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 ؟هوشمندسازی و کنترل از راه دورچرا 

 

 

 

صنعتی و خانگی می باشند و بعنوان یک رشته یا تخصص جداگانه  امروزه سیستم های کنترلی و هوشمند یک مکمل ضروری در کنترل

این سیستمها آشنایی داشته باشد و جهت باال بردن  نمی گردند. بلکه هر مهندس یا تکنسین برق باید در کنار کار اصلی خود با تلقی

مثال یک تابلوساز می تواند تابلو برق خود  میزان درآمد از این سیستم ها در پروژه های خود استفاده نماید. بعنوان سطح کیفی و افزایش

د برای راحتی کار ترجیح می ده کنترل با گوشی مجهز کند. مصرف کننده نیز از این طرح استقبال نموده و را به آپشن ریموت کنترل یا

همچنین تکنسین  .کنترل دستی با ریموت یا تلفن همراه خود از فاصله ی دور نیز کنترل کند برعلاوه را بتواند تابلو برق خریداری شده 

جهز م نموده و تابلوهای برق دیگر را نیز بدین طریق به آپشن کنترل از راه دور می تواند برای مشتریان سابق خود این پیشنهاد را مطرح

 کند. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دستگاه های سیم کارت خور

 یک نمونه دستگاه سیم کارت خور فرارس کنترل 

 

اهم تجهیز برقی مجزا را فر کان کنترل یک یا چندسیمکارت شروع بکار نموده و با گوشی موبایل ام با نصب سیم کارت خوردستگاه های 

کند. بعنوان مثال  روی دستگاه ارسال گردیده و دستگاه عمل می اس ام اس  گوشی بوسیله می آورند. بطوری که فرمانهای صادر شده از

موبایل میسر می گردد. مزیت اصلی  یا یک الکتروموتور با لامپ ساده روشن و خاموش کردن یک

 برد نامحدود آنها می باشد.چون از طریق سیم کارت کار کنترلی انجام می شود.این دستگاه ها 

نمونه اس ام اس های این دستگاه ها روی موبایل کاربر نهایی ) متن اس ام اس ها به راحتی قابل 

 تغییر است ( 

ا با دهها شماره تماس همچنین می توانید تنظیم کنید به جای اس ام اس بعضی مسائل مهم ر

 بگیرد و خبر دهد.

این دستگاه ها به سادگی نصب می شوند و همچنین دارای یک نرم افزار اندروید برای کنترل 

 راحت تر با گوشی هوشمند می باشند 



 

 

 

دکمه های این نرم افزار اندروید به راحتی تغییر می کند همچنین این نرم افزار با برند 

 د.شخصی شرکت شما قابل ارائه می باش

 رایگان می باشد. خرید افزار رویهزینه نرم 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجی های دستگاه های سیم کارتی 

کنترل می کند و این  را یا یک کنتاکتور هر خروجی یک تجهیزخروجی ها بصورت رله می باشند 

   ولت باشد. 044ولت تا 5از  یا کنتاکتور می تواند تجهیز

 هرخروجی رله دارای یک تیغه رله باز، یک تیغه رله بسته و یک پایه مشترک می باشد.

 

 

 

 

 دستگاه سیم کارتی ورودی های

ا تحریک هرکدام از این ورودی ها می توان اقدام یا یک حادثه یا یک اتفاق را به موبایل کاربر نهایی ارسال کرد.به ب

عنوان مثال وصل شدن یک میکروسوییچ به این ورودی ها می تواند باز شدن یک درب را خبر دهد و تماس بگیرد.یا 

قطع شدن برق را در  مرغداری ها و پرورش می تواند به این پایه ها  تابلو برق اصلی ورودی غیر مستقیموصل کردن 

ماهی ها خبر دهد و همچنین اقداماتی را دستگاه روی خروجی ها انجام دهد.همچنین این وردی ها می توانند به 

شمی های دزدگیر یا ... وصل شوند.این وردی ها دو نوع هستند و بعضی فقط روشن بودن یا خاموش بودن یا قطع و چ

 .. وصل شوند.می توانند به سنسورهای دما و .وصل را تشخیص می دهند و برخی دیگر 

 

 

 



 

 

 ورودی سنسور دما :

دمای دقیق محیط یا آب نسور دما می باشند. اتصال س برخی از مدل های دستگاه دارای ورودی برای 

اگر دما از یک حدی  مهمتر اینکه. لحظه از فاصله ی دور بر روی گوشی موبایل قابل مشاهده است هر

 بالاتر رود یا پایین تر بیاید به گوشی کاربر نهایی زنگ می زند. 

 

 

 

 کنترل :ریموت 

باشند. بطوری که عالوه بر کنترل با گوشی موبایل ،  برخی از مدل های دستگاه مجهز به ریموت کنترل می 

. همچنین دستگاه های بدون سیم کارت متر میسر می گرد 044الی  044ی از فاصله  کنترل با ریموت نیز

 )فقط ریموت کنترل ( موجود می باشد.

 

 

 

 

 

 مان سنج :ز

ستقل می توان بطوریکه برای هر خروجی بصورت م .برخی از مدل های دستگاه دارای تایمر داخلی می باشند 

دور با اسمس به دستگاه  . تمامی این تایم ها از فاصله یزمان وصل شدن را مشخص نمود. زمان قطع شدن یا

دقیقه کار کند و خاموش شود. یا  ساعت2پمپ آبیاری  ن می دهدکاربر فرما .به عنوان مثالارسال می گردد

 .خاموش شود 6ساعت  روشنایی سالن راس

 ط با اس ام اس پروگرام می شود!!که فق PLCیک 

 

 

 

 

 



 

 

 ریموت های صنعتی بدون سیم کارت 

متر برد دارند و ریموت های برد بلند تا  0244تا 54ی معمولی برد این دستگاه ها بسته به مدل خریداری شده محدود است.ریموت ها

 این دستگاه ها دقیقا مانند گیرنده دستگاه های سیم کارتی می باشد .و خروجی رله کیلومتر برد دارند.گیرنده 04

 ارائه خواهد شد. هگیرندو  فرستنددو تکه با این دستگاه ها 

 

 فرستنده : 

ارسال می کند.هر کلید ریموت مربوط به یک  فرستنده یک ریموت می باشد و امواج رادیویی به گیرنده

این ریموت .امکان تعویض و اضافه نمودن ریموت برای گیرنده وجود دارد .خروجی روی گیرنده است

 ها بسته به نوع خریداری شده دارای برد های متفاوتی هستند.

 

 

 

 هگیرند

 ه دستگاه های سیم کارتی می باشد این دستگاه ها دقیقا مانند گیرندو خروجی رله گیرنده 

 

 

 

یکی از کاربرد های دستگاه های برد بلند این سری، کنترل سطح آب 

استخر ها از چندین کیلومتر می باشد.به عنوان مثال برای زمین های 

کشاورزی که استخر تا موتوخانه آب فاصله زیادی دارند می توانید به 

 .ه کنید راحتی از این سری استفاد

 ولت ارائه می شود .43اگر در محل استخر برق نبود، پک خورشیدی 


