
 شید آریا صنعت پاس
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 چند راهی هوشمند

 از طریق اینترنت هوشمند راهی چندموزش کنترل آ

 

 www.iranbase.irورود به سایت  :1

 (1 عکس) "سامانه کنترل از راه دور"ورود به بخش  :2

 

 صفحه اصلی سایت1 عکس
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 (2 عکسشده ) ساختهس ورود با نام کاربری ثبت نام در سایت و سپ :3

 

 ورود اطالعات کاربری و یا ثبت نام در سایت 2 عکس

 (3 عکس) " سامانه کنترل و نظارت از راه دور ماژول های صنعتی"صفحه  ضافه کردن دستگاه مورد نظر درا :4

 به  پشت دستگاه قابل مشاهده میباشد و همچنین با ورود به صفحه تنظیمات دستگاه و در قسمت اتصال در سریال

 اینترنت، سریال دستگاه قابل مشاهده میباشد.

  میباشد. "123456"پیش فرض کلید دستگاه همان رمز ورود  به صفحه تنظیمات میباشد که بطور 

  و کلید دستگاه و نام  به حروف بزرگ و کوچک حساس میباشد()دستگاه اطالعات سریالتوجه نمایید که مغایرت

کنترل آنالین و  شما اجازه ورود به  دستگاهکاربری که در سایت و آنچه دستگاه با آن تنظیم شده است، سبب میگردد 

 .مهیا میگرددو کنترل توسط افراد دیگر، توسط این قسمت دستگاه در مواقع هک شدن را ندهد. امنیت 

قابلیت کنترل آنالین را خواهد داشت و فقط از کاربری فرمان خواهد گرفت  "کلید دستگاه"دستگاه فقط با داشتن 

 که نام آن در دستگاه تعریف شده باشد.

 

 تعریف دستگاه جدید برای کاربر 3 عکس
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صحت  ماند تا دستگاه این اتصال را تایید نماید، دستگاه پس از اولین اتصال و در صورت ه منتظر میپس از ثبت دستگاه، سامان :5

 (4 عکساطالعات وارده تایید میگردد )

 

 نمایش دستگاه های جدید و تایید نشده 4 عکس

 (5 عکسنها را دارید قابل دسترس میباشند )ه هایی که اجازه دسترسی به آدستگا" شده تائید های دستگاه"در قسمت  :6

 اطالعاتی که به شما نشان داده میشود شامل:

 آخرین زمان اتصال دستگاه به سامانه (1

 زمان دقیق مدت زمان گذشته از آخرین اتصال (2

 میزان ولتاژ برق دستگاه در آن لحظه (3

 وضعیت خروجی ها: (4

 .سبز: خروجی خاموش میباشد 

 .قرمز: خروجی روشن میباشد 

 .آیکون ساعت: کنترل خروجی براساس برنامه ریزی از قبل تعریف شده دستگاه میباشد 

 

  نمایش دستگاه های مختص کاربر و قابل کنترل توسط کاربر  5 عکس

https://t.me/PASco_ir
mailto:info@iranbase.ir
www.iranbase.ir
tel:+987136224708


 شید آریا صنعت پاس

 تولید کننده ادوات اتوماسیون صنعتی و ماژول های تله متری

 PASco_ir@ :Telegram 

info@iranbase.ir mail:E 

irwww.iranbase. ite:S 

3622470871-+98 el:T 

 "مشاهده"ت تغییر وضعیت خروجی ها ) خاموش و روشن کردن هر خروجی(، بر روی عکس دستگاه مورد نظر گزینه هج :7

 :(6 عکس) انتخاب میگردد

 

 قرار گرفتن موس بر روی عکس هر دستگاه 6 عکس

 

  یا به برنامه زمانبندی سپرد. میتوان هر خروجی را روشن، خاموش و ،(7 عکس)دههامشدر قسمت 

 

 صفحه تغییر خروجی ها 7 عکس
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 (:8 عکس) قسمت ویرایش 

 تعریف نام دستگاه )جهت شناسایی راحت آن( .1

 تعریف نام هرخروجی )جهت شناسایی و تشخیص هر خروجی( .2

 صفحه تنظیمات(دستگاه اصلی در  تغییر کلید دستگاه )درصورت تغییر کلمه عبور .3

امانه ارتباط سبا  10 هر دستگاهبطور مثال میتوان تعریف کرد که ، ا سامانهدستگاه ب زمان های اتصال فاصله تغییر .4

 ساعت قابل تنظیم میباشد. 4دقیقه الی  5بین  برقرار نماید و یا بیشتر، زمان فوق

 

 صفحه ویرایش دستگاه 8 عکس
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