
 eShop.ECA@Gmail.com ایمیل:    www.eShop.ECA.ir   فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک  1

55260962748فکس:                                           73899562120شماره تماس:   

 

 ECA GSM Relayراهنمای برد کاربردی صنعتی 

 

 

 

 

 

http://www.eshop.eca.ir/
http://www.eshop.eca.ir/
mailto:eShop.ECA@Gmail.com
mailto:eShop.ECA@Gmail.com


 eShop.ECA@Gmail.com ایمیل:    www.eShop.ECA.ir   فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک  2

55260962748فکس:                                           73899562120شماره تماس:   

 

 دستگاه: راهنمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می باشد. در صورت تعویض این آنتن،  GSMآنتن موجود بر روی دستگاه مخصوص فرکانس کاری  آنتن : -1

استفاده نمایید. در صورتی که دستگاه را درون قاب فلزی قرار   GSMمی بایست  ا  آنتن اای مخصوص  

 استفاده کنید.   GSMمی داید، می بایس  ا  افزایش طول اای استاندارد مخصوص آنتن 
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برقرار  GSMبا اتصال تغذیه به دستگاه، بصورت خودکار ارتباط با شبکه : RESETو  PWRشستی های  -2

را روشن یا خاموش کنید، می توانید ا   GSMمی گردد. در صورتی که می خوااید بصورت دستی ماژول 

ثانیه انگش  خود را بر استفاده کنید. برای روشن کردن بصورت دستی، کافیس  تا چند  PWRشتستتی   

روی ماژول نگه داشتته و سسس راا کنید، در این صورت ماژول چشمک  ده و بعد ا  گذش   مانی بسیار  

 کت  بتته شتتتبتکتته متتصتتتتل متی گتردد. بتتا تتکترار اتمتیتن .تمتتل متتاژول ختتاموش می گردد.             

ردن این فش نیز به منظور رس  کلی دستگاه و میکروکنترلر مورد استفاده قرار میگیرد. با RESETشستی 

 شستی ، دستگاه رس  گشته و به حال  اولیه با  می گردد.

به معنای اتصال تغذیه دستگاه و  PWRمی باشد.  LEDنشانگر  2تگاه دارای دست نشاانرههای شاه: :    -3

به معنای اتصال دستگاه به شبکه می باشد. نحوه  STATUSو  NETروشتن بودن دستتگاه بوده، نشتانگر    

اا بیانگر حاالت مختلف اتصتال به شتبکه می باشند. در حال  اولیه و جستیوی    LEDچشتمک  دن این  

بعد ا  چند ثانیه چشمک  ده  LEDچشمک  ده و بعد ا  یافتن شبکه، بصورت پش  سر ا   LEDشبکه، 

 و خاموش می  شود، مدت  مان خاموشی در این حال  چند ثانیه می باشد.

خود را وارد می نمایید. ال م به ذکر اس  که در حال در این قستم  ستی  کارت   ساکت  سا ک تا: :    -4

حاضتر ستی  کارتیای ایرانسل و امراه اول با این دستگاه اماانب بوده و می توانید ا  ار یک ا  دو سی    

کارت استتتتفاده نمایید. حتماب قبل ا  قرار دادن ستتتی  کارت در جای خود، ا  شتتتارژ بودن ستتتی  کارت و 

 کد آن اطمینان حاصل فرمایید.امچنین غیرفعال بودن پین 

دو جامسر بر روی دستتتگاه موجود می باشتتد، برای تعیین وضتتعی  اتصتتال جامپههای تع  ن وضااع  :  -5

صتتورت اتصال دستگاه به دستتگاه به رایانه یا ماژول می بایست  این جامسراا را تغییر وضتعی  داید. در    

ین وضعی  اای دلخواه، جامسراا بر روی وضعی  بوده و بعد ا  تعی PCایس  اردو جامسر بر روی رایانه میب

SIM .قرار گیرند 

.دد رله بر روی دستتتتگاه موجود می باشتتتد که ارکدام به یک ترمینال فونیکس  83تهم نال های :ل :  -6

 خروجی میباشد، یکی مشترک، یک کنتاک  با  و یک کناک  بسته. 2متصل شده اس . ار رله دارای 

7- ISP PORT : دستگاه می باشد. کردن میکروکنترلراین پورت به منظور پروگرام 

 به منظور ا.الم وضعی  اای مختلف یک با ر بر روی دستگاه قرار گرفته اس .باز::  -8

 به منظور اتصال دستگاه به رایانه ا  این پورت استفاده می گردد.: USBپک:   -9

11- PORTA :   این پورت ، ورودی دستتگاه بوده و با صتفر و یک شدن ورودی اای آن می توانید به شماره

 ارستتتتال نتمتتایتیتتد. تترتتیتتب پتتایتته اتتای آن بصتتتورت  یتر متتی بتتاشتتتتد:         SMSاتتای ختتاص 
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( ارستتال 1الی  8) مین( به ار پورت ) GNDار ورودی بصتتورت پیش فری یک بوده و شتتما با اتصتتال  

SMS .را فعال می کنید 

 توسط این کلید تغذیه کل دستگاه قطع و وصل می گردد.تل د قطع و وصل تغذی :  -11

گاه می تغذیه دست این ترمینال به منظور اتصال مبنع ولتاژ به دستگاه می باشد.: تهم نال و:ودی ولتاژ -12

آمسر ( باشد. ال م به ذکر اس  که تغذیه حتماب ا  آداپتور یا منبع تغذیه سویچینب  2ول  )حداقل  83بایس  

حین کارکردن دچار قطع و وصل  باید تأمین گردد. در غیر اینصورت دستگاه با مشکل مواجه شده و در

 و منفی ولتاژ دق  نمایید.به انگام اتصال تغذیه دستگاه، به مثب   خوااد شد. شدن
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 راهنمای نرم افزار:

 به ترتیب توضیح داده می شود.نرم افزار دارای چند صفحه مختلف می باشد که ار یک ا  صفحات 

 

: این صفحه مربوط به تنظیمات رله اای دستگاه می باشند. در این صفحه دستوراتی که برای  Outputصفح  

می باشند را وارد می کنید. برای ار رله با وارد کردن دستور مربوط  smsخاموش یا روشن کردن رله اا ا  طریق 

 توره و می توانید بنابر نیا  خود دسبه آن، می توانید رله را روشن یا خاموش کنید. تمامی دستورات قابل تغییر بود

 مورد نظر را بر روی دستگاه وارد نمایید.
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ا  دستگاه به شماره مورد نظر تنظی  می گردد. شما تنظی  می  SMSدر این صفحه ارسال :  INPUTصفح  

مورد نظر ارسال گردد. در صورت خالی بودن پیامی  یک پایه، چه پیامی به شماره تلفن کنید در انگام فعال شدن

یک به ارسال نمی گردد. حال  .ادی ورودی یک بوده و شما با ا.مال صفر به پایه مورد نظر، دستگاه ا  حال  

 با  می گردد. صفر به یکرفته و بعد ا  برگشتن به حال  .ادی دستگاه ا   صفر
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وارد می  را SMSماره اای مورد نظر خود برای ارسال یا دریاف  در این صفحه ش: TELL NUMBERصفح  

ارسال  SMS.دد شماره میسر می باشد و شما تعیین می کنید که به چه شماره اای  1نمایید. امکان وارد نمودن 

دریاف  گردد. ال م به ذکر اس  با خالی گذاشتن گزینه اا در  SMSگشته و یا اینکه تنیا ا  چه شماره اایی 

ا  ار شماره ای می توان جی  خاموش یا روشن کردن رله اا دستورات را  ارسال   دریافتیتماس اای خش ب

 نمایید.  

 ،تماس اای خروجی، پیغام اایی که برای قطع و وصل رله بوده می باشد و منظور ا   تماس اای دریافتیمنظور ا  

 ارسال پیام دستگاه به شماره مورد نظر می باشد.
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در این صفحه تنظیمات کلی دستگاه موجود می باشد. در این بخش شما می توانید مشخص : CONFIGصفحه 

کنید در راه اندا ی اولیه و بعد ا  ا.مال تنظیمات، ار رله بصورت فعال یا غیر فعال باشد. تیک  دن ار رله با.ث 

 گشتتتتتتته تتتا رتتلتته بصتتتتورت پتتیتتش فتتری بتتدون ارستتتتال اتتیتت  پتتیتتغتتامتتی روشتتتتن بتتاشتتتتد.       

بوده  GETدر این قسم  شما می توانید با ارسال یک دستور خاص )پیش فری  دستتور دریاف  وضعی  رله اا 

که قابل تغییر می باشتد( ا  وضتعی  رله اای خود مطلع شتوید. با ارستال این دستور یک پیغام حاوی وضعی      

 نیایی رله اا برای شما راسال می گردند.

یک پیغام مبنی بر تأیید دستور  SMSار  دریاف یک  دن این گزینه بعد ا  با ت فعال سا ی تأیید اجرای دستور

 و اجرای آن برای شما ارسال می گردد.
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با تیک  دن این گزینه، بعد ا  خاموش روشن شدن یا قطع و وصل برق،  حفظ حال  قبلی رله اا  مان راه اندا ی

 وضعی  دستورات ارسال شده قرار میگیرند.حال  قبلی رله اا توسط دستگاه ثب  شده و رله اا در آخرین 

 

 ایتتن متتنتتو دارای چتتنتتد بتتختتش متتختتتتتلتتف متتی بتتاشتتتتد.        ماانااکی  صااالاای نااه    اا  :: 

IMPORT : در انگام اتصال به دستگاه، با کلیک بر روی این گزینه آخرین دستورات ثب  شده در دستگاه وارد

 نرم افزار می گردد.

EXPORT تنظیمات، با کلیک بر روی این گزینه تمامی اطال.ات در دستتتتگاه : بعد ا  ا.مال دستتتتورات و انیام

 ذخیره می گردد.

CONNECT/DISCONNECT  این گزینه برای اتصال نرم افزار به دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد. در حال :

 دستگاه نمایان شده و با انتخاب PORT( با کلیک بر روی آن یک صتفحه جی  انتخاب  DISCONNECTاول )

 پورت مورد نظر و اتصال به دستگاه، .الم  المپ روشن شده و دیگر قسم  اای دستگاه فعال می گردد.
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 اتصال دستگاه به رایانه:

 قرار داید. PCجامسر موجود بر روی دستگاه را در حال   3ابتدا ار  -8

 تغذیه دستگاه را متصل نمایید. -3

 را به رایانه متصل کنید. USBکابل  -2

در اولین اتصال ، در صورتی که رایانه شما به اینترن  متصل باشد، بصورت خودکار درایور دستگاه نصب  -4

موجود در  DRIVERمی شتود. در صتورتی که به ار .لتی درایور نصب نشد، می توانید ا  طریق پوشه   

CD  درایور دستگاه را نصب کنید. با نصب کامل درایور، یک پورتCOM  به درایوراای امانند شکل  یر

میگردد. ال م به ذکر است  شتماره پورت در ار رایانه متفاوت بوده و شتتما می بایس  این    هشتما اضتاف  

 شتتتتتمتتتاره پتتتورت را در اتتتنتتتگتتتام اتصتتتتتال نتتترم افتتتزار وارد نتتتمتتتایتتتیتتتد.      

  
 بعد ا  شناسایی درایور دستگاه به رایانه متصل شده اس . -5
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 دستگاه:استفاده از نرم افزار و نحوه اتصال به 

با اجرای نرم افزار، بخش اای مختلف آن تا  مانی که به دستتگاه متصل نشده اید غیر فعال می باشند.   -8

 کلیک کنید. CONNECTبر روی گزینه  ابتدا به امین منظور 

در این صتتفحه شتتما می بایستت  پورت مورد نظر خود را انتخاب کنید. پورت مورد نظر را می توانید با    -3

 شماره پورت خود را مشااده کنید. DEVICE MANAGER مراجعه به بخش

ته و افزار را بسدر صتورتی که در این بخش ای  شماره پورتی قابل انتخاب کردن نبود، می بایستی نرم   -2

 آن را اجرا کنید. RUN AZ ADMINISTRATORروی نرم افزار و ا  طریق  با کلیک راس  بر

 IMPORTال شتتده و می توانید با کلیک بر روی گزینه بعد ا  اتصتتال به دستتتگاه، تمامی بخش اا فع  -4

 تمامی دستورات قبلی را در نرم افزار لود نمایید.
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