
GSM Side Full Channel 

 امکانات

 برقراری تماس و  کارتمیساز طریق  کنترلقابل مرکز کنترل کرکره برقی(SMS)، و تحریک دست ریموت 

  ایران بازار در سراسر( انگلیسی –دوزبانه )فارسی  سیم کارتی مرکز کنترل کرکره برقیتنها 

  حافظه جهت نگهداری شماره تلفن افراد مجاز 250دارای 

  ( 2016و 2014  ،2013، 2007ریموت لرنینگ بتا )نوع ریموت:  250 یکد دهقابلیت 

  یک با ارسال فقطامکان تنظیم زمان عملکرد موتور و زمان بسته شدن اتوماتیک SMS 

  ریموت، تحریک دست، تماس تلفنی و  هایکنندهکنترلاز  هرکدامکردن  رفعالیغامکان فعال یاSMS 

  ارسال گزارش از وضعیت عملکردGSM SIDE F-CH به همراه تاریخ و ساعت دقیق برای مدیر و کاربران 

  های کبیسهدارای تقویم میالدی و شمسی با احتساب سال مرکز کنترل کرکره برقیاولین 

  امکان تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه با ارسال یکSMS 

  با ارسال  از تمام نقاط دنیا کرکره کنترلامکانSMS  با یکیا Missed Call، ثانیه 4کمتر از  یدرزمان 

 ثانیه( 240-0) عملکرد فالشر امکان تنظیم زمان 

 امکان تنظیم عملکرد فالشر جهت استفاده برای روشنایی پارکینگ 

 کنندهکنترل رسال گزارش از شماره تماسا GSM SIDE F-CH از طریق تماس تلفنی، به مدیر 

 کنندهکنترلرسال گزارش از شماره تماس ا GSM SIDE F-CH  از طریق ارسالSMSبه مدیر ، 

 کنندهکنترلرسال گزارش از شماره ریموت ا GSM SIDE F-CHبه مدیر ، 

 ارسال گزارش استفاده از تحریک دست به مدیر سیستم 

  تالیا وهمراه اول، ایرانسل  اپراتورهایقابلیت کار با 

 هرگونه هزینه اضافی پرداختبدون نیاز به  ،استفاده تمام افرادِ خانواده از دستگاه 

 مکانامکان حذف افراد در صورت نقل 

 ها در کمتر از چند ثانیهآن هایو ریموت هامحدود کردن دسترسی افراد )بدحساب( با حذف شماره تلفن 

  اندروید و  افزارنرمدارای( موبایلios برای کنترل هرچه )ترراحت GSM SIDE F-CH 

 توصیف مقدماتی محصول

به دست  . این محصولاست در زمینه اتوماسیون کرکره برقی صرفمحصولی کاربردی و پرم GSM SIDE F-CHمرکز کنترل کرکره برقی 

 همیشگی بتا طراحی و تولید شده است. همراهانجهت رفاه حال شما شرکت بتا  توانمندمهندسین 

 نحوه اتصال و سیم بندی:نمای فنی، 

 GSM SIDE F-CHعملکرد کانکتور و کلیدهای شرح 

 عملکرد نام کانکتور

MOTOR 
کانکتور اتصال موتور و تغذیه 

 ورودی مرکز کنترل

FLASHER 220V  ولت 220المپ 

15V تغذیه مثبت چشمی 

GND تغذیه منفی چشمی 

PHT COM  وNC چشمی 

 LEARNکلید 
کد دادن ریموت و پاک کردن 

 حافظه دستگاه

 تنظیم زمان عملکرد موتور TIMEکلید 

 

 

 

 

 

Version: 02 



 نحوه عملکرد دستگاه

داً ج کارتیمس)در زمان روشن بودن دستگاه از قرار دادن  مدار را وصل نمایید یه، تغذکارتیمپس از سیم بندی مناسب و قرار دادن س

 SYS LED چشمک و 1ثانیه  3هر  NET LED، و بعد از شناسایی شبکه شده یاندازپس از مدت کوتاهی دستگاه راه .خودداری نمایید(

  مراجعه نمایید. ”های نشانگرLEDیابی و وضعیت یبعجدول “به  SYSو  NETهای LEDبرای آشنایی بیشتر با  .زندمی هر ثانیه یک چشمک

 بتا به نکات زیر توجه داشته باشید: CH-GSM SIDE F جهت عملکرد بهتر

 ، غیرفعال نمایید.مورداستفادهکارت های تبلیغاتی را با توجه به اپراتور سیمپیامک .1

 ها را حذف نمایید.، لطفاً تمامی آنکارتیمسذخیره بودن شماره تلفن یا پیامک بر روی حافظه  در صورت .2

، سرویس اطالع از هزینه تماس و اعالم 3941کنید، با ارسال یک پیامک خالی به ایرانسل استفاده میکارت اعتباری چنانچه از سیم .3

 باقیمانده شارژ را غیرفعال کنید.

 مدیر سیستم( عنوانبهثبت اولین شماره تماس در دستگاه )

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

ماس را تماس، دستگاه تبرقرار شدن . پس از شودیعنوان مدیر سیستم شناخته مدستگاه تماس بگیرد به کارتیمکه با س شخصیاست. 

افزار دستگاه یا نرم توان با کمکمی ازآنپس. کندی( و پیامک مدیریتی حاوی رمز دستگاه را به شماره مدیر ارسال مRejectرد نموده )

 دستگاه استفاده کرد.از ، "ها و دستوراتفرمان"جدول  یهافرمان

مدیر کند،  عنوانبهذخیره شده باشد و شخص جدیدی اقدام به ذخیره شماره تماس خود  دستگاهمدیر در حافظه  توجه: چنانچه شماره

 به مدیر سابق، تغییر مدیر و شماره تماس وی را گزارش خواهد کرد.  SMSدستگاه با ارسال 

 تشریح عملکرد مدار:

 ریموت یکد دهنحوه 

دکمه ریموت موردنظر را جهت  ،(ثانیه 0.6چشمک در هر  2) کردهشروع به چشمک زدن  SYS LEDثانیه،  2با فشردن کلید لرن به مدت 

خواهد و به عملکرد عادی خود باز  شدهخارج یکد دهکد شدن ریموت، دستگاه از حالت  محضبه .و ذخیره ریموت فشار دهید یکد ده

 .گشت

 : CH-1 در حالتعملکرد دستگاه 

ریموت بتا که با دستگاه لرن شده است،  Cدکمه  توقف کرکرهو برای  A، برای پائین آوردن دکمه Bبرای باال بردن دکمه  عملکرد ریموت:

 قرار خواهد گرفت. مورداستفاده

، پس از سپری Auto Closeتماس با دستگاه فقط کرکره را باز خواهد کرد و در صورت تنظیم کردن  یبرقرارعملکرد با برقراری تماس: 

 اتوماتیک بسته خواهد شد.  صورتبهشدن زمان آن، کرکره 

 برای توقف کرکره مورد استفاده قرار خواهند گرفت. Cجهت پایین آوردن و  Aجهت باال بردن،  Bکانکتور عملکرد تحریک دست: 

 ارسال شوند. 1234STOPو برای توقف کرکره  1234DOWN، برای پایین آوردن 1234UP: برای باال بردن پیامک SMSعملکرد با ارسال 

 : CH-5 صورتبهعملکرد دستگاه 

 دهشهای روی ریموت بتا که با دستگاه لرن کرکره فقط یکی از دکمهبرای باال بردن، پائین آوردن و همچنین ایست کردن عملکرد ریموت: 

 با هر دکمه ریموت یک مرکز کرکره پنج کانال را کنترل کرد. توانیم. در این حالت شودیم، استفاده است

، پس از سپری Auto Closeی تماس با دستگاه فقط کرکره را باز خواهد کرد و در صورت تنظیم کردن برقرارعملکرد با برقراری تماس: 

 اتوماتیک بسته خواهد شد. صورتبهشدن زمان آن، کرکره 

 عمل خواهد کرد. Step by step صورتبه Aکانکتور عملکرد تحریک دست: 

 ارسال شوند. 1234STOPو برای توقف کرکره  1234DOWN، برای پایین آوردن 1234UP: برای باال بردن پیامک SMSعملکرد با ارسال 

 جهت عملکرد موتور:تغییر 

جهت عملکرد  یبند میسبدون نیاز به تغییر  ارسال پیامکبا  توانیمباشد،  ازیموردنموتور، خالف جهت عملکرد  شدهانجامچنانچه سیم بندی 

 موتور را تغییر داد.

 1234MR: گردراستعملکرد موتور در جهت                             1234ML: گردچپعملکرد موتور در جهت 

 توجه: در حالت پیش فرض جهت عملکرد موتور، چپگرد تنظیم شده است.

 



 زمان عملکرد موتور: تنظیم

 برای تنظیم زمان عملکرد مدار دو روش وجود دارد.

 مرکز کنترل Timeتنظیم زمان عملکرد موتور با استفاده از دکمه روش اول:  .1

  ابتدا کرکره را پائین آورده و دکمهTIME  هیددروی مدار کنترل را فشار ،SYS LED  چشمک در هر  2)کرده شروع به چشمک زدن

 رها کنید.را ، سپس  دکمه (ثانیه 0.6

  دکمهB باال برود. کامالًتا کرکره  ، صبر کنیدفشار دهید بارکریموت را ی 

  دکمه باز شدن کامل کرکره پس از   ثانیه 5یا  4حدودC  و پس از طی این زمان برق موتور  شدهثبترا فشار دهید. این فاصله زمانی

 .شودیمقطع 

بردن و توقف  الای از ریموت که به دستگاه کد شده است جهت باقرار داشته باشد، دکمه CH-5مرکز کنترل در حالت  کهیدرصورتتوجه: 

 کرکره در انتهای مسیر استفاده خواهد شد.

 SMSروش دوم: تنظیم زمان عملکرد موتور با ارسال  .2

  1234 کرکره را با استفاده از پیامک عملکردبرای  موردنظرزمانMTNNN .برای دستگاه ارسال کنید  

 تغییر خواهد کرد.ثانیه  30دقیقه و  1زمان عملکرد موتور به  1234MT90با ارسال پیامک  مثال:

 ثانیه قابل تنظیم است. 240تا  1بین  عملکرد موتورتوجه: زمان 

این  ازاتموبهاز لیمیت سوئیچ نیز  ستیبایم حتماًو  شودیمعملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام  زمانمدتتنظیم  تذکر:

 کار استفاده گردد.
 

 (Auto Close)بسته شدن اتوماتیک تنظیم 

 برای دستگاه ارسال کنید.  1234ATNNN( را با استفاده از پیامک Auto closeبرای بسته شدن اتوماتیک کرکره ) موردنظرزمان 

 ثانیه تغییر خواهد کرد. 35زمان بسته شدن اتوماتیک به  1234AT35با ارسال پیامک  مثال:

 توجه: 

  زمانAuto Close  ثانیه تنظیم شده است.  40به مدت  فرضشیپدر حالت 

  ثانیه قابل تنظیم است. 240تا  0این زمان بین 

  در صورت تمایل به غیرفعال کردنAuto close  1234زمان آن را با ارسال پیامکAT0 مجدد این  یسازفعال، صفر کنید. برای

 نمایید. SMSرا برای دستگاه  Auto close موردنظرقابلیت کافی است زمان 

  دکمهTime  فقط برای تنظیم زمان عملکرد موتور است و برایAuto close .کاربرد ندارد 

 (Reset Factoryبازگرداندن به تنظیمات کارخانه )

فرض شرکت سازنده، ابتدا برق ورودی دستگاه را قطع نموده، سپس کلید لرن را فشرده و برای بازگرداندن دستگاه به تنظیمات پیش

شود. حال دکمه لرن ثانیه دائم روشن می 10گذشت شده و پس از  زنچشمک  SYS LEDدارید، برق ورودی را مجدد وصل نمایید،نگه

شوند، رمز آن پاک می های کد شده، از حافظهها و ریموتشده و تمام شماره تماس Reset Factoryرا رها کنید. در این حالت دستگاه 

و تاریخ آن به  08:00، ساعت دستگاه به زنمد فالشر چشمکثانیه،  40به  Auto closeثانیه، زمان  40، زمان موتور به ’1234‘دستگاه به 

 تغییر خواهند یافت.  96/01/01

 ها را غیرفعال کنید.توانید آنهای دستگاه فعال هستند. در صورت تمایل میتوجه: در حالت پیش فرض تمام گزاش

 های نشانگرLEDیابی و وضعیت جدول عیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NET LED 
 ماژول مخابراتی دستگاه خاموش است. خاموش

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

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

 اندازی مجدد است.اندازی اولیه یا راهدستگاه در حال راه دائم روشن

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

 دستگاه در مد لرن است. چشمک 2ثانیه  0.6هر 

 است. ERASEدستگاه در مد  چشمک 5ثانیه  0.6هر 

 کارت یا عدم قرارگیری مناسب در سوکت(کارت )نبود سیمخطای سیم چشمک 2ثانیه  3هر 

 کارت غیرفعال نیست()پین کد سیم PINCODE خطای چشمک 3ثانیه  3هر 

 شبکه )دستگاه قادر به پیدا کردن شبکه موبایل نیست( خطای چشمک 4ثانیه  3هر 



 ها و دستوراتفرمان

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

نمایید. توجه داشته باشید، تمامی دستورات از چپ به راست هستند و دستگاه به حروف بزرگ و کوچک و یا اعداد فارسی و انگلیسی 

 حساس نیست. 

 دستگاه  اولیه اندازیو راه جدول تنظیمات
 

 دستورات عملکرد و یا نحوه استفاده

ساعت و تاریخ  و فالشر، Auto closeموتور،  رمز ورود، تعداد حافظه خالی شماره تلفن و ریموت کنترل، زمان 

 کند.گزارش ارسالی را فقط به شماره مدیر ارسال می
CHECK 

 رمز 4 رقمی1234CP تغییر خواهد داد.( 5678را به  1234فرض این دستور، رمز پیش 1234CP5678تغییر رمز ورود. )مثال: 

 1234CL شود.زبان دستگاه تغییر کرده و زبان جدید با پیامک به مدیر اعالم می

 1234TSYYYYMMDDHHMM ( 13:08  1234TS139512271308ساعت  1395/12/27تنظیم تاریخ  تنظیم ساعت و تاریخ )مثال:

 1234CD شود.تقویم تغییر کرده و گزارش آن ارسال می SMSتنظیم تقویم شمسی یا میالدی. با هر بار ارسال 

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

 1234CF شود.فرمول کنترل شارژ موجود در حافظه پاک می

 1234CC ند.کشده، از اپراتور استعالم و نتیجه را پیامک میذخیرهکارت را با توجه به فرمول شارژ میزان اعتبار سیم

 برای افزایش میزان اعتبار، فرمول و رمز شارژ را کامل وارد نمایید.

 (1234AC*141*1234567890123456#)مثال: 
  1234ACرمز شارژ + فرمول

 کند. میشماره واردشده را به حافظه اضافه و گزارش مربوطه را برای مدیر ارسال 

 (1234AD02166746106)مثال: 
 1234ADشماره موردنظر 

 1234DNشماره موردنظر  (1234DN02166746106کند. )مثال شماره تلفن واردشده را از حافظه حذف می

 1234DAN نماید.های موجود در حافظه )غیر از مدیر( را پاک میتلفن تمام شماره

   1234DR12 1234DRNNN  12است. مثال: حذف ریموت شماره  250تا  1، عددی بین N. موردنظرحذف ریموت 

 1234DAR کند.های کد شده را از حافظه دستگاه پاک میتمام ریموت

 1234SL شماره تلفن است.( 11شود. )هر پیامک حاوی های موجود در حافظه به مدیر پیامک میلیست شماره تلفن

 1234SV شود.دستگاه به مدیر پیامک میافزار افزار و نرمنسخه سخت

 کنترلی موتور یهافرمانجدول 

 دستورات عملکرد و یا نحوه استفاده

 1234MT60 1234MTNNN دقیقه   1. مثال: تغییر زمان عملکرد موتور به ثانیه 240تا  1تنظیم زمان موتور بین 

 1234AT30 1234ATNNN ثانیه   30به  Auto closeمثال: تغییر زمان ثانیه.  240تا  0بین  Auto closeتنظیم زمان 

 1234FT10 1234FTNNN   ثانیه 10مثال: تغییر زمان عملکرد فالشر به ثانیه.  240تا  0تنظیم زمان عملکرد فالشر بین 

 1234ML گردچپتغییر جهت حرکت موتور به 

 1234MR گردراستتغییر جهت حرکت موتور به 

 1234M1CH کانال 1در مد  دستگاهتنظیم عملکرد 

 1234M5CH کانال 5در مد دستگاه تنظیم عملکرد 

 1234UP فرمان بازشو کرکره

 1234DOWN کرکره بسته شوفرمان 

 1234STOP فرمان توقف حرکت کرکره

از  کدامیچهکرکره با  SMS. با ارسال این توسط مدیر GSM SIDE F-CHقفل و غیرفعال کردن عملکرد 

 و برقراری تماس عملکردی نخواهد داشت. SMSارسالی توسط ریموت، تحریک دست،  یهافرمان
1234LOCKALL 

 1234UNLOCKALL هاکنندهکنترلدستگاه با تمام  عمل کردنو  GSM SIDE F-CHفعال کردن 

 1234LOCKSMS توسط مدیر سیستم SMSارسالی از طریق   یهافرمانامکان غیرفعال کردن دریافت 

 1234UNLOCKSMS توسط مدیر سیستم SMSارسالی از طریق   یهافرمانفعال کردن دریافت 

 1234LOCKCALL ( توسط مدیر سیستمmissed callارسالی از طریق  برقراری تماس ) یهافرمانامکان غیرفعال کردن دریافت 

 1234UNLOCKCALL ( توسط مدیر سیستمmissed callارسالی از طریق  برقراری تماس ) یهافرمانفعال کردن دریافت 

 1234LOCKMANUAL ارسالی از طریق  تحریک دست توسط مدیر سیستم یهافرمانامکان غیرفعال کردن دریافت 

 1234UNLOCKMANUAL ارسالی از طریق  تحریک دست توسط مدیر سیستم یهافرمانفعال کردن دریافت 

 1234LOCKREMOTE ارسالی از طریق  ریموت توسط مدیر سیستم یهافرمانامکان غیرفعال کردن دریافت 

 1234UNLOCKREMOTE ارسالی از طریق  ریموت توسط مدیر سیستم یهافرمانفعال کردن دریافت 

 Missed call 1234LOCKSTATUSو  SMSهای ریموت، تحریک دست، بودن فرمان یرفعالغارسال لیستی از وضعیت فعال یا 



 عملکرد دستگاه یهاگزارشجدول تنظیم 

 دستورات عملکرد و یا نحوه استفاده

 1234RPSON برای مدیر سیستم ،SMSدستگاه با  کنندهکنترلاز شماره تماس گزارش  ارسالفعال کردن 

 1234RPSOFF مدیر سیستم، برای SMSدستگاه با  کنندهکنترلگزارش از شماره تماس  ارسالغیرفعال کردن 

 1234RPMON گزارش کنترل دستگاه با استفاده از تحریک دست برای مدیر سیستم ارسالفعال کردن 

 1234RPMOFF گزارش کنترل دستگاه با استفاده از تحریک دست برای مدیر سیستم ارسالغیرفعال کردن 

 1234RPRON مدیر سیستم برایدستگاه  کنندهکنترلشماره ریموت گزارش  ارسالفعال کردن 

 1234RPROFF برای مدیر سیستمدستگاه  کنندهکنترلشماره ریموت گزارش  ارسالغیرفعال کردن 

 1234RPCON برقراری تماس برای مدیر سیستمدستگاه با  کنندهکنترلاز شماره تماس گزارش  ارسالفعال کردن 

 1234RPCOFF برقراری تماس برای مدیر سیستمدستگاه با  کنندهکنترلاز شماره تماس گزارش  ارسالغیرفعال کردن 

 1234RPSUON دستگاه با ارسال پیامک، برای کاربر از عملکرد گزارش ارسالفعال کردن 

 1234RPSUOFF دستگاه با ارسال پیامک، برای کاربرعملکرد گزارش  ارسالغیرفعال کردن 

 1234RPCUON کاربردستگاه با استفاده از برقراری تماس برای عملکرد گزارش  ارسالفعال کردن 

 1234RPCUOFF کاربردستگاه با استفاده از برقراری تماس برای عملکرد گزارش  ارسالغیرفعال کردن 

 
 
 
 
 


