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  معرفی

  
PGT02  دستگاه ردیاب مبتنی برGPRS/GSM/GPS  طراحی و تولید شده استمختص خودرو می باشد که بمنظور امنیت و ردیابی آنالین .

  .کندبه خوبی عمل  GPSبا کیفیت باال و حساسیت باال موجب میشود که حتی در مناطق دور از دسترس  GPRSو  GPSماژول هاي 

  

  مشخصات کلیدي

  باتري داخلی پلیمر لیتیوم 

  ردیابی در فواصل زمانی از پیش تعیین شده از طریقGPRS  و یاSMS 

 هشدار سرعت بیش از حد 

 هشدار خروج از یا ورود به محدودة جفرافیایی تعریف شده توسط کاربر 

 هشدار پایین بودن شارژ دستگاه 

 ستمرپشتیبانی از یک موقعیت واحد و ردیابی م 

 ردیابی آنالین بر روي نقشه 

  دریافت اطالعات مربوط به موقعیت موردنظر و نمایش آن بر روي سروراز طریقGPRS 

 بدین صورت است که زمانی که خودروي شما در وضعیت پارك است اگر کسی یا چیزي خودروي شما را به : هشدار ضد سرقت

 .به شما ارسال می کند GPRSیا  SMSلرزش درآورد، دستگاه یک گزارش هشدار از طریق 

  خروجی و  کنترل از راه دور وضعیت موتور /سوکت سوئیچ ورودي2تشخیص از راه دور باز یا بسته بودن پنجره ها، درب ها از طریق

 خروجی دیجیتال/سوکت ورودي 1و سیستم احتراق خودرو از طریق 

  دکمۀSOS  :بدین صورت که پس از فشار دکمۀ . ريارسال مکان دقیق خودرو بمنظور کمک رسانی اضطراSOS  دستگاهAVL   یک

 .ارسال می کند GPRSبه شمارة از پیش تعریف شده ارسال می کند یا بر روي سرور از طریق  SMSپیام درخواست کمک از طریق 

  هنگامی که ارتباط . داده را ذخیره نماید 2000مگابایت حافظه که می تواند حدود  4دارايGPRS  قطع می شود داده ها بر روي

 .حافظه ذخیره می شوند و دوباره زمانی که ارتباط برقرار می شود داده ها دوباره ارسال می شوند

 تشخیص میزان سوخت خودرو 

 

  مشخصات 1.2

  

  ویژگی ها  مشخصه

  میلی متر 108*58*28  ابعاد

  گرم 140  وزن طبیعی

  ولت DC  24- 12جریان برق   منبع تغذیه خارجی
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  ولت DC 7/3جریان برق   باتري داخلی لیتییوم

  ساعت 72حدود   Standby-modeزمان 

  ساعت 12حدود   مدت زمان کارکرد

 GSMدریافت بهتر سیگنال   خارجی GSMآنتن 

 GPSدریافت بهتر سیگنال   خارجی GPSآنتن 

  +C° 60الی  - C° 20  دماي عملکرد صحیح دستگاهمحدودة 

 KpA 1060-860  فشار هوا

  غیر متراکم% 75تا   رطوبت

  متر 15الی  10  )برد(دقت در مکان یابی 

  مگاهرتز 900/1800/1900فرکانس 3پشتیبانی از   GSMتراشه 

  )حساسیت و دقت فوق العاده باال(  GPS SIRF-Star IIIتراشه 

Hot Start  ثانیه 1میانگین بطور  

Warm Start   ثانیه 38بطور میانگین  

Cold Start   ثانیه 42بطور میانگین  

    شدت لرزش

LED   نمایشگر، که وضعیت سیگنال  3دارايGPS ،

و وضعیت برق دستگاه و ماژول  GSMسیگنال 

GSM را نشان می دهند.  

  دکمه، گزارش موقعیت 1  )درنسخۀ اولیه وجود نداشت(دکمه 

 1پورت ورودي دیجیتال،  2سوئیچ ورودي، 1  خروجی/ ورودي پورت 

پورت  1پورت ورودي سریال،  2خروجی دیجیتال، 

  ورودي آنالوگ

  

مشخصات بیرونی دستگاه 1.3  
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  سوکت و سوئیچ 1.3.1

 
 

  عملکرد  سخت افزار

A  :روشن و خاموش کردن  دستگاه  سوئیچ  

B  : پورتUSB  پشتیبانی از رابطUSB جهت بروزرسانی  

C  :عملکرد سوکت ها به شرح زیر می باشد  خروجی/سوکت هاي ورودي:  

D  : چراغPower  باشد،این چراغ زمانی که دستگاه در حال شارژ می   دستگاه

  .چشمک می زند

E  : سوکت آنتنGPS   اتصال به آنتنGSM خارجی  

F  : سوکت آنتنGSM   اتصال به آنتنGPS خارجی  

G  :SIMCard Holder محل قرارگیري سیم کارت  

H  :3 عددLED  به ترتیب ازسمت چپ در شکل فوق، نمایشگر

GSM نمایشگر برق و لرزش دستگاه، نمایشگر ،

GPS 
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  خروجی/ پورت هاي ورودي  1.3.2

 
 

  

7)+12V 
 

5)Digital Input 1 3)Digital Input 2 1)Analog 
Input（ADA 

input） 
8)GND 6)SOS Button 

(With GND) 
4)Digital Output 2)Digital Output 

  :عملکرد پورت ها به شرح زیر می باشد

 شماره پورت عملکرد

 I/O 01 میزان ولتاژ دستگاهورودي آنالوگ بمنظور تشخیص 

 I/O 02 اتصال به رله بمنظور کنترل قطع جریان فعلی

به  GPRSزمانیکه کابلی با ولتاژ باال به این پورت وصل شود دستگاه پیام هشداري از طریق 

سرور ارسال خواهد نمود و یا حتی زمانیکه ارتباط کابل با پورت قطع هم شود دستگاه پیام 

بمنظور تشخیص وضعیت .می باشد "53"و  "52"هشدار ارسال خواهد کرد که نوع این پیام 

  .سوئیچ خودرو بکار می رود

I/O 03 

 I/O 04  اتصال به رله بمنظور کنترل قطع جریان فعلی

. می باشد "51"و  "50"می باشد ولی نوع پیام هشدار 03پورت شبیه پورت عملکرد این 

 .بمنظور تشخیص وضعیت درب خودرو بکار می رود

  .درحال حاضر، بسیاري از مشتریان از این کابل براي اتصال به موتور خودرو استفاده می کنند*

I/O 05 

I  :بمنظور برداشتن درپوش نگه دارندة سیم کارت   پین پالستیکی زرد رنگ

  .بایستی این پین را فشار دهید
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 SMSداده اي از طریق  متصل است دستگاه) GND )08به پورت  SOSزمانی که کابل دکمۀ 

 .می باشد 01نوع هشدار . ارسال خواهد کرد GPRSیا 

I/O 06 

 I/O 07 )ولت 12(آند از سوکت ورودي برق 

GNDکاتد از سوکت ورودي برق( ، ولتاژ این پورت صفر است(  I/O 08 

قرار داده شده ) شماتنظیم طبق عملکرد مورد نظر ( پورتی که هیچ عالمتی ندارد بمنظور سفارشی کردن: نکته 

  .است

  LEDشاخص هاي  1.3.3

  
  

LED توضیحات  وضعیت  

 GPSنمایشگر 

)LED آبی رنگ(  

ثانیه  2.9ثانیه روشن    0.1

رنگ (خاموش یا باروشنایی کم

  )تیره

  در وضعیت خوب  GPSسیگنال 

ثانیه خاموش یا  2ثانیه روشن    1

  )رنگ تیره(باروشنایی کم

  وجود ندارد GPSسیگنال 

ثانیه  0.5ثانیه روشن    0.5

رنگ (خاموش یا باروشنایی کم

  )تیره

 GPSقطع سیگنال 

  نمایشگر لرزش دستگاه

)LED قرمز رنگ(  

ثانیه خاموش  0.1ثانیه روشن   0.1

  )رنگ تیره(یا باروشنایی کم

  مقداردهی اولیۀ دستگاه

ثانیه خاموش یا  2ثانیه روشن   1

  )رنگ تیره(باروشنایی کم

  دستگاه) شارژ(پایین بودن برق 

ثانیه خاموش  2.9ثانیه روشن   0.1

  )رنگ تیره(یا باروشنایی کم

  دستگاه) شارژ(کافی بودن برق 

  دستگاه در حال لرزش  بطور ثابت روشن

  GSMنمایشگر 

)LED سبز رنگ(  

ثانیه خاموش  0.1ثانیه روشن   0.1

  )رنگ تیره(یا باروشنایی کم

  مقدار دهی اولیۀ سیستم

ثانیه خاموش  2.9ثانیه روشن    1

  )رنگ تیره(یا باروشنایی کم

  در وضعیت خوب GSMسیگنال 
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ثانیه خاموش یا  2ثانیه روشن    1

  )رنگ تیره(باروشنایی کم

  وجود ندارد GSMسیگنال 

خاموش و یا ) بطور ثابت(همیشه 

  روشنایی کمبا 

سیم کارت درون دستگاه وجود 

ندارد و یا سیم کارت به درستی در 

  محا خود قرار نگرفته است

ثانیه  0.1ثانیه روشن    0.1

بار  3(خاموش یا باروشنایی کم

  )فلش بزند

تماس با سیم (در حال زنگ خوردن

  )کارت درون دستگاه

  برقراري تماس تلفنی  بطور ثابت روشن

ثانیه  0.3وشن   ثانیه ر 0.1

بار  5(خاموش یا باروشنایی کم

  )فلش بزند

 SMSدر حال ارسال 

ثانیه  0.3ثانیه روشن    0.1

بار  5(خاموش یا باروشنایی کم

  )فلش بزند

 SMSدر حال دریافت 

ثانیه خاموش یا  1روشن    0.1

  )رنگ تیره(باروشنایی کم

 GPRSاتصال به 

نیز در وضعیت خوبی  GSMو سیگنال ) روشن باشد و درحال مسیریابی(درحالت کار باشد AVLچنانچه 

آبی رنگ هم LED هم در وضعیت خوبی باشد GPSهم چنین اگر سیگنال .سبز رنگ فلش خواهد زد LEDباشد،

-Sleep“وارد حالت  AVLشوند،در این حالت احتماال ) یا به رنگ تیره(خاموش   3LEDاگر هر . فلش خواهد زد

Mode” شده و یا شارژ دستگاه به اندازة کافی نمی باشد.  

  تشخیص روشن یا خاموش بودن خودرو 1.3.4
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  اتصال رله جهت کنترل برق و میزان سوخت خودرو 1.3.5
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  اتصال به سنسور سوخت بمنظور تشخیص میزان سوخت 1.3.6

  
بگیرد و با توجه به ولتاژ از تغییر سطح سوخت  ADما میتواند ولتاژ را از طریق مجموعه اي از  AVLدستگاه 

مخزن اطالع پیدا کندبه دلیل اینکه مخزن سوخت در ماشین هاي مختلف متفاوت است بنابراین شما بایستی 

ولت را جمع آوري کند این  18تا  0دستگاه ما می تواند ولتاژ بین . را پیدا کندرابطۀ خاصی بین ولتاژ و سوخت 

بدین معنی است که اگر شما بخواهید میزان سوخت باقی مانده در مخزن را بدانید بایستی مختصات رابطۀ بین 

شود، سرور به سرور ارسال می  GPRSهنگامی که داده هاي . ولتاژ و سوخت در سرور شما بدرستی بدست آورید

  .محاسبه میکند GPRSمیزان سوخت درون مخزن از طریق تجزیه و تحلیل دادة 
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  )روش اتصال(  1تصویر 

  
  )نمایش میزان سوخت( 2تصویر 

  چگونگی استفاده از دستگاه. 2

  مراحل اولیۀ آماده سازي دستگاه 2.1

  

  .سیم کارت را درون دستگاه قرار دهید: 1مرحله 

یا تماس، ارتباط برقرار کند و قبل  SMSمطمئن شوید که سیم کارت می تواند با دیگر سیم کارت ها از طریق 

  .از قرار دادن سیم کارت روي دستگاه، پیام هاي ذخیره شده روي حافظۀ سیم کارت را حذف نمایید

  .متصل کنید AVLرا به دستگاه  GPSو  GSMآنتن : 2مرحله 
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 GPSآنتن 

  

  
 GSMآنتن 

  

  .پس از نصب، از محکم بودن اتصاالت اطمینان حاصل نمائید

 ولت خارجی 12به برق  AVLاتصال دستگاه : 3مرحله 

  .اتصال برق خارجی از آند و کاتد مراجعه نمایید 08و پورت  07پورت  "معرفی پورت ها"لطفا به بخش 

  :نمایشگر روي دستگاه مشاهده می کنید 3را روشن کنید،  AVLدستگاه : 4مرحله 

که همزمان فلش می زنندکه نشان دهندة این می  نمایشگر خواهید دید 3را روشن کنید شما  AVLدستگاه 

دقیقه دستگاه در حالت طبیعی شروع  1بعد از حدود . باشد که دستگاه وارد حالت مقداردهی اولیه شده است

  LEDمعرفی مشخصه هاي " 1.3.3ها را ببینید و به بخش  LEDبکار خواهد کرد سپس شما می توانید وضعیت 

  .مراجعه کنید "ها
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نیز در وضعیت خوبی  GSMو سیگنال ) روشن باشد و درحال مسیریابی(درحالت کار باشد AVLچنانچه 

آبی رنگ هم LED هم در وضعیت خوبی باشد GPSهم چنین اگر سیگنال .سبز رنگ فلش خواهد زد LEDباشد،

-Sleep“وارد حالت  AVLشوند،در این حالت احتماال ) یا به رنگ تیره(خاموش   3LEDاگر هر . فلش خواهد زد

Mode” شده و یا شارژ دستگاه به اندازة کافی نمی باشد.  

ضعیف خواهد بودبنابراین ... درون یک اداره، شرکت و GPSهمانطور که می دانید وضعیت سیگنال دهی : نکته 

ن رو به آسمان باشد آلطفا جهت دریافت بهتر سیگنال دستگاه ردیاب را درفضاي باز و آزاد و بگونه اي که آنتن 

  .نصب نمایید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  


