دیحاالگر دىا و رطّةث ُاجّل ىدل 0202
Hatol 2060 Temperature Humidity Data Logger
دیحاالگر دىا و رطّةث  Hatolىدل  0202کَ از یک شٍصّر فّق حصاس شاخث کشّر شّئیس ةِره ىی ةرد و شخث افزار آن جّشط
ىٍِدشیً ایراٌی شرکث ةاٌی انکحروٌیک شیصحو طراحی و جّنید شده اشث در واكع یک دیحاالگر فّق دكیق ةا كاةهیث اٌدازه گیری دىا
و رطّةث جا صدم درحَ ( )2020و  Accuracy +/-0.3یک دشحگاه ةصیار کارآىد ةرای کٍحرل آٌی دىا و رطّةث و ةا كاةهیث ارشال پیاىک و
اٌخام جياس جهفٍی ةرای وكّع ُشدارُای دىا و رطّةث ىی ةاشد  .ةا كرار دادن شیو کارت (اٌّاع اپراجّرُای فػال در کشّر) درون
دشحگاه و ةا جػریف حداکثر پٍج شياره جهفً ُيراه در حافظَ دشحگاه ىی جّاٌید از ُشدار ُای دىا و رطّةحی ةالفاصهَ ىطهع شّید .
ایً دشحگاه دارای یک ٌرم افزار اٌدرویدی ةَ ٌام  Hatol SMS Messengerاشث کَ جّشط آن ةراححی ىیحّاٌید ىحدوده ىخاز دىا و
رطّةث و یا شياره جهفً و  ...را ةَ راححی جٍظیو کٍیدُ ،يچٍیً اىکان کٍحرل آٌی دىا و رطّةث و ىشاُده ٌيّدار جغییرات دىایی ٌیز از
دیگر كاةهیث ُای ایً ٌرم افزار اشث  .در صّرجی کَ گّشی شيا شیصحو غاىم  iosدارد ٌیز ىی جّاٌید از طریق ارشال کدُای ىرةّطَ
(ىّحّد در کاجانّگ ) از طرق پیاىک ةَ دشحگاه اكدام و کٍحرل ُای خّد را اٌخام دُید  .ایً دشحگاه ُيچٍیً ىخِز ةَ ةّق ُشدار
داخهی اشث کَ در ىّاكع ةروز آالرم ةَ صدا در ىی آید  .ایً دشحگاه ىخِز ةَ حافظَ داخهی ىی ةاشد کَ  0022رکّرد را ذخیره ىی کٍد
 .كاةهیث ةصیار ىِو ایً دیحاالگر ایً اشث کَ ةدون ُیچ دشحگاه واشطی كاةهیث ارشال اطالغات ةر روی شتکَ ایٍحرٌث جهفً ُيراه
 GPRSو اىکان ىاٌیحّریٍگ آٌالیً از راه دور را دارد  .در واكع ایً دشحگاه ةا کاٌفیگ کردن جٍظیيات شتکَ ةر روی آن و كراردادن
آدرس شرور ىرکزی ىی جّاٌد اطالغات دىا و رطّةث را ةَ ُر ٌلطَ ی حِان ارشال کٍد  .ایً دشحگاه كاةهیث ارشال اطالغات روی
شاىاٌَ جحث وب را ٌیز دارد  ،کَ ةا جّحَ ةَ وحّد ایً ٌرم افزار کارةران كادر خّاٍُد ةّد در ُر ٌلطَ ای کَ ةَ ایٍحرٌث دشحرشی
داشحَ ةاشد و از طریق ىرورگر کاىپیّجر یا جت هث و یا جهفً ُيراه ةَ راححی گزارشات ىرةّط ةَ دىا و رطّةث آٌالیً و یا دوره ُای
گذشحَ را ىشاُده کٍٍد ُ .يچٍیً ایً دشحگاه كاةهیث ارشال اطالغات ةَ شاىاٌَ شپرد را ٌیز دارد  .ایً دشحگاه دارای حصگر کاةهی
اکصحرٌال ةَ طّل  001ىحر ىی ةاشد کَ ىٍاشب ةرای كرارگیری در شردخاٌَ ُا یا یخچال و یا اٌتار و شایر ىحیط ُا ىی ةاشد.

شرکث ةاٌی انکحروٌیک شیصحو
200-01150056
www.Bani-es.ir
حِث دٌهّد ٌرم افزارُای ىرجتط ةا ایً دشحگاه و ُيچٍیً داٌهّد کدُای دشحّری ةَ وب شایث شرکث ةاٌی انکحروٌیک ىراحػَ ٌيایید

در صّرجی شیو کارت درون دشحگاه كرارٌدارد طتق دشحّر زیر غيم کٍید :

شرکت بانی الکترونیک سیستم
راهنمای ارسال دستورات پیامکی برای دیتاالگرهای سیم کارتی هاتول
سدیف
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تٌظیوات تعشیف ؽواسٍ هْتایل

1

سع
تَ

دعتْس  /هثال

کاسآیی

*ADMIN2(0912XXXXXXX)#

تعشیف ؽواسٍ هْتایل هذیش دّم

*ADMIN3(0912XXXXXXX)#

تعشیف ؽواسٍ هْتایل هذیش عْم

فمط ُؾذاس ُا سا دسیافت هیکٌٌذ

*ADMIN4(0912XXXXXXX)#

تعشیف ؽواسٍ هْتایل هذیش چِاسم

فمط ُؾذاس ُا سا دسیافت هیکٌٌذ

*ADMIN5(0912XXXXXXX)#

تعشیف ؽواسٍ هْتایل هذیش پٌجن

فمط ُؾذاس ُا سا دسیافت هیکٌٌذ

خْاًذى ؽواسٍ هْتایل هذیشاى تعشیف ؽذٍ سّی دعتگاٍ

فمط تْعط هذیش  2 ّ 1اهکاى پزیش اعت

*ADMINS#

تعشیف حالت ُؾذاس تشای دهای لحظَ ای یا دهای هتْعط  -تشای ُؾذاس لحظَ ای
حشف  ّ Lتشای ُؾذاس دهای هتْعط حشف  Aسا داخل پشاًتض لشاس دُیذ

9

*MINTE(2)#

تٌظین حذالل دها جِت اعالم ُؾذاس
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تٌظیوات هشتْط تَ تعشیف کشدى هحذّدٍ ُؾذاس تشای دها ّ سطْتت

8

*MAXTE(8)#

تٌظین حذاکثش دها جِت اعالم ُؾذاس

12

*MAXHU(90)#

تٌظین ُؾذاس تشای حذاکثش سطْتت

*MINHU(20)#

تٌظین ُؾذاس تشای حذالل سطْتت

*MAXT1(8)#

تٌظین حذاکثش دها عٌغْس 1

*MAXT2(100)#

تٌظین حذاکثش دها عٌغْس 2

*MAXT3(25)#

تٌظین حذاکثش دها عٌغْس 3

*MAXT4(30)#

تٌظین حذاکثش دها عٌغْس 4

*MINT1(2)#

تٌظین حذالل دها عٌغْس 1

*MINT2(10)#

تٌظین حذالل دها عٌغْس 2

*MINT3(5)#

تٌظین حذالل دها عٌغْس 3

*MINT4(-30)#

تٌظین حذالل دها عٌغْس 4

21

*READH#

خْاًذى حذالل ّ حذاکثش هحذّدٍ ُؾذاس سطْتت تٌظین ؽذٍ سّی دعتگاٍ

22

*SETHS(X)#

تٌظین هحذّدٍ عولکشد ُیغتشصیظ

23

*SOUND(Y)#

فعال یا غیش فعال عاصی صذای تْق دعتگاٍ (حشف  Yفعال ّ حشف  Nغیش فعال)

24

*ALARM(Y)#

فعال یا غیش فعال عاصی ُؾذاسُای دعتگاٍ (حشف  Yفعال ّ حشف  Nغیش فعال)

*GPRSS(Y)#

فعال عاصی اسعال اطالعات اص طشیك ( GPRSحشف  Yفعال ّ حشف  Nغیش فعال)

26

27

28

29

اسعال اطالعات اص طشیك
تٌظیوات اسعال اطالعات GPRS
پْست خشّجی

*READT#

خْاًذى حذالل ّ حذاکثش هحذّدٍ ُؾذاس دهای تٌظین ؽذٍ سّی دعتگاٍ

25

ُؾذاس ُا ّ کلیَ تغییشات تٌظیوات سا
دسیافت هیکٌٌذ
ُؾذاس ُا ّ کلیَ تغییشات تٌظیوات سا
دسیافت هیکٌٌذ

*ADMIN1(0912XXXXXXX)#

7

11

تْضیحات

تعشیف ؽواسٍ هْتایل هذیش اّل

*TEMPS(A)#

10

تاریخ ویرایش 11/98/89 :

*SETIP(22.22.33.44)#

*SETPO(7070)#

*DATAR#

*READM(Y)#

تٌظین  IPعشّس جِت استثاط GPRS

تٌظین  PORTعشّس جِت استثاط GPRS

تَ صْست پیؼ فشض دعتگاٍ سّی حالت
لحظَ ای عول هیکٌذ  .دس حالت لحظَ
ای تالفاصلَ تعذ اص تاال یا پاییي سفتي دها
اص هحذّدٍ هجاص تعشیف ؽذٍ دعتگاٍ
ُؾذاس سا اعالم هیکٌذ .تا تشگؾت دها تَ
هحذّدٍ هجاص تالفاصلَ ُؾذاس لطع
هیؾْد  .دس حالت هتْعط دس صْستی کَ
دها تیؼ اص  3دلیمَ تاالتش یا پاییي تش اص
هحذّدٍ هجاص تاؽذ ُؾذاس سا اعالم
هیکٌذ  .تشای لطع ُؾذاس ًیض دها هی
تایغت تیؼ اص  3دلیمَ دس هحذّدٍ هجاص
تاؽذ تا ُؾذاس لطع ؽْد .
تشای دعتگاُِایی کَ هجِض تَ عٌغْس
دها ّ سطْتت ُغتٌذ
تشای دعتگاُِایی کَ هجِض تَ عٌغْس
دها ّ سطْتت ُغتٌذ
تشای دعتگاُِایی کَ هجِض تَ عٌغْس
دها ّ سطْتت ُغتٌذ
تشای دعتگاُِایی کَ هجِض تَ عٌغْس
دها ّ سطْتت ُغتٌذ
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها
تشای دعتگاٍ ُای هجِض تَ چِاس
عٌغْس دها

تَ صْست پیؼ فشض سّی عذد  2تٌظین
ؽذٍ اعت
تَ صْست پیؼ فشض فعال اعت  .تا غیش
فعال ؽذى صذا دعتگاٍ دس صهاى ُؾذاس
ُای دهایی ّ سطْتتی دیگش صذای تْق
پخؼ ًوی کٌذ ّ فمط پیاهک یا تواط
تلفٌی سا اًجام هی دُذ.
تَ صْست پیؼ فشض فعال اعت  .تا غیش
فعال ؽذى ُؾذاس  ،دعتگاٍ دیگش ُیچ
ُؾذاسی سا اعالم ًخْاُذ کشد  ،حتی اگش
هحذّدُای هجاص دهایی ّ سطْتتی سا
تعشیف کشدٍ تاؽیذ .
تَ صْست پیؼ فشض غیش فعال اعت (هگش
تا عفاسػ لثل تْعط هؾتشی)
تشای استثاط آًالیي دیتاالگشُای عین
کاستی تا عشّس هی تایغت ؽواسٍ IP
 validعشّس دسیافت کٌٌذٍ اطالعات سا
تشای دعتگاٍ تٌظین کٌیذ .
تشای استثاط آًالیي دیتاالگشُای عین
کاستی تا عشّس هی تایغت ؽواسٍ Port
عشّس دسیافت کٌٌذٍ اطالعات سا تشای
دعتگاٍ تٌظین کٌیذ .

خْاًذى همادیش آًالیي دها ّ سطْتت

تا ایي دعتْس دعتگاٍ دها ّ سطْتت ُواى
لحظَ سا تَ هذیشاى پیاهک هی کٌذ

دسیافت اطالعات اص حافظَ داخلی اص طشیك پْست خشّجی دعتگاٍ

تا اسعال ایي دعتْس دعتگاٍ کلیَ همادیش
ثثت ؽذٍ دها ّ سطْتت تش سّی حافظَ
داخلی سا اص طشیك پْست هؾخصَ ُش
دعتگاٍ ( )USB,LAN,RS232,WiFiاسعال
هیکٌذ ( .اطالعات حافظَ داخلی دعتگاٍ
تَ ُیچ عٌْاى پاک ًوی ؽْد)

30

سدیف

32

سع
تَ
تٌظیوات اسعال ّ رخیشٍ عاصی
اطالعات

31

*READM(G)#

دسیافت اطالعات اص حافظَ داخلی اص طشیك GPRS

کاسآیی

دعتْس

*SETTM(55)#

تٌظین تایوش اسعال آًالیي اطالعات سّی پْست خشّجی (تش حغة ثاًیَ)

*SETRT(15)#

تٌظین تایوش رخیشٍ اطالعات سّی حافظَ داخلی دعتگاٍ (تش حغة دلیمَ)

فعال یا غیش فعال عاصی تواط تلفٌی دس هْالع ُؾذاسُای دعتگاٍ تا هذیشاى تعشیف
ؽذٍ (حشف  Yفعال ّ حشف  Nغیش فعال)

34

*FRIMW#

خْاًذى ًغخَ ّسژى عخت افضاسی

*ANTEN#

خْاًذى هیضاى گیي آًتي هْتایل

36

*CHARG#

اعتعالم هاًذٍ سیالی ؽاسژ عین کاست دسّى دعتگاٍ

37

*SETDT(19A03B22C15D35E06)#

38

*RRGPS#

دسیافت لیٌک هختصات جغشافیایی دعتگاٍ سّی ًمؾَ گْگل

*MPGPS#

دسیافت لیٌک هختصات جغشافیایی دعتگاٍ سّی عایت ؽشکت تاًی الکتشًّیک

35

40

تٌظیوات سدیاتی

39

عوْهی

33

*DIALL(Y)#

*SPEED(120)#

تٌظین تاسیخ ّ عاعت داخلی دعتگاٍ

تعشیف اسعال ُؾذاس تشای تاال سفتي عشعت خْدسّ

تا اسعال ایي دعتْس دعتگاٍ کلیَ همادیش
ثثت ؽذٍ دها ّ سطْتت تش سّی حافظَ
داخلی سا اص طشیك ( GPRSایٌتشًت عین
کاست ) تَ عشّس اص پیؼ تعشیف ؽذٍ
اسعال هی کٌذ ( .اطالعات حافظَ
داخلی دعتگاٍ تَ ُیچ عٌْاى پاک ًوی
ؽْد)
تْضیحات
تَ صْست پیؼ فشض سّی  60ثاًیَ تٌظین
ؽذٍ ّ دعتگاٍ ُش یک دلیمَ یکثاس
اطالعات آًالیي دها ّ سطْتت سا سّی پْست
خشّجی ّ تشای عشّس اسعال هی کٌذ .
عذد تایوش هثایغت تیي  31الی 1799
ثاًیَ تاؽذ تا دعتگاٍ آى سا لثْل کٌذ .
تَ صْست پیؼ فشض سّی  15دلیمَ
تٌظین ؽذٍ ّ دعتگاٍ ُش  15دلیمَ یکثاس
اطالعات آًالیي دها ّ سطْتت سا سّی
حافظَ داخلی رخیشٍ هی کٌذ  .ایي عذد
فمط هی تْاًذ 30-15- 10- 5- 4- 3- 2-1
تاؽذ ّ عایش اعذاد پزیشفتَ ًوی ؽْد .
تَ صْست پیؼ فشض غیش فعال اعت  .تا
فعال ؽذى آى دس صْست خشّج دعتگاٍ اص
هحذّدٍ دهایی تعشیف ؽذٍ تعذ اص اسعال
پیاهک دعتگاٍ تا ؽواسٍ اص لثل تعشیف
ؽذٍ تواط گشفتَ ّ تعذ اص  10ثاًیَ
تواط سا لطع هی کٌذ.

صیش  7عیگٌال ًذاسد  -تیي  8الی  9ضعیف
 تیي  10الی ً 13شهال  -تیي  14الی 17هٌاعة  -تیي  18الی  22خْب  -تیؾتش
اص  23عالی
هْجْدی سیالی ؽاسژ عین کاست سا
اسعال هی کٌذ
تاسیخ سا هی تایغت تَ هیالدی تٌظین
کٌیذ( .لثل اص  Aعال  ،اگش عال 2019
ُغتین ؽوا فمط عذد  19سا ّاسد کٌیذ ،
لثل اص  Bهاٍ  ،لثل اص  Cسّص  ،لثل اص D
عاعت  ،لثل اص  Eدلیمَ  ،تعذ اص  Eثاًیَ
) دس هثال رکض ؽذٍ تاسیخ ّ 22/03/2019
عاعت  15:35:06لشاسدادٍ ؽذٍ اعت .
هختص تَ دعتگاُِای هجِض تَ سدیاب
هکاًی  .تا اسعال ایي دعتْس دعتگاٍ یک
پیاهک تشای ؽوا اسعال هی کٌذ  .دس
صْستی کَ لیٌک هْجْد دس پیاهک سا تاص
کٌیذ هْلعیت خْدسّ سّی ًمؾَ گْگل
ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ .
هختص تَ دعتگاُِای هجِض تَ سدیاب
هکاًی  .تا اسعال ایي دعتْس دعتگاٍ یک
پیاهک تشای ؽوا اسعال هی کٌذ  .دس
صْستی کَ لیٌک هْجْد دس پیاهک سا تاص
کٌیذ هْلعیت خْدسّ سّی عایت ؽشکت
تاًی الکتشًّیک ّ یا ًشم افضاس اًذسّیذ
ُاتْل ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ .
هختص تَ دعتگاُِای هجِض تَ سدیاب
هکاًی  .تا اسعال ایي دعتْس ّ تعشیف
هحذّدٍ عشعت هجاص  ،چٌاًچَ خْدسّ
تیؼ اص عشعت هجاص داؽتَ تاؽذ تَ
هذیشاى پیاهک اسعال هی ؽْد.

* دلت کٌیذ تشای اسعال دعتْسات فْق حتوا هی تایغت طثك الگْی رکش ؽذٍ تذّى فاصلَ ّ تا حشّف تضسگ التیي عثاسات سا تایپ ّ تشای ؽواسٍ عین کاست هْجْد دس دعتگاٍ
اسعال کٌیذ

