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 معرفی .1

  توجه .1,1

چنانچه به دستگاه و یا کابل هاي برق آسیبی وارد شده است و یا در جداسازي به آنها صدمه رسیده است، قبل از   

 قطع منبع تغذیه برق به دستگاه دست نزنید.

است روي دستگاه هاي دیگري که  پارازیت هایی ایجاد می کنند که ممکنکننده دیتا کلیه ي دستگاه هاي ارسال  

  در آن نزدیکی قرار دارند تاثیر بگذارند.

  واجد شرایطی که در رابطه با این کار آموزش دیده اند، نصب گردد. دستگاه، فقط باید توسط پرسنل 

  دستگاه فقط باید در مکانی که از قبل تعیین شده است( بصورت محکم ) نصب گردد. 

  دستگاه را در معرض آب و رطوبت قرار ندهید. 

 FM1110  رابطUSB .دارد. لطفا از همان کابلی که همراه با این دستگاه تعبیه شده است، استفاده نمایید  

هرگونه آسیبی که ناشی از استفادة ناصحیح از کابل ها جهت ارتباط دستگاه با کامپیوتر، شرکت اورنگ، مسئولیتی در قبال 

  ندارد.

  دستورالعمل هاي ایمنی  .1,2

می باشد. با پیروي از مقررات  FM1110این بخش شامل اطلاعاتی در رابطه با روش کار کردن ایمن و بدون خطر  با دستگاه 

  کنید. م،از موقعیت هاي خطرناك اجتنابو توصیه هایی که در این بخش به آنها اشاره می کنی

  ، آن ها را بکار ببندید.بخوانید و قبل از کار با دستگاهشما بایستی این دستورالعمل ها را با دقت 

  است. 12V  DCاستفاده می کند. ولتاژ اسمی  30V…10V   DCدستگاه از منبع تغذیه 

  است. 10V…30V  DCمحدودة مجازِ ولتاژ 

  جام شود.دستگاه توسط بسته بندي هاي ضد ضربه ان نیکی، توصیه می شود که حمل و نقلبراي جلوگیري از آسیب مکا

آن قابل مشاهده باشد. که نشان دهندة وضعیت  که چراغ هاي نمایشگرقبل از استفاده، دستگاه باید به گونه اي قرار داده شود 

  عملکرد دستگاه است.

  به وسیله نقلیه، جامپر مخصوص منبع تغذیه از وسیلۀ نقلیه باید قطع شود. 2*5 هنگام اتصال کابل اتصال

  باید قطع شود. 2*5دستگاه از وسیله نقلیه، کانکشن قبل از جداسازي 
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  دربارة راهنما. 1,3

  می باشد. FM1200ندي دستگاه این راهنما حاوي اطلاعاتی پیرامون معماري، امکانات، وبژگی هاي مکانیکی و پیکرب

  علامت هاي اختصاري و اصطلاحات مورد استفاده در راهنما:

PC - کامپیوتر شخصی  

GPRS - سرویس بسته امواج رادیویی  

GSM - سیستم جهانی براي ارتباطات موبایل  

SMS - سرویس پیام کوتاه  

AC/DC- جریان متناوب / جریان مستقیم  

I/O - ورودي / خروجی  

Record -  اطلاعاتAvl  روي حافظۀFM1200  ذخیره می شوند. داده هايAvl  شامل اطلاعاتGPS  وI/O .می باشد  

Avl-Packet -  .بسته ي داده اي است که در زمان اتنقال داده ها به سرور ارسال می شودAvlPacked  50تا  1شامل 

  رکورد می باشد.

 

 توضیحات اولیه .2

FM1200  یک ترمینال باGPS  و قابلیت اتصال بهGSM  است، که قادر به تعیین مختصات شی و انتقال ان از طریق شبکه

  موبایل است.

" این دستگاه براي برنامه هاي کاربردي که به بدست آوردن موقعیت و مکان قرارگیري اشیاء از راه دور نیاز دارند، کاملا

  مناسب است.

اراي ورودي/خروجی هاي اضافی است که به شما اجازه کنترل و نظارت د FM1200یک نکته مهم و قابل ذکر این است که 

  بر دستگاه هاي دیگر بر روي اشیاء از راه دور را می دهد.

FM1200  هم چنین داراي یک پورتUSB  جهت ثبت خروجی دستگاه و ورود به تنظیمات و انجام پیکربندي دستگاه

  است.

  

  

  

 محتواي بسته .2,1

ه ي تجهیزات موردنیاز مشنري را که جهت انجام عملیات مورد نیاز وي است تاهیه همیک بسته شامل  FM1200دستگاه 

  نموده است که محتویات این پکیج به شرح زیر است:

 FM1200دستگاه  - 
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 مشخصات اولیه .2,2

 GPRS/GSMویژگی هاي 

  ماژول چهارگانهTeltonika TM11Q  باند  4( پشتیبانی ازGSM -850/1000/1800/1900 (مگاهرتز 

 GPRS Class 10 

 SMS  )Text وData ( 

 GPSویژگی هاي 

uBlox NEO-6  160حساسیت تا  ؛کانال  50دریافت کننده ي- dBm 

  ویژگی هاي سخت افزاري

 پردازندةM3 - ®Cortex 

  16حافظه داخلی MB 

  داخلی(شتاب سنج) سنسور حرکت 

  ویژگی هاي ظاهري

  30÷10منبع تغذیه V 

  پورتUSB 

 ورودي دیجیتال دو 

 دیجیتال ( قابل تنظیم )یک ورودي آنالوگ / 

 2 خروجی دیجیتال کالکتور باز 

 1 سنسور دماWir 

 1Wir® iButton 

 نمایشگرهاي مشخص کنندة وضعیت دستگاه 

  ویژگی هاي خاص

 (سنسور خارجی،ورودي،سرعت،دما و غیره) تریگر(تحریک)هاي مربوط به رویداد هر عنصر 

 تنظیم پذیر در جمع آوري داده و ارسال آن بسیار 

 قابلیت تعریف چندین ناحیۀ جغرافیایی 

 Sleep Mode 

 امکان اعمال حالات مختلف پیکربندي و تنظیمات 

 کنترل آنلاین فرآیند 

 فهرست تعداد مجاز براي دسترسی از راه دور 

  به روز رسانی نرم افزار از طریقGPRS  یا پورتUSB 

  به روزرسانی تنظیمات پیکربندي از طریقGPRS،SMS  یا پورتUSB 

  پشتیبانی از پروتکلUDP/IP  یاTCP/IP 
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  رکورد 8000ذخیره 

 

 ویژگی هاي مکانیکی .2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مشخصات فیزیکی  نام قطعه

 LED  نمایشگر ردیابی

 LED  نمایشگر مودم

USB  سوکت USBمخصوص  

از طریق این کابل می توان 

دستگاه را به کامپیوتر 

 متصل کرد( اختیاري)

  توضیحات فنی

 V  DC 30…10منبع تغذیه 

 2wبیشترین اندازه 

  صرفه جویی در مصرف انرژي

GPRS max  462mA 
 88mA  r.m.sبطور میانگین 

  65mA r.m.s> بطورمیانگین  --اسمیتوان 

<--GPS Sleep  23بطورمیانگینmA  
 <--Deep Sleep  2بطورمیانگین کمتر ازmA  

  دماي عملیاتی

-25°C…+55°C 
  دماي ذخیره سازي

-40°C…+70°C 
  ذخیره سازيرطوبت نسبی 

5…95% 
  (نامتراکم)
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 مشخصه هاي الکتریکی .2,4

  
 

 بیشترین عملکرد مطلق .2,5

 واحد  بیشترین  نوع  کمترین  شرح مشخصه ها / مقدار

 V  32    -32  ولتاژ منبع تغذیه

  تخلیه منبع ولتاژ

  آستانۀ بست(گیره)

  مطلق) (بیشترین عملکرد

Drain-Source clamp 
threshold voltage 

(Absolute Maximum 

    36  V  
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Ratings), (Idrain = 
2mA)  

  

  ولتاژ ورودي دیجیتال

  (بیشترین عملکرد مطلق)

32-    32  V  

ولتاژ ورودي 

آنالوگ(بیشترین عملکرد 

  مطلق)

32-    32  V  

  

 اتصالات، پین، لوازم جانبی .3

 دستگاهنماي قراردادن سیم کارت درون  .3,1

  

  
  

  

  کاور دستگاه را به آرامی با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید.-1

  
  

  کاور را بردارید -2
2 

3

1 
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  .سیم کارت را به روشی که در عکس نشان داده شده است درون دستگاه قراردهید - 3 

  
  

  بخش بالایی دستگاه را در جاي خود قرار دهید. -4

  آمادة استفاده است.دستگاه  -5

  

  راهنماي نمایشگر .3,2

  توضیح  عملکرد

  را دریافت نکرده است. GPSسیگنال   همیشه روشن

  در حال کار GPS –حالت عادي   چشمک زدن در هر ثانیه

  خاموش است زیرا:  GPS  خاموش

  است Sleepدستگاه در حالت -

  آنتن جی پی اس مشکل دارد-

 

 وضعیت نمایشگر  .3,3

  توضیحات  عملکرد

  حالت عادي  چشمک زدن در هر ثانیه

 Sleep Modeحالت   ثانیه 2چشمک زدن در هر 

  مودم فعال و در حال کار است  چشمک زدن سریع براي یک مدت زمان کوتاه

  در حالت راه اندازي  چشمک زدن سریع بطور مداوم

  دستگاه در حال کار نیست-  خاموش

  یا

  است سیستم عامل دستگاه فرمت(فلش) شده-

  

  سیم کشی کابل اصلی. 304

 

 

4 
5 
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 . تجهیزات3,5

  ، سنسور درب و یا ... را ارائه نمی دهد.Panic Buttonتوجه: شرکت اورنگ هیچ گونه تجهیزات اضافی دیگري همچون 

1-Wire devices 

می باشد که این ویژگی اتصال سنسور دما به دستگاه را امکان  wire-1پروتکل داده ي  FM1200یکی از ویژگی هاي برجسته ي 

می باشد که باعث ایجاد امنیت بیشتر و بهبود سیستم احراز هویت جهت تشخیص مالک  iButtonسازد. ویژگی دیگر پذیر می 

  خودرو خواهد شد.

اتصال سنسور دما به دستگاه نیاز به  پشتیبانی می کند بدین معنا که جهت parasiticاز سنسور دما در حالت  FM1200توجه: 

  نمی باشد. Wire-1دکمه 
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  سنسور مخزن سوخت

سنسور نمایش سطح مخزن سوخت در اکثر خودروها وجود دارد که شاخص نمایش سطح تقریبی سوخت موجود در باك 

قابل دسترس خواهد بود( اگر سنسور آنالوگ،  FM1200جهت اطلاع راننده می باشد که از طریق اتصال ورودي آنالوگ به 

سیگنال متناسب با نمایش میزان سطح سوخت را برمی گرداند). تصویر زیر چگونگی اتصال سنسور سوخت به دستگاه 

FM1200  را نمایش می دهد. پس از اتصال سنسور سوخت به دستگاه، عمل کالیبراسیون موردنیاز است. کالیبراسیون به

مخزن سنسورهاي سوخت خطی نیستند موردنیاز می باشد. کالیبراسیون از طریق اندازه گیري ولتاژ وابسته به  علت آنکه اغلب

  حجم سوخت موجود در مخزن انجام می گیرد.
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  دکمه هاي هشدار، سنسورهاي درب و ...

  ولتاژ پایین. –حالت را برمی گردانند: ولتاژ بالا  2(موتور) و ...   ACCدکمه هاي هشدار، سنسورهاي درب، 

ورودي هاي دیجیتال جهت خواندن این اطلاعات استفاده می شوند. تصویر زیر چگونگی اتصال دکمه هشدار، سنسور درب و ... 

  را نمایش می دهد.

  
در مواقعی که سیگنال سنسور خروجی منفی است، میبایست یک رله ي اضافی جهت تبدیل سیگنال منفی به مثبت نصب 

  شود.
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  ایموبیلایزررله ي 

قرار داشته باشد، استارتر موتور  OFFچنانچه این رله به خودرو مطابق شکل زیر وصل باشد تا زمانی که خروجی آن در حالت 

  خودرو غیرفعال می باشد. جزئیات بیشتر در مورد رله در شکل زیر آمده است:

  

  رله ها

)  Immobilize و یا غیرفعال کردن استارت خودرو (یک رله ي خودکار معمولی نیز جهت معکوس کردن سیگنال ورودي 

  ولت در دسترس هستند. 24یا  12استفاده می شود. دقت داشته باشید که رله ها با جریان ولت 

  
 

 توصیه هاي نصب .4

 سیم هاي اتصال دهنده .4,1

 سیم ها زمانی بایستی متصل شوند که ماژول نصب نباشد. 

  حرکت سعی کنید که گرما یا  دیگر متصل شده باشند. بایستی به سیم یا قطعات غیرمتحركسیم ها

 اجسام در نزدیکی سیم به آن صدمه نزند.

 .اتصالات نباید به راحتی دیده شوند  

  آسیب برسد و یا در صورتی که سیم ها در قسمت هاي بیرونی و یا در مکان هایی که ممکن است به آنها

 باید کاملا پوشیده شوند. در معرض حرارت،رطوبت، آلودگی و .... قرار میگیرند،

 ند به بُرد کامپیوتر و یا واحد کنترل متصل شوند.سیم ها نمی توان 
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 اتصال منبع تغذیه .4,2

  ،بسته به اطمینان یابید پس ار خاموش شدن خودرو همچنان برروي ورودي اصلی دستگاه برق وجود دارد

 بیفتد.قطع ولتاژ اتفاق اي  هدقیق 30تا  5نوع ماشین ممکن است در دوره هاي 

  ولتاژ ماشین کاهش پیدا نکرد، مجددا ولتاژ را اندازه گیري کنید.هنگامی که ماژول متصل است، اگر 

  برق اصلی را درون جعبه فیوز متصل کنید.توصیه می شود که کابل 

  تشخیص روشن بودن خودرو اتصال سیم  .4,3

  اطمینان حاصل کنید، برق زمانی که موتور روشن می شود وجود دارد.سیم از درستی عملکرد، 

  بررسی کنید سیمACC   نباشد( سیمACC  زمانی که سوئیچ در مرحله اول است ولتاژ دارد و در برخی

 موارد پس از استارت خاموش می شود).

  بررسی کنید که آیا زمانی که شما هریک از دستگاه هاي وسیله نقلیه را خاموش می کنید، هنوز برق در

 .دسترس است

 رله خروجی را در صورت نیاز باید به این سیم وصل کنید. 

 اتصال سیم زمین .4,4

 متصل است. ،سیم زمین به بدنه خودرو یا قطعات فلزي که در خودرو ثابت هستند 

 حلقه باید به انتهاي سیم متصل شود. ،اگر سیم با پیچ و مهره ثابت شده باشد 

توجه : اتصال منبع تغذیه بر روي برد شبکه خودرو باید در یک نقطه با امپدانس بسیار پایین صورت گیرد. این نقاط در خودرو 

به پایانه هاي  "را مستقیما)  Powerو  GNDهمان پایانه هاي باتري هستند، بنابراین ما توصیه می کنیم که برق دستگاه( سیم 

 GNDکابل  .هاي معتبر دیگر جهت اتصال سیم ها به کابل برق اصلی داخل جعبه فیوز می باشد باتري متصل کنید. یکی از مکان

در یک نقطه ي دلخواه از  GNDباید به نقطه ي مخصوصی که جهت اتصال این کابل طراحی شده است، متصل شود. اتصال 

رقابل پیش بینی خواهد بود که حتی می تواند به غی GNDخودرو غیرقابل قبول است و به عنوان پتانسیل هاي ایستا و پویا در خط 

  منجر شود. FM1200ناپایداري و نارسایی 
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  هنگام نصب، ماژول را به گونه اي قرار دهید که برچسب روي دستگاه رو به بالا قرارگیرد.( مطابق شکل

 زیر).

  نصبFM1200 .زیر سطوح فلزي ممنوع می باشد 

  توصیه می شودFM1200 .را دور از رادیو ماشین، بلندگو و یا سیستم هاي زنگ دار قرار دهید 

  تا جایی که امکان داردFM1200 .را بگونه اي نصب کنید تا در حالت افقی قرار گیرد 

 .ماژول نباید دیده شود و یا به آسانی قابل دسترسی باشد 

  ثابت شود.ماژول باید به شکل محکم به سطح یا کابل ها 

 .ماژول نباید در محیط گرم یا قطعات متحرك ثابت شود 
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  سیم کارت باید در حالی که کانکتور قطع است، در ماژول قرار داده شود.( زمانی که ماژول فاقد برق

  .است)

 را پشت داشبورد و تا جایی که ممکن است، نزدیک به پنجره نصب شود. یک نمونۀ خوب از FM1200توصیه می شود که 

  در تصویر زیر نشان داده شده است( ناحیه موردنظر با رنگ سبز در تصویر نشان داده شده است). FM1200قرارگیري صحیح 
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 .ماژول نباید دیده شود و یا به آسانی قابل دسترسی باشد 

 .ماژول باید به شکل محکم به سطح یا کابل ها ثابت شود 

 ثابت شود. ماژول نباید در محیط گرم یا قطعات متحرك 

  سیم کارت باید در حالی که کانکتور قطع است، در ماژول قرار داده شود.( زمانی که ماژول فاقد برق

  است.)

  


