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 اندازکلی چشم

دهد. این راهنما شرامل دسرتورالعمل نصربن تنظیم و را شرر  می  GCOM-100ماژول ارتباطی این راهنما مفاهیم فنی و تنظیمات 

 دیده است. لطفاً پیش از شروع نصبن این راهنما را مطالعه فرمایید.های آموزشبرای نصاب ماژولاندازی صحیح راه

 

 توجه:

 شود. و همچنین پیامک شر  داده میکامپیوتری افزار نرم یماژول به وسیلهانجام تنظیمات ی در این راهنما نحوه .1

  MG5050و    MG5000ن  SP7000ن  SP6000ن  SP5500ن  SP4000این ماژول قابلیت اتصال به کنترل پنل های پاردوکس   .2

 را دارا می باشد. 
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 :افزاری ماژولتسخهای ویژگی 

   ماژولSim800c 

 کارتقابلیت نصب دو سیم 

  صورت ورودی زون با قابلیت تنظیم به 2دارایNO  وNC 

  خروجی اپتوکپلری  2دارایSolid State  با جامپر تعیینTrigger مثبت و منفی 

 LED یدهنشانگر وضعیت آنتنهای 

 LEDماژول ارتباطات کارت فعال و وضعیتهای نشانگر سیم 

 تشخیص باز شدن درب قاب و همچنین جدا شدن از دیوار 

  دارای پورتUSB ماتبه منظور اتصال به کامپیوتر برای انجام تنظی 

 رای آنتن داخلی و همچنین قابلیت نصب آنتن خارجیاد 

  ارتباط با برد پارادوکسدارای کانکتور به منظور 
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 دستگاه  اجمالیبررسی 

 

  :دستگاهاجزای 

 1کارت محل قرارگیری سیم -1

 2کارت محل قرارگیری سیم -2

 داخلی آنتن -3

 USBپورت  -4

 تمپر باز شدن درب قاب  -5

 تمپر جدا شدن از دیوار  -6

 ها ورودی -7

 هاخروجی -8

 پورت اتصال به برد پارادوکس  -9

 LEDنشانگرهای  -10

 ورودی DCتغذیه  -11

 ها خروجی جامپر وضعیت -12

 Resetی دکمه -13
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 :LED نشانگرهای ی عملکرد نحوه

 دستگاه شر  داده شده است.  LED نشانگرهای ی عملکرد هر یک ازدر جدول زیر نحوه

 LED عملکرد 

 به شبکه متصل است. 1کارت دستگاه با سیم ثانیه(: 2چشمک زن )هر 

 است.  1کارت جو برای اتصال به شبکه با سیمودستگاه در حال جست ثانیه(: 1چشمک زن )هر 

 تماس گرفتن است.در حال  1کارت دستگاه با سیم چشمک زن )سریع(:

 خاموش است. 1کارت سیم خاموش:

SIM 1 

 به شبکه متصل است. 2سیمکارت ثانیه(: دستگاه با  2چشمک زن )هر 

 است.  2کارت جو برای اتصال به شبکه با سیموثانیه(: دستگاه در حال جست 1چشمک زن )هر 

 است. تماس گرفتندر حال  2کارت چشمک زن )سریع(: دستگاه با سیم

 خاموش است. 2کارت خاموش: سیم

SIM 2 

 آنالین است.  GPRS یدستگاه در شبکه روشن:

 است.  GPRSی دستگاه در حال برقراری ارتباط با سرور به وسیله :مرتبه(  1زن )هر ثانیه چشمک 

 است. GPRS: دستگاه در حال ارسال و دریافت داده با مرتبه(  2زن )هر ثانیه چشمک 

 آفالین است.  GPRS یدستگاه در شبکه خاموش:

GPRS 

 سیگنال دریافتی است. ی شدت دهنده: نشانخاموش /روشن

 شود.(روشن نمایش داده می  LED نشانگر سیگنال با سهر )بیشترین مقدا

 چشمک زن: شدت سیگنال ضعیف است.

Signal 

Strength 

 

  LEDثانیه از روشرن کردن دسرتگاهن نشرانگرهای   90پس از گذشرت   نشرود رصرورت صرحیح برقرااگر ارتباط با پنل پارادوکس به:  1نکته 

 ثانیه چشمک خواهند زد. 10به مدت  

ن دسرتگاه را یک مرتبه خاموش و روشرن کنیدن در صرورت  بودندصرورت یکی در میان روشرن و خاموش به  LEDاگر نشرانگرهای    :2نکته 

توانید برای اطالعات بیشرتر می)د.  فرض بازگردانیا به تنظیمات پیشدسرتگاه ر  Resetداشرتن کلید  ثانیه نگه  10کلن با  حل نشردن مشر

فرض نیز مشررکل رفع نشررد مسرراله را با  ( اگر با بازگرداندن تنظیمات به حالت پیشمراجعه نمایید.  »تنظیم دستتتگاه به بخش  

 در میان بگذارید. کارشناس نصب
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 :ماژولنصب 

  الف( تغذیه

الزم به ذکر است اگر ماژول را از طریق  وصل کنید.    11های  به ورودی  12Vdcتغذیه با خروجی برای روشن کردن سیستم ابتدا یک 

برد پارادوکس روشرن   AUX  یتغذیه  یکنید نیازی به تغذیه ورودی نیسرت و ماژول به وسریلهبه پنل پارادوکس متصرل می 9پورت 

 خواهد شد.

 کارتب( نصب سیم

کارت در این دسرتگاه سریم  ونصرب یکی از د  گیرند.قرار می   (2و  1شرماره  )  SIM2و    SIM1های ماژول در سروکتهای  کارتسریم

 شود.عنوان پشتیبان در نظر گرفته میبه  2کارت عنوان اصلی و سیمبه 1کارت  سیم الزامی است.

سرازی شرده و زبان ی تلفن همراه فعالدسرتگاه توسرک کاربر و به وسریلهها باید پیش از قرار گرفتن درون کارتنکته: هر یک از سریم

 اشد.بکد تنظیم شدهکارت پینعالوه نباید برای سیمبهد؛  کارت انگلیسی تنظیم شوسیم

 کارت اطمینان حاصل فرمایید.از اعتبار داشتن سیم

 دهید.قرار   1کارت کارتن آن را در جای سیمدر صورت استفاده از تنها یک سیم

 به پنل پارادوکس( اتصال  ج

 4شرود. به این منظور از یک کابل  به کنترل پنل پارادوکس متصرل می  (9 موجود بر روی برد )شرماره  PDX ین ماژول از طریق پورتا

موجود بر روی کنترل   SERIALکابل باید به پورت .  شرود()کابل همراه با محصرول اراهه می متر اسرتفاده شرود  1سریم با حداکثر طول  

 .پنل پارادوکس متصل شود

 های ماژول ( ورودید

 حالت شکل زیر بست: 2می توان به یکی از  ماژولرا با توجه به تنظیمات ( 7)شماره هاورودیهر یک از 

 

  

1- Normally Close (N.C.) 

2- Normally Open (N.O.) 
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 های ماژول ( خروجیه

توسرک تریگر ها  خروجی نوع فعال شردن وجود دارد.  50mAدهی  ( با حداکثر جریان8)شرماره  خروجی اپتوکوپلری 2ماژول  ین در ا

 و اگر پایه وسرک  Active High  هاخروجیوصرل شرود  (+)به وسریله جامپر به پایه  تریگر شرود. اگر پایه وسرک  ( تعیین می12)شرماره  

 .خواهند شد Active Lowها خروجیوصل شودن    (-)به پایه  تریگر 

 ( سایر موارد:و

برای استفاده    گیرد.توسک برنامه نصاب از طریق کامپیوتر مورد استفاده قرار می  ماژول( برای تنظیم  4)شماره  USBپورت   •

 استاندارد استفاده شود.   USB to Mini USB-Bاز این پورت باید از یک کابل تبدیل 

 است.( تصویر زیر آورده شدهها در )یک نمونه از این کابل 

 

ی استفاده از این دکمه در بخش  نحوه  شود.فرض استفاده میبازگشت به تنظیمات پیش برای  (  13  ی)شمارهResetی  دکمه •

 است.توضیح داده شده "تنظیم دستگاه"

  دهی مناسب باشد فاقد آنتن(. در صورتی که محل نصب دستگاه  3)شماره استاز آنتن داخلی استفاده شدهدر این دستگاه  •

که از طریق   SMAبه    SMAیک کابل تبدیل  با استفاده از  تواند  نصاب می   نجایی آن وجود نداشته باشدو یا امکان جابه

. الزم به ذکر است در صورت اضافه کردن داضافه کن  دستگاه   شودن یک آنتن خارجی به می به دستگاه متصل    UFLپورت  

 . آنتن داخلی موجود باز شود بایستن میدستگاه آنتن خارجی به 
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 رفع اشکال: 

شدن .1 روشن  شبکه)با  در  شدن  رجیستر  به  قادر  دقیقه(  چند  از  طوالنی)بیش  مدت  برای  دستگاه  که  صورتی    در 

کد  کارت و نداشتن پینها نبودن ابتدا از سالمت سیم کارتیک از سیمسیگنال قابل تشخیص است( با هیچ  LEDنشانگرهای

استن  اطمینان حاصل کنید؛ سپس محل نصب ماژول را تغییر داده و یا از یک آنتن خارجی که در محل مناسب نصب شده

 استفاده کنید. 

ارسال گزارش .2 عدم  و  انجام صحیح  در صورت رجیسترشدن دستگاه در شبکه  از  ابتدا  مانیتورینگن  و مرکز  کاربری  های 

اصل کردهن سپس با بررسی کابل ارتباطی از ارتباط صحیح با پنل پارادوکس  کارت اطمینان حتنظیمات و شارژ داشتن سیم

 مطمئن شوید. در صورت برطرف نشدن اشکال با کارشناس نصب تماس بگیرید. 

 مشخصات فنی:

 شرح مشخصات

 توان 
Class 4(2W) @ 850/1900 MHz 

Class 1(1W) @ 1800/1900 MHz 

 MHz 170 / 140 / 80 / 70 پهنای باند آنتن 

 آنتن 
Gain <5dBi: impedance 50 ohm 

Input power > 2W peak power 

 nominal dc12 V ولتاژ ورودی 

 جریان مصرفی هنگام انتقال اطالعات 
100 mA standby 

Average 450 mA(1.2 peak) 

 c˚ 50 – 5 دمای کاری 

 % 90 – 5 رطوبت 

 gr 170 وزن

 CM 3.5 × 9.8 × 16 ابعاد 
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 : یگنالسگیری شدت اندازه

 Network Cellالزم است از نرم افزار موبایلی  GCOM-100ی موبایل در فرآیند نصب به منظور اطمینان از کیفیت سیگنال شبکه

Info Lite .استفاده شود 

 ی موبایلی به ترتیب زیر عمل کنید: برای استفاده از این برنامه

 رنامه را نصب کرده و یا از گوگل پلی دانلود کنید: توانید برو میروبه QR-codeبا اسکن  .1

 

 

تنظیم کنید. به این منظور به تنظیمات گوشی خود رفتهن   2Gی موبایل خود را روی  شبکه .2

 تغییر دهید.  2G onlyرا انتخاب کرده و شبکه را به  Mobile Modeبخش  Mobile Networkدر قسمت 

 برنامه را اجرا کنید. .3

 

 است. 2G(Edge)ی موبایل روی قرارگیری شبکه نگر ا: بی1قسمت 

 ی موبایل است.: شدت سیگنال دریافتی از شبکه2قسمت 

 . و یا آنتن را متناسب با جدول زیر پیدا کنید GCOM-100جایگاه مناسب برای نصب  .4
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هایی که شدت سیگنال  در کیفیت سیگنال خوب یا عالی نصب شده و از نصب در محل  GCOM-100شود که  پیشنهاد می  اکیداً

 تر دارد پرهیز شود.متوسک یا ضعیف

اندازه نصب  توجه: دقت شود که  دقیقاً در محل  از   GCOM-100گیری شدت سیگنال  دقیقه  به مدت سه  حداقل  و  انجام گرفته 

 ی عالی یا خوب خارج نشود.محدوده

شود مطلع شوید. در  موجود بر روی ماژول از کیفیت سیگنالی که توسک ماژول دریافت می  LEDفاده از نشانگرهای  همچنین با است

 جدول زیر ارتباط میان نشانگرها و کیفیت سیگنال آورده شده است. 
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 دستگاه  تنظیم

 :تنظیمات پنل پارادوکس

 : های کنترل پنل پارادوکس موارد زیر باید در تنظیمات پنل پارادوکس انجام شونددر صورت استفاده از این ماژول برای ارسال گزارش

1- Report Code همربوط ب Software Login  صفر تنظیم شود. 875در سکشن 

 875سکشن 

 صفحه نمایش
( 

0 0 F F F F F F 
) 

 SLEEP SLEEP OFF OFF OFF OFF OFF OFF ی کی پد دکمه

 د.نغیر صفر تنظیم شو 800در سکشن  2و  1های منظور بررسی وضعیت خک تلفن متصل به برد پارادوکس باید آپشنبه -2

 تنظیم شود. 1برابر  830مقدار سکشن  -3

زمان شلوغی  . این تغییر سرعت در  خواهد شدمرکز مانیتورینگ  باعث کاهش سرعت ارسال گزارش به  به کاربرها    ارسال گزارشتوجه:  

 .تر خواهد بودمحسوسدهی ضعیف باشد هایی که آنتنو همچنین محلشبکه همراه 

 فرض:بازگشت به تنظیمات پیش

 فرض به صورت زیر عمل شود:تنظیمات پیشماژول به دن نگرداازبرای ب

 ثانیه نگه دارید.  10را فشار داده و به مدت  Resetی دکمهموجود بر روی  یدکمه .1

 را رها کنید.  دکمه نروشن شدند  ماژولموجود بر روی  LED ی نشانگرهایپس از آنکه کلیه .2

 . کنند شدن می  روشن و خاموششروع به  پشت سر همبه صورت  LEDنشانگرهای  .3

 فرض بازگشته است.اندازی شده و تنظیمات به حالت پیشدر انتها ماژول مجدد راه .4

 های تنظیم دستگاه:روش

 برای تنظیم این ماژول می توان از دو روش زیر استفاده کرد: 

 افزار تنظیم با استفاده از نرمالف( 

 تنظیم با استفاده از پیامک ب( 
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 افزاری نرمبه وسیله   دستگاهتنظیم  الف(  

 افزار نصاب و ماژول ارتباط نرم 

 . دانلود کرده و نصب کنیدن net.ariadezh//:httpsسایت بخش محصوالت  از را افزار نصابابتدا نرم -1

دانلود کرده و با توجه به راهنما نصب    باال   الزم است درایور مربوطه را از سایت  ن کنیداستفاده می   8یا    7نکته: اگر از ویندوز  

 نمایید. 

 متصل کنید. روشن را به کامپیوتر و ماژول   USBکابل  -2

 نکته: توجه شود که در حین وصل کردن کابل به ماژول، دست نصاب و سوکت کابل به برد برخورد نکند. 

 را اجرا کنید. نصبافزار نرم -3

 ی باز شدهن پورت مورد نظر را انتخاب کنید.در صفحه -4

 

https://ariadezh.net/
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 ی زیر اجرا خواهد شد. در صورتی که پورت به درستی انتخاب شده باشد ارتباط برقرار شده و صفحه -5

 

 نکته:

 شود. به منظور خواندن تنظیمات موجود بر روی دستگاه استفاده می "خواندن از دستگاه"از گزینه  -1

شود. توجه شود که پس از پایان تنظیمات  تنظیمات بر روی دستگاه اضافه می  یبرای ذخیره  "نوشتن روی دستگاه"گزینه  از   -2

 باید این گزینه انتخاب شود. در غیر اینصورت تنظیمات بر روی دستگاه ذخیره نشده و از بین خواهند رفت.

برای متصل شدن به دستگاه استفاده   "اتصال مجدد"  ی از گزینهتوان  افزار و دستگاه قطع شود میدر صورتی که ارتباط نرم -3

 توان مجدد به دستگاه متصل شد. ی انتخاب پورت باز شده و میکرد. با انتخاب این گزینه صفحه

 تنظیمات سیستم 

 کرد. موارد زیر را تنظیم توانمیاز منوی تنظیمات سیستم 

 " فعالیت بدون اتصال به پارادوکس" یگزینه -1

 شود .استفاده از ماژول بدون اتصال به برد پارادوکس از این گزینه استفاده می  منظوربه  
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 " به روز رسانی زمان با استفاده از پارادوکس" یگزینه -2

به صورت خودکار و  درغیر اینصورت زمان سیستم شود. این گزینه فعال باید پارادوکس  استفاده از پنل زمان دستگاه با تنظیمجهت 

 کارت باید اعتبار داشته باشد. شود. در این حالت سیمتنظیم میبا استفاده از اینترنت  

 باشد. ساعته تنظیم شده  24کردن این گزینه توجه شود که ساعت پنل پارادوکس باید به صورت  نکته: در صورت فعال

 " تشخیص تمپر" یگزینه -3

 .باشداین گزینه فعال  باید  تمپرهای دستگاه  تشخیص و گزارش  جهت  

 "افزاریقفل کردن ریست سخت" یگزینه -4

موجود بر روی برد از این گزینه استفاده     Resetیدکمه  یافزاری تنظیمات دستگاه به وسیلهکردن امکان ریست سختبه منظور قفل

 شود. می

 "GSMتایمر عدم سرویس " یگزینه -5

شود. پس از گذشت این مدت زمان رویداد اغتشاش در  از این گزینه استفاده می  GSMدهی شبکه  سرویسجهت تنظیم تایمر عدم  

 دقیقه باشد.   255تا    3تواند بین  این مقدار می  شود.ها ایجاد مین خروجیدشبکه به منظور تحریک یا خاموش کر

 "عنوان محل نصب" یگزینه -6

های  دستگاه را وارد کرد. با وارد کردن عنوان محل نصب در این قسمت در ابتدای پیامکتوان عنوان محل نصب  در این قسمت می

 ارسالی از طرف دستگاه این عنوان قرار خواهد گرفت. 

 "تعداد تالش تماس با کاربر" یگزینه -7

 تالش باشد.   15تا    1تواند بین  شود. این مقدار میها مشخص میبردر این قسمت تعداد تالش برای تماس با هر یک از کار

 "تعداد تکرار پیام صوتی " یگزینه -8

 تکرار باشد.   8تا    0تواند بین  شود. تعداد تکرا میپیام صوتی برای کاربر مشخص می  ردر این قسمت تعداد تکرا

 "ایدریافت تماس از هر شماره" یگزینه -9

ای با دستگاه تماس گرفته و عملیات انجام داد. اگر  شمارهتوان با هر  اگر منشی تلفنی دستگاه فعال باشدن با فعال کردن این گزینه می

 کاربرها پاسخ خواهد داد. این گزینه غیرفعال باشدن دستگاه تنها به تماس  

 "کاربر درصورت نبود خک تلفن  تماس با" یگزینه -10

.  شودانجام میبه کاربر   از طریق تماس  دهیکردن این گزینه تنها درصورتی که خک تلفن به پارادوکس متصل نباشد گزارشبا فعال 

 صورت )یعنی هنگامی که خک تلفن به برد متصل است( گزارشی برای کاربرها ارسال نخواهد شد. در غیراین
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 "منشی تلفنی" یگزینه -11

 شود. کردن این گزینه امکان کنترل سیستم از طریق منشی تلفنی برای کاربرها فراهم میبا فعال

 "پیام معرفیپخش " یگزینه -12

دلخواه بارگذاری شده در ابتدای تماس   صدایگیردن یمانجام دهی از طریق تماس به کاربر گزارشگزینه زمانی که کردن این با فعال

 پخش خواهد شد. 

 "بارگذاری صدا" -13

ثانیه    10برای کاربر فراهم خواهد شد. الزم به ذکر است صدای انتخابی باید حداکثر    پیام معرفیبا انتخاب این گزینه امکان بارگذاری  

 باشد. کیلو هرتز ضبک شده  8و با کیفیت  

 "ضبک صدا" -14

 شود. آمدگویی برای کاربر فراهم میبا انتخاب این گزینه امکان ضبک صدای خوش

 "1کارت تنظیمات سیم"بخش  -15

 . شودانجام می   APNو رمز عبور  APNن نام کاربری  APNاز جمله نام    1رت  کادر این بخش تنظیمات مربوط به سیم

 " 2کارت تنظیمات سیم"بخش  -16

 شود. انجام می  2کارت  در این بخش تنظیمات مربوط به سیم

 هاورودی 

تواند به  آنها میورودی است که هر یک از  2شود. این ماژول دارای های موجود بر روی ماژول انجام میدر این منو تنظیمات ورودی

 صورت مجزا تنظیم شود.

 "وضعیت عادی" یگزینه -1

 شود. ( مشخص میNC/ NOدر این گزینه وضعیت عادی زون )

 "ارسال پیامک" یگزینه -2

توان مشخص کرد که چه زمانی )باز  یر وضعیت زون وجود دارد. در این گزینه مییتغ زمان  در این دستگاه امکان ارسال پیامک در  

 .ورودی/ بسته شدن ورودی/ هر دو حالت( پیامک ارسال شودشدن  

 "متن پیامک برای باز شدن" -3

 تواند فارسی یا انگلیسی باشد. شود. متن میشود مشخص میدر این قسمت متن پیامک ارسالی برای زمانی که ورودی باز می
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 "شدنمتن پیامک برای بسته" -4

 تواند فارسی یا انگلیسی باشد. شود. متن میشود مشخص میرودی بسته میدر این قسمت متن پیامک ارسالی برای زمانی که و

 

 هاخروجی 

تواند  می خروجی است که هر یک از آنها    2شود. این ماژول دارای  های موجود بر روی ماژول انجام میدر این منو تنظیمات خروجی

 به صورت مجزا تنظیم شود.

 "سازرویداد فعال" یگزینه -1

 ساز خروجی را مشخص کرد. توان رویداد فعال گزینه میدر این  

 "سازرویداد غیرفعال" یگزینه -2

 ساز خروجی را مشخص کرد. توان رویداد غیرفعال در این گزینه می

 "شدن با زمانفعال" یگزینه -3

زمان  "شده در بخش  شدن خروجی در زمان مشخص وجود دارد. با انتخاب این گزینه در زمان مشخص  در این دستگاه امکان فعال

 ن خروجی فعال خواهد شد."شدنفعال
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 "شدنزمان فعال" -4

 شدن خودکار خروجی مشخص خواهد شد. در این بخش زمان فعال 

 "شدن با زمانغیرفعال"گزینه  -5

 ن خروجی غیرفعال خواهد شد. "شدنزمان غیرفعال "با انتخاب این گزینه در زمان مشخص شده در بخش  

 "شدنزمان غیرفعال" -6

 شدن خودکار خروجی مشخص خواهد شد. در این بخش زمان غیرفعال

 "شدنخیر غیرفعالأ ت" -7

بیشترین    شدنن خروجی غیر فعال خواهد شد.قدار غیر صفر باشد بعد از گذشت این مقدار )به ثانیه( از فعالماگر این بخش دارای  

 ثانیه است.  65535مقدار قابل انتخاب  
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 کاربرها

امکان تعریف کدن شماره تلفنن مدیای ارتباطین دسترسین  برای هر یک از کاربرها کاربر وجود دارد.  16در این سیستم امکان تعریف 

 دهین زبان پیامک و نوع پیامک به صورت مجزا وجود دارد. ارشگز

 "کد" -1

فرض  رقمی و غیر تکراری باشد. در حالت پیش  4شود. الزم به ذکر است که باید یک عدد  در این قسمت کد دسترسی کاربر مشخص می

 تعریف شده است.   1برای کاربر    "1234"کد  

 "شماره تلفن" -2

 شود. دهی وارد میدر این قسمت شماره تلفن کاربر برای گزارش

 "ناحیه" -3

 شود. در این قسمت نواحی که کاربر به آنها دسترسی دارد انتخاب می

 "مدیا ارتباطی" -4

 دهی به کاربر از چه طریقی باشد.  شود که گزارشدر این قسمت مشخص می

 "هادسترسی" -5

 شود. های کاربر مشخص میدر این قسمت دسترسی

 

 "دهیگزارش" -6

 شود. شوند مشخص میدر این قسمت مواردی که باید به کاربر گزارش داده
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 "زبان پیامک" -7

 شود. انتخاب می  توسک دستگاه  در این قسمت زبان پیامک ارسالی

 "نوع پیامک" -8

  "اپلیکیشن "شود. به منظور استفاده از اپلیکیشن اندروید در این قسمت باید در این قسمت نوع پیامک ارسالی از دستگاه انتخاب می

 انتخاب شود. 
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 دهی گزارش

 شود. دهی به مرکز مانیتورینگ انجام میدر این منو تنظیمات مربوط به گزارش

 "دهیگزارش" یگزینه -1

 شود. دهی به مرکز مانیتورینگ فعال میسازی این گزینهن گزارشبا فعال

 "1شماره حساب " -2

 شود.مربوط به ناحیه یک پنل پارادوکس در مرکز مانیتورینگ وارد می   )کد اشتراک(  در این بخش شماره حساب

 "2شماره حساب " -3

 شود.پارادوکس در مرکز مانیتورینگ وارد می مربوط به ناحیه دو پنل  )کد اشتراک(  در این بخش شماره حساب  

 "دهیاولویت گزارش" -4

دهی مختلفن اینترنتن پیامک و تماس تلفنی )جی اس ام( مشخص  های گزارشی درگاهدهی به وسیلهدر این بخش اولویت گزارش

 شود. الزم به ذکر است که نباید دو درگاه با اولویت یکسان داشته باشیم.می

 "در صورت عدم اتصال خک تلفنگزارش " یگزینه -5

کردن این گزینه تنها در صورتی که خک تلفن به پارادوکس متصل نباشد )یا برای آن مشکلی پیش آمده باشد( گزارش از طریق  با فعال

 شود. ماژول ارسال می

 "تنظیمات عمومی" -6

 شود . تالش )به ثانیه( مشخص میها و همچنین میزان تاخیر بین هر  در این بخش بیشترین تالش برای هریک از درگاه

 "اطالعات مرکز" -7

است.  شماره در نظر گرفته شده  3شود. الزم به ذکر است برای هر درگاه  در این بخش اطالعات مربوط به مرکز مانیتورینگ وارد می

استفاده    2اه از مرکز  ن دستگ 1شماره به این صورت است که در صورت عدم توانایی در گزارش دادن به مرکز    3ی عملکرد این  نحوه 

 کندن اگر باز هم موفق به ارسال گزارش نشود تالش با استفاده از مرکز پشتیبان انجام خواهد گرفت. می

 "مانیتورینگ محلی" -8

 شود. در این بخش اطالعات مربوط به مرکز مانیتورینگ محلی )شخصی( وارد می
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 مانیتورینگ 

فیرم ویرن سیمکارت به روز رسانی    نفیرم ویر  یی نسخههمچنین مشاهده  نمشاهده وضعیت و اطالعات دستگاه  از طریق این منو امکان

فعالن شدت سیگنالن وضعیت شبکهن میزان شارژ باقی مانده سیمکارتن کدهای باقیمانده مرکز مانیتورینگ مهان وضعیت گزارش دهی  

 ها نیز وجود دارد.ی وضعیت و کنترل خروجینو امکان مشاهدهعالوه در این مبه .وجود دارد  GSMو وضعیت ماژول 

 "به روز رسانی" -1

شود.  به منظور به روز رسانی دستگاه پس از انتخاب این گزینه و از پنجره باز شده فایل فیرم ویر را انتخاب کرده و عملیات انجام می

 روشن( شود. اندازی )خاموش/  پس از اتمام فرایند دستگاه باید مجدد راه
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 کته:ن

 روزرسانی دستگاه به هر دلیلی مشکل پیش آمد و فرآیند انجام نشد مراحل زیر را انجام دهید: هاگر در هنگام ب

 را جدا کرده و دستگاه را خاموش کنید. USBکابل  -1

 را پایین نگه دارید و دستگاه را روشن کنید.  Resetی دکمه -2

 سیگنال شروع به چشمک   LEDپس از گذشت سه ثانیه    روشن خواهند شد.   LEDنشانگرهای    ن پس از روشن کردن دستگاه  -3

 کند. زدن می

 bootبه حالت  به درستی  دستگاه  بود  چشمک زدن  در وضعیت  سیگنال    LED  نشانگر  اگر  را رها کنید.   Resetی  دکمه  -4

 . ه استرفت

 را متصل کنید.   USBکابل  -5

 کنید.  مفیرم ویر دستگاه را پروگر نمانیتورینگ یمنوافزار به برد متصل شده و مجدد از طریق با استفاده از نرم -6
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 پیامک  یوسیلهتنظیم دستگاه بهب(  

. به این منظور پیامک ارسالی باید دارای وجود دارد ی پیامک نیزن امکان تنظیم به وسیلهکامپیوتری افزاردر این دستگاه عالوه بر نرم

 توان تنظیم کرد. خاصی باشد و با هر پیامک یک گزینه را میفرمت 

 نکته:

  دستگاهامکان تنظیم    1پیامک وجود دارد. به عبارت دیگر تنها کاربر    یوسیلهامکان تنظیم سیستم به  "1کاربر  "تنها با استفاده از کد  

 د.را دار

 پیامک ارسالی باید دارای فرمت زیر باشد: 

P[User Code],[Setting Group],[Setting],[Data] 

Sample: P1234,CM,ACC1,1234 

 توضیح:

از   استفاده شد  xدر مواردی که  پارامتر تنظیم  برای فعالهبه عنوان  برای غیرفعالسازین عدد گزینهاستن  از  ی مورد نظر و  سازی 

 فعال است. 2غیرفعال و آپشن   1 ی زیر آپشنکاراکتر * استفاده شود. در نمونه

P1234,IN,1,SSO,*2 

 سیستم تنظیمات 

 شماره تنظیم  متن پیام  نمونه

P1234,DEV,STA,ON P[code],DEV,STA,[Stand Alone Option] 1 

P1234,DEV,STP,OFF P[code],DEV,STP,[Set Time by Paradox Option] 2 

P1234,DEV,TMP,ON P[code],DEV,TMP,[Tamper Detection Option] 3 

P1234,DEV,RUL,OFF P[code],DEV,RUL,[Report to User When Tel Lost] 4 

P1234,DEV,SRT,OFF P[code],DEV,SRT,[Secretary Option] 5 

P1234,DEV,UM,ON P[code],DEV,UM,[User Welcome Message] 6 

P1234,DEV,CT,3 P[code],DEV,CT,[User Call Try Counter] 7 

P1234,DEV,NC,OFF P[code],DEV,NC,[Answer to Any Number] 8 
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P1234,DEV,MR,1 P[code],DEV,MR,[User Message Repeat] 9 

P1234,DEV,NST,3 P[code],DEV,NST,[GSM no Service Timer] 10 

P1234,DEV,DEF P[code],DEV,DEF 11 

 تنظیم فعالیت بدون اتصال به پارادوکس  -1

Stand alone Option: [ON/ OFF] 

 روزرسانی زمان با استفاده از پارادوکس تنظیم به -2

Set Time by Paradox Option: [ON/ OFF] 

 تنظیم تشخیص تمپر  -3

Tamper Detection Option: [ON/ OFF] 

 نبود خک تلفنتنظیم گزارش به کاربر در صورت  -4

Report to User Ehen TEL Lost: [ON/ OFF] 

 تنظیم منشی تلفنی  -5

Secretary Option: [ON/ OFF] 

 آمدگوییتنظیم پخش صدای خوش -6

User Welcome Message: [ON/ OFF] 

 تنظیم تعداد تالش تماس با کاربر  -7

User Call Try Counter: [1 to 15] 

 ایتنظیم دریافت تماس از هر شماره -8

Answer to Any Call: [ON/ OFF] 

 تنظیم تعداد تکرار پیام صوتی  -9

User Message Repeat: [0 to 8] 

 GSM یتنظیم تایمر عدم سرویس شبکه  -10

GSM no Service Timer: [3 to 255 Minute] 

 فرض به مقادیر پیش تنظیمات یکلیه بازگشت  -11
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 ها ورودی 

 شماره تنظیم  متن پیام  نمونه

P1234,IN,1,NS,1 P[code],IN,[Input Number],NS,[Normally State], 1 

P1234,IN,1,SSO,*2 P[code],IN,[Input Number],SSO,[Send SMS Option] 2 

 

 تنظیم وضعیت عادی ورودی  -1

Input Number: [1/ 2] 

Normally State: [1: Normally Close/ 2: Normally Open] 

 تنظیم ارسال پیامک در زمان تغییر وضعیت ورودی -2

Input Number: [1/ 2] 

Send SMS Option: [XX] 

1: Send SMS on Zone Open 

2: Send SMS on Zone Close 

 خروجی ها 

 متن پیام  نمونه
شماره 

 تنظیم

P1234,OUT,1,AE,3 P[code],OUT,[Output Number],AE,[Activation Event] 1 

P1234,OUT,1,ATO,OFF P[code],OUT,[Output Number],ATO,[Active on Time Option] 2 

P1234,OUT,2,AT,12,20 P[code],OUT,[Output Number],AT,[Activation Time] 3 

P1234,OUT,1,DE,2 P[code],OUT,[Output Number],DE,[Deactivation Event] 4 

P1234,OUT,2,DTO,ON 
P[code],OUT,[Output Number],DTO,[Deactivate on Time 

Option] 
5 

P1234,OUT,2,DT,12,50 P[code],OUT,[Output Number],DT,[Deactivation Time] 6 

P1234,OUT,2,DLY,50 P[code],OUT,[Output Number],DLY,[Deactivation Delay] 7 
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 ساز تنظیم رویداد فعال -1

Output Number: [1/ 2] 

Activation Event: [0/ 1/ 2/ 3/ 4] 

0: Disable 

1: Active by Zone 1 Open 

2: Active by Zone 2 Open 

3: Active by Zone 1 Close 

4: Active by Zone 2 Close 

5: GSM No Service (Jamming) 

6: GSM No Service Restore 

 شدن با زمان  تنظیم فعال  -2

Output Number: [1/ 2] 

Active on Time Option: [ON/ OFF] 

 تنظیم زمان فعال شدن  -3

Output Number: [1/ 2] 

Activation Time: [HH,MM] 

HH: Hour in 24H Format 

MM: Minute 

 ساز تنظیم رویداد غیرفعال -4

 شود. ساز انجام میرویداد فعالمشابه تنظیم 

 تنظیم غیرفعال شدن با زمان  -5

 د. شومشابه تنظیم فعال شدن با زمان انجام می

 تنظیم زمان غیرفعال شدن  -6

 شود. مشابه تنظیم زمان فعال شدن انجام می

 تنظیم تاخیر غیرفعال شدن -7

Output Number: [1/ 2] 

Deactivation Delay: [0 – 65535] Seconds 
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 اکاربره
 شماره تنظیم  متن پیام  نمونه

P1234,USR,6,COD,1222 P[code],USR,[User Number],COD,[User Code] 1 

P1234,USR,5,PN,09129120912 P[code],USR,[User Number],PN,[Phone Number] 2 

P1234,USR,2,ARA,*2 P[code],USR,[User Number],ARA,[Area Access] 3 

P1234,USR,10,RCH,*2 P[code],USR,[User Number],RCH,[Reporting Channels] 4 

P1234,USR,3,UOP,12**56* P[code],USR,[User Number],UOP,[User Options] 5 

P1234,USR,11,ROP,**345*7 P[code],USR,[User Number],ROP,[Reporting Options] 6 

P1234,USR,1,LNG,P P[code],USR,[User Number],LNG,[SMS Language] 7 

P1234,USR,2,ST,A P[code],USR,[User Number], ST,[SMS Type] 8 

P1234,USR,2,DLT P[code],USR,[User Number],DLT 9 

 تنظیم کد   -1

User Number: [1 – 16] 

User Code: [----] 

 تنظیم شماره تلفن -2

User Number: [1 – 16] 

User Code: [----------------] 

 تنظیم ناحیه -3

User Number: [1 – 16] 

Area Access: [XX] 

1: Area 1 Access 

2: Area 2 Access 

 تنظیم مدیا ارتباطی  -4

User Number: [1 – 16] 

Reporting Channel: [XX] 

1: Call 
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2: SMS 

 ها تنظیم دسترسی -5

User Number: [1 – 16] 

User Options: [XXXXXXX] 

1: Full Arm Access 

2: Stay Arm Access 

3: Sleep Arm Access  

4: Disarm Access 

5: Force Access 

6: Bypass Access 

7: PGM and Output Access 

 دهی کاربرتنظیم گزارش -6

User Number: [1 – 16] 

Reporting Options: [XXXXXXXX] 

1: Report Alarm 

2: Report Arm/ Disarm 

3: Report Trouble 

4: Report Power Trouble 

5: Report Panic 

6: Report Special Event 

7: Report Input Change 

8: Report PGM 

 تنظیم زبان پیامک -7

User Number: [1 – 16] 

SMS Language: [P: Persian/ E: English] 

 تنظیم نوع پیامک  -8

User Number: [1 – 16] 

SMS Type: [T: Text/ A: Application] 

 فرض بازگرداندن تنظیمات کاربر به حالت پیش -9

User Number: [1 – 16] 
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 دهی گزارش

 متن پیام  نمونه
شماره 

 تنظیم

P1234,CM,ACC1,1111 P[code],CM,ACC1,[Area 1 Account Number] 1 

 P[code],CM,ACC2,[Area 2 Account Number] 2 

P1234,CM,RPE,ON P[code],CM,RPE,[Ademco Reporting] 3 

P1234,CM,TLM,OFF P[code],CM,TLM,[Report on Tel Lost] 4 

P1234,CM,PRI,1,3,2 
P[code],CM,PRI,[GPRS Priority],[GSM Priority],[SMS 

Priority] 
5 

P1234,CM,APN1,NAM,mcinet P[code],CM,APN1,NAM,[Sim Card 1 APN Name] 6 

P1234,CM,APN1,UN,myuser P[code],CM,APN1,UN,[Sim Card 1 APN Username] 7 

P1234,CM,APN1,PSW,mypass P[code],CM,APN1,PSW,[Sim Card 1 APN Password] 8 

 P[code],CM,APN2,NAM,[Sim Card 1 APN Username] 9 

 P[code],CM,APN2,UN,[Sim Card 1 APN Username] 10 

 P[code],CM,APN2,PSW,[Sim Card 1 APN Password] 11 

P1234,CM,TEL1,021123456 P[code],CM,TEL1,[Monitoring Center Tel 1 Number] 12 

 P[code],CM,TEL2,[Monitoring Center Tel 2 Number] 13 

 
P[code],CM,TEL3,[ Monitoring Center Backup Tel  

Number] 
14 

P1234,CM,DOM1,192.168.1.110 
P[code],CM,DOM1,[Monitoring Center Domain 1 

Address] 
15 

P1234,CM,PRT1,1883 P[code],CM,PRT1,[Monitoring Center Port 1] 16 

 
P[code],CM,DOM2,[Monitoring Center Domain 2 

Address] 
17 
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 P[code],CM,PRT2,[Monitoring Center Port 2] 18 

 
P[code],CM,DOM3,[Monitoring Center Backup Domain 

Address] 
19 

 P[code],CM,PRT3,[Monitoring Center Backup Port] 20 

P1234,CM,KEY1,1234567890123456 P[code],CM,KEY1,[Monitoring Center AES Key 1] 21 

 P[code],CM,KEY2,[Monitoring Center AES Key 2] 22 

 P[code],CM,KEY3,[Monitoring Center AES Key Backup] 23 

P1234,CM,SMS1,09000099 P[code],CM,SMS1,[Monitoring Center SMS Number 1] 24 

 P[code],CM,SMS2,[Monitoring Center SMS Number 2] 25 

 
P[code],CM,SMS3,[ Monitoring Center Backup SMS 

Number] 
26 

 1تنظیم شماره حساب  -1

Area 1 Account Number: [ ----] 

 2تنظیم شماره حساب  -2

Area 2 Account Number: [----] 

 دهی به مرکز مانیتورینگ تنظیم گزارش -3

Ademco Reporting: [ON/ OFF] 

 تنظیم گزارش در صورت عدم اتصال خک تلفن -4

Report on Tel Lost: [ON/ OFF] 

 دهیتنظیم اولویت گزارش -5

GPRS Priority: [0 – 3] 

GSM Priority: [0 – 3] 

SMS Priority: [0 – 3] 

 1کارت سیم  APNتنظیم نام  -6

 1کارت سیم APNتنظیم نام کاربری  -7

 1کارت سیم APNتنظیم رمز عبور  -8
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 2کارت سیم  APNتنظیم نام  -9

 2کارت سیم APNتنظیم نام کاربری  -10

 2کارت سیم APNتنظیم رمز عبور  -11

 ز مانیتورینگ مرک  1 تنظیم شماره تلفن -12

Monitoring Center 1 Tel Number: [----------------] 

 مرکز مانیتورینگ   2تنظیم شماره تلفن  -13

 تنظیم شماره تلفن پشتیبان مرکز مانیتورینگ -14

 مرکز مانیتورینگ  1دامین تنظیم  -15

Monitoring Center Domain 1 Address: [--------------------] 

 مرکز مانیتورینگ را وارد کرد. Domainو یا  IPتوان نکته: در این قسمت می

 مرکز مانیتورینگ  1ظیم پورت تن -16

Monitoring Port 1: [0 – 65535] 

 مرکز مانیتورینگ  2تنظیم دامین  -17

 مرکز مانیتورینگ  2تنظیم پورت  -18

 تنظیم دامین پشتیبان مرکز پشتیبان -19

 تنظیم پورت پشتیبان مرکز مانیتورینگ  -20

 مانیتورینگ مرکز   1تنظیم کلید رمزنگاری  -21

Monitoring Center AES Key 1: [----------------] 

 مرکز مانیتورینگ  2تنظیم کلید رمزنگاری  -22

 تنظیم کلید رمزنگاری پشتیبان مرکز مانیتورینگ -23

 مرکز مانیتورینگ  1تنظیم شماره پیامک  -24

Monitoring Center SMS Number 1: [----------------] 

 مرکز مانیتورینگ  2تنظیم شماره پیامک  -25

 گ انیتورینتنظیم شماره پیامک پشتیبان مرکز م -26
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 دهی مانیتورینگ محلیگزارش

 شماره تنظیم  متن پیام  نمونه

P1234, LM,RPE,ON P[code],LM,RPE,[Local Reporting] 1 

P1234, LM,UN,myuser P[code], LM,UN,[Username] 2 

P1234, LM,PSW,mypass P[code], LM,PSW,[Password] 3 

P1234, LM,DOM1,192.168.1.110 P[code], LM,DOM1,[Local Center 1 Domain Address] 4 

P1234, LM,PRT1,1883 P[code], LM,PRT1,[Local Center 1 Port] 5 

 P[code], LM,DOM2,[Local Center 2 Domain Address] 6 

 P[code], LM,PRT2,[Local Center 2 Port] 7 

P1234, LM,SMS1,090000990 P[code], LM,SMS1,[Local Center 1 SMS Number] 8 

 P[code], LM,SMS2,[Local Center 2 SMS Number] 9 

 

 محلی دهی به مرکز مانیتورینگتنظیم گزارش -1

Local Reporting: [ON/ OFF] 

 تنظیم نام کاربری مرکز مانیتورینگ محلی  -2

 مانیتورینگ محلی تنظیم رمز عبور مرکز  -3

 محلی مرکز مانیتورینگ 1تنظیم دامین  -4

 مرکز مانیتورینگ محلی 1تنظیم پورت  -5

 محلی مرکز مانیتورینگ 2تنظیم دامین  -6

 مرکز مانیتورینگ محلی 2تنظیم پورت  -7

 مرکز مانیتورینگ  1تنظیم شماره پیامک  -8

 مرکز مانیتورینگ  2تنظیم شماره پیامک  -9
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 دستورالعمل کاربری 
های موجود بر  خروجیو روشن و خاموش کردن    هاپارتیشنفعال کردن  فعال و غیر  ن وضعیت کنترل پنل پارادوکس  یمشاهدهبرای  

 باشد:توسک کاربر قابل استفاده می   که  شده  گرفتههای زیر در نظر  راه  نمنظور  این  رایب  توان از این دستگاه استفاده کرد. روی ماژول می

 دستگاه ارسال پیامک به  -1

 استفاده از اپلیکیشن اندرویدی -2

 استفاده از منشی تلفنی دستگاه  -3

 :ارسال پیامک

 باشد: توان پیامک را از طریق تلفن همراه به دستگاه ارسال کرد. پیامک ارسالی باید دارای فرمت زیر برای کنترل دستگاه می 

A[User Code],[Action],[Number] 

Sample: A1234,FULL,1 

 در جدول زیر آورده شده است.عملیات قابل انجام به وسیله پیامک لیست 

عملیاتشماره   عملیات  متن پیام  نمونه  

A1122,FULL,1 A[code],FULL,[Area Number] کردن ناحیه   فعال  1 

A1122,SLEEP,2 A[code],SLEEP,[Area Number] ناحیه  فعال کردن در حالت خواب  2 

A1122,STAY,1 A[code],STAY,[Area Number]   کردن ناحیه نیمه فعال  3 

A1122,OFF,2 A[code],OFF,[Area Number]   کردن ناحیهفعال  غیر  4 

A1133,PGM,2,OFF A[code],PGM,[PGM Number],OFF  5 خاموش کردن پی جی ام 

A1133,PGM,5,ON A[code],PGM,[PGM Number],ON  6 روشن کردن پی جی ام 

A1234,TIME,1399,

07,05,10,52 

A[code],TIME,[YYYY],[MM],[DD],[H

H],[MM] 
 7 تنظیم تاریخ و ساعت پنل پارادوکس 

A1122,BYP,2 A[code],BYP,[Zone Number]  8 بایپس کردن زون 

A1122,OUT,1,OFF A[code],OUT,[Output Number],OFF  9 خاموش کردن خروجی 

A1122,OUT,0,ON A[code],OUT,[Output Number],ON  10 روشن کردن خروجی 

A1122,SCH A[code],SCH  11 استعالم شارژ سیمکارت فعال 

 


