسال پیامک 

 1234T1(E/L)T2(E/L) (1234T1LT2Eبه لبه :  T2به سطح و  T1)مثال تغییر حالت  L، حالت سطح: E. حالت لبه: T2و  T1های تنظیم حالت تحریک

 1234R1ON شود.روشن می1رله 

 1234R1OFF شود.خاموش می 1رله 
 1234R1Tزمان (1234R1T120  ←ثانیه   120)مثال: تغییر زمان رله به  ثانیه 999-0 بین 1زمان روشن بودن رله تنظیم 

 1234R2ON شود.روشن می 2رله 

 1234R2OFF شود.خاموش می 2رله 
 1234R2Tزمان (1234R2T90  ←ثانیه   90)مثال: تغییر زمان رله به  ثانیه 999-0 بین 2زمان روشن بودن رله تنظیم 

 1234RP1ON به کاربر 1فعال کردن ارسال گزارش وضعیت عملکرد )خاموش یا روشن شدن( رله 
 1234RP1OFF به کاربر 1رله ارسال گزارش غیرفعال کردن 

 1234RP2ON به کاربر 2فعال کردن ارسال گزارش وضعیت عملکرد )خاموش یا روشن شدن( رله 
 1234RP2OFF به کاربر 2ارسال گزارش رله غیرفعال کردن 

 1234SV .شودیافزار دستگاه به مدیر پیامک مافزار و نرمنسخه سخت

  


