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1 .ভূিমকা.
" বুিXমানঘর " , “ Zাট�  /হাম ” পদ /হাম সব অথ�িনয়2ণ জন% অেটােমশন িসে�ম , াধীন িসে�েমর [াইিভংএবং 
িবি\ং ইন�েলশেনর মেধ% অ]ভু� �./হাম য়ংি�য়তাঘর: িসে�ম িবিভ^ ধরেনর িবি\ং পিরচালনা করেত পােরন , 

সমতল ,অ%াপাট� েম@ , অিফস , /হােটল , ইত%ািদ.

বাসাঅেটােমশন িসে�ম বত� মােন ছাঁটাই জন% সবেচেয় =?_পূণ� িসে�মঘেরর এবং equipping.

বরাবরসে` আেরা এবং আেরা ব%য়বaল শি�র দাম , বাUব%িবদ%া জন% িনেষধাMানতুন ভবন , সামcস% িবিনেয়াগ 
-ত%াশা এইসব িসে�েমকায�করীভােব অেময়.

নমনীয়তািকছু /হাম অেটােমশন িসে�ম পুনরায় কনিফগার করার অনুমিত সে` একসে`িবি\ং ব%বহােরর সময় 
-ত%াশার পিরবত� ন , ছাড়াঐিতহ%গত Dবদ%ুিতক ইন�েলশেনর একসে` পিরবত� ন িনতা]সে` বািড়র -চd সং�ার.

বাসাঅেটােমশন িসে�ম জীবনযাIার বৃিX সা�না মcুির , িনরাপ�া ,অথ�নীিত , শি� সংর4ণ , বাড়ী বা e%াট বসবাস 
মলূ% fাস.

1.1.আরাম , সা�না , 	য়ংিয়তা.
eHouseিসে�ম ব%বহার করেত স4ম হেবন জKল , .ানীয় এবং আেলার দরূবত1 িনয়2ণ ,তাপমাIা , বািড়েত 
Dবদ%ুিতক ও ইেল6িনক িডভাইস , সমতল ,অিফস , /হােটল , ইত%ািদ.এটা অিডও িনয়2ন সgাবনা সৃিE -িভিডও , 

ইনhােরড দরূবত1 িনয়ামক সংেকত emulating 3ারা HiFi িসে�মযা জানেত এবং যােব eHouse িসে�ম 3ারা মৃতু%দL 
কায�কর.আেছখুব উ^ত বয়লার ?েম ইন�েলশন পিরচালনার সgাবনা:গরম , শীতলকারী , আেরাগ% , বায়ুচলাচল , 

আক�  , বয়লার , তাপঅপদাথ� /লাক , জল জ%ােকট এবং গরম বাতাস ব@ন ব%ব.ায় সে` অi%ুGসব.

eHouseসাধারণ সুইচ 3ারা িসে�ম িনয়2ণ করেত স4ম হেবন , আইআর দরূবত1 িনয়ামক ,GSM /মাবাইল /ফান , 

িপিস , PDA , ট%াবেলট , Zাট� েফান , Bািফক jশ�প%ােনল Android এর উপর িভি� কের কাজ , উইেLাজ এ;িপ , 

উইেLাজ িভUা , উইেLাজ7 , উইেLাজ /মাবাইল 6 এবং তােদর successors , জাভা স4ম িসে�ম ,ই@ারেনট Pাউজার , 

উইেLাজ এ;েOারার , ftp kােয়@ অ%ািOেকশন.

eHouseBািফ; িসে�ম িনয়2ণ প%ােনেল মান PDA উপর অনভূুত হয় ,Zাট� েফান , ট%াবেলট সরবরাহ করা সফটওয়%ার 
বা PC.কAনাইেমজ পৃথকlেপ /কােনা /শষ ব%বহারকারী ইন�েলশন জন% Dতির করা /যেত পাের.

eHouseকনে&ালােরর বড় গmত , উ^ত িনধ�ারণকারী যা হেত পােরপিরেষবা /-াBাম চালােনা , ঘন , .িগত এবং ঋতু 
টা�য়ংি�য়ভােব.িপিস সমথ�ন করেত স4ম িনজ সoওয়%ার Dতির করা হে: , যা কাজ কেরএকসে` সে` eHouse 

প%ােকজ , লগ=িল করণ এবং উ^ত ব%বহারকারীেদর চালােনারআলেগািরিদম যা -েয়াজন হেত পাের অথবা ভিবষ%েত 
-দিশ�ত করেত পােরন./-াBািমংেয়রলাইেPির এছাড়াও /ডেভলপারেদর জন% উ^ত কায�কািরতা উপলpএবং create প%ােনল 
সমপ�ণ করা.

1.2.িনরাপ�া.

ঘরতারপর আেরা অেনক িবপ^ সমতল , কারেণ বড় দরূ_-িতেবশীেদর এবং এছাড়াও আেরা অেনক দবু�ল পেয়@.এটা 
সgাবনা উে3গএর িসধঁ কাKয়া চুির , আ�মণ , চুির , অিi , বন%া , অ]ঘ�াত.ইন দবু�ল অথবা /4েIদ4 িনরাপ�া 
ব%ব.ার অভাব এবং এলাম� /কােনা িনরী4ণ /সqরঘর এবং premisses মেধ% সgাব% ঘটনা , -িতেবশীেদর উপর একK 
গণনাকেয়ক আমােদর পুিলশ বা -িতি�য়া /থেক ডজন িমটার বরং অত%] আশাবাদী.

ব%বহারeHouse িসে�েমর ঘর এবং ভবেনর িনরাপ�া বৃিX করা সgব , কারণ এKএকIীভূত কের িব\ - তার মেধ% 
িজএসএম/SMS িবMিr সে` িনরাপ�া িসে�মঘটনাবলী.এটা /কান ধরেনর /সqর এলাম� (আেsালন সংেযাগ স4ম 
কের ,িভজা , ঠাLা , তাপ , অিi , বায়ু , গ%াস , বX িনিuতকরণ জন% সুইচদরজা , জানালা , rollers , দরজা , 

ইত%ািদ.).িনরাপ�া িসে�ম সি�য় করা হয়বাইের িনরাপদ /জান , যা কেম�র জন% অিতির� সময় িদেত না 
যাওintruders.eHouse উপর য়ংি�য় কাজ /দওয়ার সুেযাগ /দয়েসqর অ%ািvেভশন , িসে�েমর মেধ% programed.

eHouseয়ংি�য় মািw সংহত - চ%ােনল [াইিভং rollers , দরজা , দরজা ,ছায়ার awnings ইত%ািদ.

eHouseচলমান িসে�ম 3ারা স4ম বািড়েত মানুেষর উপি.িতেত অনুকারীিনধ�ািরত ঘটনাবলী , উদাহরণ.Kিভ চ%ােনল 

Page 4 of 101

2012-12-20



পিরবত� ন , যা িন?Gসািহত করেত পােরনিবরিত /থেক বািড় /দখেছ intruders - মেধ%.

1.3.অথ�নীিত , শি� স�য়.

eHouseিসে�েম তাপ ও পিরচালনা উ^ত িনয়ামক অ]ভু� � , শীতল ,বায়ুচলাচল , আেরাগ% , বয়লার ?ম , /সৗরমdল , 

তাপ বাফার ,জল জ%ােকট এবং গরম বাতাস িডিyিবউশেনর সােথ অiু%Gসব , যা একK স�য়বাফার উপলp করা হয় 
এবং িবনামূেল% (/সৗর) বা -স` শি� ব%বহার কের শি� অেনকসূI (কাঠ , কmন zালানী).এটা স{ূণ� /-াBাম স�ালন 
করা যােবয়ংি�য়ভােব ছাড়া মানেুষর িমথি|য়া.এK সgাবনা স4মগরম করার খরচ সীমাবX , শীতলকারী , কেয়ক 
বার বায়ুচলাচলব%ব}ত zালািনর দাম িনভ� র কের.

ত2ক4 তাপমাIা িনয়2ণ বজায় রাখা এবং তােদরেক াধীনভােব ,স{েক�  কেয়কK অত%ািধক percents অিতির� 
স�য় উGপ^ , এবংশি� দ4 ব%বহার.এই /4েI সব তাপমাIািনয়ি2ত ক4 /-াBাম Uের য়ংি�য়lেপ 
র4ণােব4ণ ,ছাড়া িকছু ?ম অন%ান% অনুেরাধকৃত তাপমাIা রাখা overheatingএক.আবহাওয়া , সূয� , বায়ু , জলবায়ু 
ঘটনা , সময় এবং ঋতু ,আিক� েটকচােরর িবষয় , উইেLার মাপ এবং অব.ান /যমন িবপুল /নইঅনুভাব , এK িহসােব 
/কি~য় িহKং িসে�েমর হয়.হয় বড় /নইক4 যা পিরবত� ন কারেণ আবহাওয়া যাও মেধ% /Bিডেয়@ ,/সৗর গরম , 

বাতােসর অিভমখু , এবং অেনক অন%ান% িবষয় অিনেদ�শ%.

অিতির�স�য় য়ংি�য় সুইিচং /সKং 3ারা আেলা ব� 3ারা অজ� ন করা সgবতােদর িকছু সময় পের চালু কের 
য়ংি�য়ভােব ব� বা তােদর চাল ু, জন%আেsালন সনা�করণ ফলাফল িহসােব সময় কাল.

ব%বহারমািw - িবsু 4ু5 শি� হালকা আেলা এছাড়াও অেনক ব� শি� অজ� ন করেতসঁচয় , তুলনা উ� 4মতা 
/কি~য় হালকা যাও.

এইeHouse িসে�েমর সgাবনার খরচ -ত%প�ণ সুেযাগ /দয়1 সময় ইন�েলশন - 3 বছর (ব%ব}ত zালানী খরেচর উপর 
িনভ� র কের).
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2.eHouse িসে�েমর সং	রণ.

eHouseপ�িত হয়েহাম অেটােমশন উ�ত সমাধান যা স�ম এবং িনয়�ণকারীিবিভ� ধরেনর একীকরণ অেনক 
িডভাইস.eHouse পয েব�ণ করেত স�ম হেবনএবং তাপমা!া িনয়�ণ , হালকা #র , গরম , শীতলকারী , %শত&.

eHouse'&ােটর মেধ& িসে(ম ইন(ল করা যােব , ঘর , পাবিলক িবি*ং , অিফস ,,হােটল এবং এে-স কে.াল িসে(ম 
িহসােব ব&বহার করা ,যেত পাের.

eHouseিসে(ম ইন(েলশেনর অথ ৈনিতক হেত পাের , সা1না বা চরম.

অেনকeHouse িসে(েমর কনিফগােরশন িভ� 3েপর স4াবনা সৃি6িবেকি7ত , ,ক7ীভূত , িপিস অথবা 9াধীন :ারা 
পিরচািলত;াপন.

eHouseহয় modular িসে(ম যা সুেযাগ না ব&ব=ত ,থেক পদত&াগ করেত ,দয়অংশ এবং ?@ত আেবদন সরাসির 
ব&বহারকারীর চািহদা (ই ,শষ.ছ .HeatManager সমতল ইন(েলশন করা স4ব বাদ).

eHouse,ক7ীভূত এবং ?িত এক িনয়ামক িহসােব ইন(েলশন করা যােব পিরকিDত#র (LevelManager) বা অেনক 
িনয়�কেদর সেE ছিড়েয় িবেকি7তউপর ক�.ি:তীয় ,�ে! অেনক কম 230V কািছর ;াপন এবং আেছতােদর ,মাট 
%দঘ & হল কেয়ক বার খােটা এবং ইন(েলশন ,তােলঅেনক স#া , যা আংিশকভােব বড় খরচ জন& আপ করাকে.ালার.
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2.1 eHouse 1অধীন িপিস ত
াবধােন.

সবeHouse 1 িডভাইেসর তথ& বাস (আরএস কাজ করিছ - 485 পূণ  %:ত).

এইসংIরণ চলেছ তার ব&াখ&া করা হেয়েছ: www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf

www.isys.pl/ডাউনেলাড/eHouseEN.িপিডএফ 

2.2.eHouse 1 CommManager ত
াবধােন.

মেধ&এই কনিফগােরশন িপিস CommManager ?িত;াপন , RS232/RS485 কনভাট ার ,ExternalManager , 

InputExtenders , Expander.এই সংIরণ ব&াখ&া করা হয়এ: www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf

www.isys.pl/ডাউনেলাড/eHouseEN.িপিডএফ 
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2.3 .ইথারেনট eHouse (ইথারেনট জন� eHouse) 

ইন(েলশন এই %বকিDককাজ কের TCP অধীন/আইিপ ইথারেনট (10Mbit) পিরকাঠােমা.একKমা!ব&িতLম হল 
HeatManager যা এখনও আরএস মাধ&েম সংযুN করা হয় - 485 মাধ&েমতােরর উOরণ.CommManager 

LevelManagers সেE cooperates ,EthernetRoomManager'Pিল , TCP/IP সংLাQ প&ােনল (উইেRাজ এ-িপ , উইেRাজ 
,মাবাইল 6.0)চ&ােলS সেE eHouse ,?ােটাকল ব&বহার কের - অনুেমাদেনর জন& ?িতিLয়ািনরাপOার কারেণ.থাড  পাK  
অ&ািTেকশন সহজ ব&বহার করেত পােরন?মাণীকরণ প�িত যিদ এটা িনয়ামক মেধ& সিLয় আেছকনিফগােরশন.

eHouseিসে(ম স�ম কায তঃ ?িতK িডভাইস িনয়�ণ , যা হেত পােরৈবদ&ুিতকভােব িনয়ি�ত বা %বদ&ুিতন , Lমাগত 
িবকিশত এবংবাজাের খবর উপর ,খালা.

eHouseআইআর দরূবতV িনয়ামক (SONY মান) :ারা িনয়ি�ত হেত পােরন , িপিস , PDA ,Wাট েফান , ট&াবেলট , 

,মাবাইল ,ফান (উইেRাজ ,মাবাইল 6.0 , অ&ানXইড বাজাভা MIDP 2.0) , টাচ প&ােনল (উইেRাজ ,মাবাইল 6 উপর 
িভিO কের.0 , উইেRাজএ-িপ , উইেRাজ িভ#া , উইেRাজ 7 এবং successors) , অ&ানXইড , জাভাব&ব;াসহ িসে(মPিল , 

বা সাধারণ ?াচীর :ারা সুইচ মাউY করা.কে.াল হেত পােরঅদশৃ& মাধ&েম অজ ন - লাল (আইআর) , ইথারেনট , 

ওয়াইফাই , ইYারেনট , ইেমল , এসএমএস ,ftp , নিথ - ?িতিলিপ.

eHouseসাধারণ িডভাইস (relays :ারা জাZত চালু/ব[ ,যমন ব&বহার.আেলা , পা\ সু ,cutouts , উনান) , যুিNিব]ান 
ছাড়া অভ&Qরীণ িনয়�ণ এবং ?েয়াজন নাব&য়ব^ল এবং ,ডিডেকেটড িডভাইস (,যমন,.Zািফক প&ােনল , প&ােনল সুইচ).

eHouse cooperates এবং হেত পােরিপিস :ারা পিরচািলত , ট&াবেলট , PDAs যা িনেজর %তির করার সুেযাগ 
,দয়বা#বায়েনর জন& উ�ত এবং 9ত� স_ওয়&ার ?িত;াপককে.ালার রা` এবং সংেকত পরািমিত এবং িবেaষণ 
:ারা আলেগািরিদমআকািbত উপােয় তথ& স\াদন এবং আকািbত eHouse ঘটনা পাঠান.

eHouse4Ethernet প�িতগ�ত : 

� EthernetRoomManager (ERM) -এক অথবা অিধক িনয়�ণ ক� , 

� LevelManager (lm) -সমZ সমতল িনয়�ণ , appartment বা ঘর তালা , 

� EthernetHeatManager (EHM) -,কি7য় তাপ িসে(ম িনয়�ণ , বায়ুচলাচল , আেরাগ& , বয়লারঘর , জল জ&ােকট 
এবং গরম বাতাস িডিcিবউশেনর সােথ অdু&eসব , আক  ,তাপ বাফার , ইত&ািদ , 

� CommManager (িসএম) ইথারেনট ,িজএসএম - সমিfত িনরাপOা িসে(ম , Rollers িনয়ামক , 

� িরেল মিডউল (এমিপ) - গgত হওয়ািনয়ামক এবং PWM dimmers (ঐিiক) জন& সব relays , 

মডুলারeHouse িসে(েমর অ�র ব&িNগত %বকিDক স�ম কের চয়নইন(েলশন যা সবেচেয় ,বিশ কায করী হেব , 

মািলক :ারা আকািbত , এবংকায কর খরচ.

ই.ছ .ব&িN িযিন '&াট বা অ&াপাট েমY মেধ& eHouse ইন(েলশন সৃি6 করেবন নাEthernetHeatManager িনয়ামক 
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?েয়াজন , ,বলন িনয়ামক.তারাসাধারণত LevelManager বা CommManager সরাসির সমতল িনয়�ণ 
?েয়াজন ,িনয়�ণকারী ব&িN বা তাপ জন& EthernetRoomManagers , লাইট ইনক� এবং অিডও/িভিডও িসে(ম.

eHouse িসে
ম স�ম : 

� সংহতৈবদ&ুিতক ও ইেলjিনক িডভাইস িনয়�ণ (চাল/ুব[) (ERM) .

� িবধায়ক অিডও / িভিডও ,HiFi িসে(ম ( সাহােয&আইআর দরূবতV িনয়ামক এমেুলশন ) (ERM) .

� পিরমাপহালকা #র এবং িনয়�ণ (ERM , Lm) .

� পিরমাপতাপমা!া এবং িনয়�ণ (ERM , EHM , Lm) .

� মািk - িবlুব&িNগত এবং তাপ িনয়�ণ (ERM , Lm) .

� বয়লার সুসংহত িনয়�ণmম (EHM).

� পিরচালনএর উ entilation , দ ecuperation ,তাপ exchangers , বায়ু হ&াRিলং একক (EHM) .

� বয়লারিনয়�ণ (EHM) .

� অdু&eসবিনয়�ণ জলজ&ােকট এবং/অথবা ইংেরিজ বণ মালার অ6ম বণ  সমবায়ু বYন (EHM) .

� আক িসে(ম িনয়�ণ (EHM) .

� তাপ িনয়�ণ বাফার (EHM).

� িনরাপOাGSM-এর িব]িnর সেE monitor করা িসে(ম ও অoল (িসএম) বাইের সিLয় .

� %লিখককDনা ( 9ত�ভােবCorelDraw ,শষ ব&বহারকারী ইন(েলশন জন& %তির ) (িপিস , PDA , ট&াবেলট , 

Wাট েফান - উইেRাজ ,মাবাইল 6 , উইেRাজ এ-িপ , 7 ,বীিথ , অ&ানXইড , জাভা অপােরKং িসে(ম স�ম) .

� Rollers , দরজা , দরজা , ছায়াবৃত করাawnings িনয়�ণ (িসএম).

� িনম াণলগPিল eHouse িসে(েম (িপিস) .

� তৃতীয় পে�র ব&বহারউপাদান এবং িনব াহী িডভাইস (ছাড়া ,কােনা িনম াণ - এ যুিNিনয়�ণ) , ,সpর , সুইচ , 

পা\ সু , ,মাটর , cutouts , rollersXাইভার ইত&ািদ.

� ,থেক এনালগ ,সpর ব&বহারবাজাের < 0 ; 3.3V) পিরমাপ পিরসীমা.

� আইআরিসে(েমর মেধ& দরূবতV অব;ান ,থেক কে.াল ( ,সািন?িমত SIRC ) (ERM) .

� দরূবতVইYারেনট এবং ইথারেনট মাধ&েম িনয়�ণ (ERM , িসএম , Lm , EHM) .

� Zািফ- :ারা ;ানীয় িনয়�ণপ&ােনল অ&ানXইড , জাভা স�ম , উইেRাজ ,মাবাইল 6.0 (এবং successors) ,বা PC 

qশ  পদ া Windows XP এর সেE সামSস&পূণ  , বীিথ , 7 (এবংsuccessors).

� দরূবতVেমাবাইল ,ফােনর মাধ&েম িনয়�ণ , PDA , ট&াবেলট , Wাট েফান সেE qশ  পদ া (অ&ানXইড ,উইেRাজ 
,মাবাইল 6.0 আেবদন িবধায়ক িসে(ম ওয়াইফাই ,এসএমএস বা ইেমল).

� এসএমএসিনরাপOা লrেনর িব]িn , ,জান পিরবত ন , িনিsয় ( ,থেকসং]ািয়ত িরেপাট  tপ ) (িসএম) .

� eHouse আেছআu িনয়�ণ বা#বািয়ত ফাংশন , লিগং , বজায় রাখাLমাগত এবং দ� কাজ.
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3 .eHouse4Ethernet িসে�ম কে�ালার.

3.1 EthernetRoomManager (ERM).

EthernetRoomManager(ERM) হল 9 িব* সেE রেয়েছ য�ানুষE জন& মাইেLাকে.ালারৈবদ&ুিতক পিরচালনার , mেম 
ইেলjিনক িডভাইস.আরাম এবংসব ািধক ইন(েলশেনর ?ধান mম ?িত 1 ERM (ব&বহারকারী :ারা িনধ ািরত ব&বহারযা 
;ান Pmvপূণ ).কম বােজেটর তলা ?িত ইন(েলশন 1 lm?েয়াজন.এই সমাধান ইনwােরড কে.াল িকছু সীমাব�তা 
রাখাএবং ,?াZাম ,সট.

?ধানEthernetRoomManager কায াবলী: 

� 24,?াZামেযাগ& িডিজটাল আউটপুট (সরাসির জন& বিহরাগত Relays Xাইিভং/ ব[ বাইেরর চািলত িডভাইস আপ 
বাঁক জন& এমিপ) উপর িনম াণ230V - AC/10A (জন& সেব াy মান বত মান resistive এবং ,ভােkজেলাড).

� 12,সpর সােথ সংেযাগ করার জন& িডিজটাল ইনপুট , সুইচ , ইত&ািদ.ইেভY1 ,থেক পিরবত ন রা` জন& িনধ ািরত 
- > 0 বা 0 - > 1.এর িনেদ িশত কাজআকািbত ঘটনা “ মেধ& স\াদন করা হেত পাের ; CommManagerCfg 

”আেবদন.

� 8এনালগ পৃথকভােব ,?াZাম মা!া সেE ,কেন (10bit ,রেজািলউশন)(কমপে� , সেবz◌াy).দKু ঘটনার পিরবত ন 
,থেক এক #র জন& সং]ািয়ত করা হয়অন& x < কমপে� , x> সেবz◌াy.

� 3PWM লাইেটর মা!া িনয়�ণ (পালস ?; মডু&েলশন) আউটপুট (িডিসনাট&মেo আেলা কমােনার য�) সংযুN 
আরিজিব কে.াল জন& আলাদাভােব বা একসােথ ব&বহার করা যায় .EthernetRoomManager'Pিল PWM 

আউটপুট হয় একক ও চালনা করা স�ম (জন&opto - isolator) এবং শিN Xাইভার ?েয়াজন.বািহ&ক PWM 

�মতা Xাইভার করেত পােরনঅথবা ইন(ল করা মিডউল ব&ব=ত FrontPanel.

� ,?াZােমবলঘিড় এবং সময় িনধ ারণকারী (255 অব;ােনর) সিoত চলমান ঘটনাবলীর জন&ERM র '&াশ ,মমির.

� আইআরঅবেলািহত জন& িরিসভার ,সািন (SIRC) িসে(েমর সােথ সামSস&পূণ EthernetRoomManager িনয়�ণ'Pিল 
:ারা ,সািন অথবা সাব জনীন দরূবতVকে.ালার.

� আইআরনীেচ অিডও/িভিডও/HiFi িসে(েমর িনয়�ণ জন& লাল |াpিমটার:ারা দরূবতV িনয়ামক সংেকত এমুেলশন.

� উপর250 ERM যাও eHouse িসে(েমর মেধ& ইন(ল করা যােব.

EthernetRoomManagerিপিস কনিফগার করা যােব এবং ইন(ল পিরচািলত“ CommManagerCfg.exe ” আেবদন , যা 
করেত স�মসব ফাংশন এবং িবকD িনয়ামক 9 হOয়া ,?াZািমং9াধীন মিডউল রেয়েছ এবং সম# ;ানীয় কম  
স\াদনা করা ,যেত পাের;ানীয়ভােব ছাড়া িপিস এর উপি;িত , িনয়�ণ প&ােনল , ট&াবেলট ইত&ািদ.দরূবতVঅন&ান& 
eHouse ইথারেনট কে.ালার িনয়�ণ (ইেভY পাঠােনা) এKও করেত পােরনসরাসির কম  স\াদন করা হেব.

EthernetRoomManagerকেয়ক িবিভ� ধরেনর সংেকত (যা ইনপুট বা গgতআউটপুট).

?িতসংেকত কেয়ক ঘটনা এবং ব&িNগত অপশন যুN এK উপি;ত রেয়েছ ,সংেকত ধরেনর উপর িভিO কের.

িনেবশসংেকত হল: 

� সবএনালগ ইনপুট , 
� সবিডিজটাল ইনপুট , 
� আইআরিরিসভার (জন& দরূবতV িনয়�ণ).

উeপাদসংেকত হল: 

� সবিডিজটাল আউটপুট , 
� সবPWM আউটপুট , 
� আইআরে?রক (বিহরাগত, িডভাইস িনয়�ণ করার জন&).
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3.1.1.সংেকত বণ	না.

3.1.1.1.এনালগ উপকরণ (ADC).

�িতএনালগ ইনপুট পিরসীমা কাজ < 0 ; 3.3V) 10 িবট �রেজািলউশেন .এটা পৃথকভােব কেরিন িনধ�ািরত নূ�নতম এবং সব�ািধক �ভাে!েজর 
মা"া(যা ADC অপােরশন 3 �র% �দয়).এই মা"া উ(রণ করেব না*য়ংি+য় ঘটনা রান -ারা সং.ািয়ত এবং ��া/াম আর1 করা“ 
CommManagerCfg.exe ” আেবদন.এই 2র3িল হল�িত5 ADC চ�ােনল এবং �িত5 ��া/ােমর জন� পৃথকEthernetRoomManager.

দ5ু ঘটনা�িত5 ADC মান -ারা পিরমাপ করা মা"া পারাপােরর জন� সংযু7 হেব: 

� যিদUX <” নূ�নতম মূল� ” জন� অ�াি8েকশন ��া/াম *বত� মান ��া/াম , “ ইেভ95 িনেয়াগ ; ইেভ9 ন�ূনতম ” * 

�:"CommManagerCfg অ�াি8েকশন চালু হয়.

� যিদUX>” সেব�া; মূল� ” জন� অ�াি8েকশন ��া/াম *বত� মান ��া/াম , “ ইেভ95 িনেয়াগ ; ইেভ9 সেব�া; ” * �:"CommManagerCfg 

অ�াি8েকশন চাল ুহয়.

িকছু ADCইনপুট বরা= হাড� ওয়�ার সং@রেণর উপর িনভ� র কের অভ�Aরীণভােব করা যােব.

(*) �নিমংকনেভনশন �থেক “ CommManagerCfg.exe ” আেবদন.
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3.1.1.2 .িডিজটাল উপকরণ.

িডিজটালদইু ইনপুট লিজক মা�া (1 এবং 0) সনা�.যােত স�ক যাও আ�াস��র মািজ� ন ইনপুট 1V hysteresis 

আেছ.উপকরণ 3v3 হয় আপ টাননুপাওয়ার সা%াই , এবং িনয়ামক &ল সংেকত ইনপুট shorting সি'য় করাবত� মান 
ইনপুট.ইেল(িনক )স*র এবং সুইচ )কান ধরেনর আবশ.কদীঘ� লাইন ধের এই মা�া এবং িনি1ত করা সবেচেয় ভােলা 
সমাধান হল যখনিডভাইস িরেল বাইেরর যাও না সংযু� )যাগােযাগ সে5 িনম�াণ কেরিনস6াবনা (যা কে7ালার 
উপকরণ যাও সাধারণ িহসােব সংযু� করা হয়) সুইচ.এই পিরি&িত স�ক )ভাে8েজর মা�া এবং পৃথক আ�াসিডভাইস 
যা িনরাপদভােব অন.ান. সরবরাহ চািলত হেত পাের .অন.থায় , সরবরাহ মূল. পাথ�ক. বা )স*র �কঠাক হেত 
পােরইনপুট বা পুেরা িনয়ামক &ায়ী >িত.

)সখােনএক ইেভ? পিরবত� ন রা@ উপর সংAািয়ত 1 )থেক Bিত� ইনপুট জন. , 0“ মেধ. )সট ; 

CommManagerCfg.exe ” আেবদন.ইনভােট� ড কম�সংAািয়ত করা যায় যখন “ ইনভােট� ড ” পতাকা বত� মান জন. )সট 
আপিনেবশ.এই )>ে� ইনপুট Bবত� ন ইন যখন এ� GND )থেক সংেযাগ িবিCD করা হয়.
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উপকরণ আবশ.কেকােনা )ভাে8েজর )থেক পৃথক করা.ছুেতায় (GND) )কবলমা� সংি>Eবত� মান িনয়ামক Fহণ করা 
হয়.
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3.1.1.3 .িডিজটাল আউটপটু 

িডিজটালআউটপুট সরাসির Relays (একা বা িরেল মিডউল) ও Gাইভ এবং পােরনলিজক.াল রােজ.র )সট করা যায় 0 

এবং 1 (বরখাH করা এবং িরেলেযাগােযাগ).ইেভ? িনেয়াগ আউটপুট হয়: 

� উপর , 
� বI কJন , 
� টK , 
� উপর(এর জন. )BাFাম সময়) , 

এটািহসােব সLালন করা যােব: 

� এক�ADC Hর 'শ ইেভ? , 
� িনেবশইেভ? পিরবত� ন , 
� িনধ�ারণকারীঘটনা , 
� হHকৃতঘটনা.

3.1.1.5.PWM (পালস �� �দালািয়ত) আউটপটু.
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PWMআউটপুট হয় িডিস dimmers , যা পিরবত� নশীল দািয়M চ' আেছ (সে5 8 িবটেরেজািলউশন).

PWMযাও পাওয়ার িরেল মিডউল উপর ঐিCকOেপ ইনPল করা Gাইভার বরাবর আউটপুট(অথবা ঐিCক 
FrontPanel) , অনগ�ল িনয়Qণ করেত পােরন (255 অব&ােনর) আেলা12V/DC চািলত আেলা Hর - 30W.অবেশেষ 
বিহরাগত শি�opto সে5 Gাইভার - ইনপুেটর অSরণ , উT >মতা ও Gাইভ ব.বহার করা যােবএবং BHাবনামলূক 
)লাড (ই.ছ.িডিস )মাটর , ventilators , পাU).

PWMlm আউটপুট , ERM , EHM হয় 1 ও Gাইভ স>ম LED সরাসির সংযু�িহসােব opto এক� উপাদান -

isolator.Opto - isolator এক� র>া আবশ.কপুেরা িসেPম Vারা সৃW &ায়ী >িতর )থেক িনয়ামকbreakdowns.

সংেযাগবিহরাগত PWM eHouse িসেPম >মতা Gাইভােরর উদাহরণ.

সংেযাগস6ব িহসােব )ছাট িহসােব উপলিX করা উিচত.
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3.1.1.6.আইআর দরূবত	 অব�ান �থেক কে�ালEthernetRoomManager.

�িতEthernetRoomManager মান আইআর �সািন দরূবত� �ারা িনয়�ণ করা যায়িনয়ামক (SIRC).িরেমাট কে�ালার 
করেত স�ম হেবন: 

� পিরবত� নআউটপুট রােজ"র , 
� পিরবত� নতাপমা#া মা#া , 
� পিরবত� নADC মা#া , 
� পিরবত� নহালকা মা#া , 
� পুন: $াপন করাEthernetRoomManager , 
� িনয়�ণউইনঅ"া& আেবদন িপিস eHouse সাভ� ার (*) ইন(ল করা.

দািয়) অপ�ণ করাসরাসির িরেমাট কে�ালার বাটেনর $ানীয় ঘটনা স&াদনা করা �যেত পাের,ত�ভােব.

িডফ/িরেমাট কে�ালার ধরেনর SONY RMT - V260A (2 �স1ং ব"বহার ক3ন).

িবেবচনায়ফাংশন িবপুল িসে(েমর সংখ"া , দরূবত� িনয়ামক থাকা উিচতিহসােব স8ব িহসােব অেনক বাটন (সােথ 
পিরবত� ন করার জন" অভ"9রীণ সুইচিডভাইস).

িডফ/দরূবত� িনয়ামক বাটন ফাংশন (�াক - কনিফগার �স1ং িভিডও 2).

�বাতাম কায	াবলী 

বািতল সাফ ক3ন 

0 - 9 0 - 9ইনপুট িনব�াচন কের এ , উ=পাদ , ADC চ"ােনল , PWM চ"ােনল 

কথার �খলা করা 

যা#াপেথর মােঝ থামা 

চাকা+ + 

চাকা- -

1িভ/িভিডও তাপমা#া(মা#া) 

�য হা?া �দশ�ন(মা#া) 

িনেবশিডিজটাল আউট িনব�াচন ক3ন 

অিডওমিনটর এনালগ ইনপুট (@র) 

Rec িরেসটবত� মান RoomManager (1েপ ওেক িহসােব ভাল �েয়াজন) 

ওেক িনিAতকরণএর িরেসট ক3ন এবং পিরবত� ন ��াBাম 

িবদ"ুৎ টগল ক3ন(অন"ান" @েরর সু"ইচ ক3ন) 

Dালাময়ফাইেলর ��াBাম িনব�াচন (বত� মান RM সেব�াE 24 জন" িবFব"াপী সংGাে�াBাম) 

�মনু িনয়�ণঅন"ান" EthernetRoomManager (Hধুমা# আউটপুট পিরবত� ন করা যােব) [" �মনু "+ + 
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Nr_of_RoomManager " ওেক " + " ইনপুট িনব�াচন ক3ন " +OutputNr + চাল/ুবI/টগল ক3ন] (*) 

িবরাম উইনঅ"া&(�খলুন) (*) 

SAT-উইনঅ"া&(Stop) (*) 

সূচকপরবত� উইনঅ"া& (পরবত� J"াক) (*) 

সূচকআেগর উইনঅ"া& (পূব�বত� J"াক) (*) 

SP/এলিপ উইনঅ"া&(এেলােমেলা) (*) 

ওয়াইড উইনঅ"া&(পুনরাবৃিL) (*) 

�ভাল + উইনঅ"া&(ভিলউম +) (*) 

�ভাল - উইনঅ"া&(ভিলউম - ) (*) 

দরূবত�িনয়ামক ব"বহােরর �কােনা ইেভM কায�কর করেত স�ম , ছাড়া পিরবত� নকনিফগােরশন িনধ�ারণকারী সংPরণ.

ধাপজন" আইআর িনয়�ণ: 

1 .�মাড িনব�াচন: 

� তাপমা#া , 
� আেলা , 
� িডিজটালউ=পাদ , 
� এনালগইনপুট (ADC) , 
� কায�Qম.

2 .চ"ােনল এ িনব�াচন: 

0.. সেবR◌াE 

3 .মান পিরবত� ন 

� + , 
� - , 
� উপর , 
� বI , 
� টT.

(ঙ.ছ .�য হা?া �Vনী , চ"ােনল 1 , + , + , +) 

EthernetRoomManagerদীঘ� উেপ	া কের বাতাম �েপ তাই + একািধক বার চাপা করা আবশ�ক�ত�ািশত �ের 
সুইচ যাও.

�সখােনব"বহােরর সাব�জনীন আইআর দরূবত� কে�ালার স8াবনা (সেWিনিম�ত - মেধ" SONY মান সমথ�ন - SIRC) , 

LCD র সেW Xশ� প"ােনল (ই.ছ .�িতভা , হারমিন রহমান {}) এবং আকািYত কনিফগােরশন Zতিরদরূবত� িনয়ামক 
মেধ" িববরেণর জন" আইআর যাও কে�াল প"ােনল ZতিরeHouse ম"ােনজেমM.

তি[\িনয়�ণ জন" �ডিডেকেটড �বাতাম , স8াবনা �কান দািয়) অপ�ণ করা হয়$ানীয় িবনামূেল" �বাতাম দরূবত� 

Page 17 of 101

2012-12-20



উপল] যাও RoomManager ইেভMিনয়ামক (সেব�াE 200).স8াবনা িবিভ\ অিডও/িনয়�ণ পয�9িভিডও , একা �সািন 
দরূবত� িনয়ামক মাধ"েম HiFi িসে(ম , এবং আেরাপকবাটেনর অেনক ফাংশন.

পিরবত	 নআউটপটু রা� (অন/অফ).

1 .��স দরূবত� িনয়�েকর (ইনপুট িনব�াচন ক3ন) বাটন 

2 .��স এ 0.. 24 

3আকািYত রাজ" িনব�াচন ক3ন 

� (�মতা)(অন টগল ক3ন - > অফ বা বI ক3ন - > উপর) , 
� (�খলা)– উপর , 
� (Stop) - বI ক3ন.

উদাহরণ: 

(ইনপুট) িনব�াচন ক3ন - > (1) - > (3) - > (�খলা) = আউটপুট 13 

(ইনপুট) িনব�াচন ক3ন - > (7) - > (Stop) = আউটপুট 7 অফ 

(ইনপুট) িনব�াচন ক3ন - > (1) - > (7) - > (িবদ"ু=) = আউটপুট 17 পিরবত� ন রাজ" 

পিরবত	 নRoomManager ��া�াম.

1 .��স (^াট�  ফাইল) 

2 .NR 1 িনব�াচন ক3ন.. 24 

3 .��স (ওেক) 

উদাহরণ: 

(^াট� ফাইল) - > (1) - > (3) - > (ওেক) = িনব�াচন ��াBাম 13 

(^াট� ফাইল) - > (7) - > (ওেক) = িনব�াচন ��াBাম 7 

(^াট� ফাইল) - > (1) - > (7) - > (ওেক) = িনব�াচন ��াBাম 17 

নড়নADC �র.

1 .��স (অিডও মিনটর) 

2 .1 চ"ােনল িনব�াচন ক3ন.. 8 

3 .চাকা (+) চাল ুক3ন অথবা ( - ) (1 নািড় = $ানা9র �ায় 3.�ভাে/জ জন" 3mV ,temp জন" �ায় 0.LM335 জন" 8 

িডBী).

উদাহরণ2 িডBী গরম বৃি_ স&েক�  , ADC চ"ােনল 2 �ারা িনয়ি�ত 

Page 18 of 101

2012-12-20



1 .(অিডও মিনটর) - > (2) - > (চাকা +) - > (চাকা +) - >(চাকা +) 

আেলাে�নী কে�াল.

1 .��স (িডসে`) 

2 .অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা চ"ােনল হেয়েছ: 

� 1 - n - > জন" PWM dimmers (1.. 3) , 
� 0 - > জন"/বI ধারাবািহক আউটপুট (হালকা aপ যিদ বাঁকব"বcত) 

3 .�মাড চয়ন ক3ন , 

� বI ক3ন(Stop) , 
� উপর(�খলা) , 
� টT(িবদ"ু=) , 
� " + "(চাকা) , 
� " - "(চাকা).

4 .(অফ).

জন"অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা নdর: 

� 1 - n - > PWM Dimmers (যাও অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা পিরবত� ন থামােত) যিদ বত� মােন অেপ�ারত 
গািড়র �ছােটা আেলাবােড় বা eাস , যিদ নাট"মেf আেলা কমােনার য� বI থােক এই �বাতাম 1েপিডিমং (পয�9 
(প বা বI) আর8 করা.

জন"অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা সংখ"া: 

1 - n- > যিদ হা?া �Vনী 0 H3 িনব�ািচত অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা উ[াসনঅন"থায় িডিমং আর8 করা.

4(অন).

জন"অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা সংখ"া: 

� 1 - n - > িনব�ািচত PWM অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা (আপ মান বা সেব�াE উ[াসন H3ম"ানুয়াল (প) , 

4( - ).

জন"অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা সংখ"া: 

0 - > �শষ আউটপুট (আেলা aপ) সুইচ বI , 

1 - n- > িনব�ািচত PWM অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা িডিমং এর H3 (িনেচ মূল" বা কমপে�ম"ানয়ুাল (প) , 

4 .(+).

জন"অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা সংখ"া: 

� 0 - > পরবত� আউটপুট (আেলা aপ) চালু ক3ন , 

� 1 - n - > িনব�ািচত PWM অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা উ[াসন এর H3 (আপ মান বা সেবR◌াEম"ানয়ুাল 
(প) , 

উদাহরণ: 
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(িডসে`)- > (1) - > (+) - >...... (ই িবলd.ছ.10s).... - > (Stop) -অেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা 1 PWM উ[াসন H3 
এবং 10s পের থামােত 

(িডসে`)- > (+) - পরবত� আউটপুট এ (পরবত� আেলা aপ) চালু ক3ন 

(িডসে`)- > ( - ) - বত� মান আউটপুট এ (বত� মান আেলা aপ) বI ক3ন 

িবধায়কঅন#ান# EthernetRoomManager আউটপটু (*).

1 .��স (�মন)ু , 

2 .আকািYত RoomManager এর (িনh iকানা) চয়ন ক3ন , 

3 .��স (ওেক) , 

4 .জন" $ানীয় RoomManager িহসােব ধাপjিল অনসুরণ 

(ইনপুটিনব�াচন করা - > (আউটপুট NR) - (অথবা পাওয়ার �` বা বI ক3ন) 

5 .$ানীয় RM জন" কে�াল 2 িমিনট িনিkয়তার পের পুন3_ার করা হেবদরূবত� িনয়ামক বা RoomManager এ 0 

ম"ানয়ুাল িনব�াচন.

উদাহরণ 

(�মন)ু- > (2) - > (ওেক) EthernetRoomManager িনব�াচন (iকানা = সেW0 , 202) 

(ইনপুট) িনব�াচন ক3ন - > (1) - > (2) - > (িবদ"ু=) আউটপুট 12 জন" পিরবত� ন রাlিনব�ািচত ERM 

(ইনপুট) িনব�াচন ক3ন - > (1) - > (0) - > আউটপুট 10 অন (�খলা) চালুিনব�ািচত ERM 

(ইনপুট) িনব�াচন ক3ন - > (4) - > ((প) িনব�ািচত ERM এর আউটপুট 4 চাল ুবI 

(�মন)ু- > (ওেক) $ানীয় RM িনব�াচন পুন3_ার.

সময়ফাংশন পিরবত	 ন , না.আউট , িনেবশ , কম	সিূচ , ইত#ািদ সব	দা হয় িরেসট ক*ন0 , তাই এইসব (�মন)ু ভােলা 0 

িনব	াচন �েয়াজন না - > (0) - >(ওেক) 

পিরচালকউইনঅ#া/ আেবদনপ0 (*).

উইনঅ"া&অ"াি`েকশন1 ইন(ল eHouse িপিস Server-র উপর করা আবশ"ক এবং চলমান.উইনঅ"া&আইআর (�সািন 
দরূবত� িনয়ামক) মাধ"েম মাধ"েম িনয়ি�ত হয়EthernetRoomManager.

পূব�িনধ�ািরতদরূবত� িনয়ামক �বাতাম এবং তােদর কাজ কের: 
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দরূিনয়ি�তবাটন ফাংশন 

িবরাম উইনঅ�া�(খলুন) অথবা বত� মান ��ােকর পুনরাবৃি� , 

SAT-উইনঅ�া�(Stop) আউট িববণ� এবং থামােত , 

সূচকপরবত" উইনঅ�া� (পরবত" ��াক) , 

সূচকআেগর উইনঅ�া� (পূব�বত" ��াক) 

> > উইনঅ�া�(FF) ফেরায়াড�  কেয়ক সেকে'র 

< < উইনঅ�া�(()েয়) ()েয় কেয়ক সেকে'র 

SP/এলিপ উইনঅ�া�(এেলােমেলা) এেলােমেলা মাড টগল ক*ন 

ওয়াইড উইনঅ�া�(পুনরাবৃি�) পুনরাবৃি� টগল ক*ন 

ভাল + উইনঅ�া�(ভিলউম +) বৃি- ভিলউম 1 % 

ভাল - উইনঅ�া�(ভিলউম - ) ভিলউম কমান 1 % 

2 .িরেমাট কে�ালার �ানীয় EthernetRoomManager ঘটনা �াপনবাটন.

EthernetRoomManagerমৃতু�দ' /ানীয় ইেভ1 জন� কাজ করেত )েপ উপর িনম�াণ কেরিনদরূবত" িনয়3েকর 4া5াম 
বাটন (সেব6◌া8.বাতাম যাও 200 ঘটনািনেয়াগ করা স;ব).

থেকদরূবত" িনয়ামক বাতাম সং<া =তির ক*ন: 

� রান করা“ CommManagerCfg ” জন� পছ?সই EthernetRoomManager উদাহরণ. „ CommManagerCfg.exe/ 

এক�: 000201 ” .
� 4সেবাতাম “ অবেলািহত স)ংস ” উপর “ জনােরল ” *ট�াব 
� সAককেBা থেক /ান িনব�াচন করা হেব - বC িনয়3ণ „ ব�বহারকারীে4া5ােমবল আইআর কায�াবলী ” *.

� নামname DেEর মেধ� পিরবত� ন করা স;ব 
� ঘটনাবত� মান ইেভে1র সেG লেবল )েপ পের বা িনব�ািচত করা উিচত“ N/A ”.ইেভ1 HIা উইে'া 4দিশ�ত –

পেরিনব�াচন ইেভ1 “ Kীকার ” টপা উিচত.
� “ লLুনআইআর ” * বাটন টপা উিচত 
� 4সিরেমাট কেMাল বাটন িনেদ� িশত িনব�ািচত EthernetRoomManager যাও.
� আইআরেবাতাম মেুখর কাড করা উিচত 4দিশ�ত " আইআর ক�াপচার ক*ন " *.
� 4স“ যুN ক*ন ” বাতাম 
� পেরিনেয়াগ সমO পছ?সই দরূবত" ঘটনা সংবাদমাধ�েম িনয়ামক বাতামবাটন " আপেডট কাড " * 

� পিরেশেষ“ স)ংস সংরDণ ক*ন ” বাতাম 4েয়াজন dowload জন� চাপা করািনয়ামক কনিফগােরশন.

িবধায়কবাইেরর আইআর দরূবত� িনয়ামক মাধ�েম িডভাইস (অিডও/িভিডও/HiFi)�কাড এমুেলশন.

EthernetRoomManagerআইআর �াQিমটার থােক এবং আইআর সংেকত 4রেণর জন� যুিNিব<ান মেধ� buildঅেনক 
িনম�াতারা R�া'াড� (িল.

তারাব?ী করা যায় , শখা এবং (4িত) ERM 4িত পয�S 255 কাড) খলা .পের আইআর কাড ক�াপচার , eHouse 

ঘটনা সােথ সংহত িনিম�ত হয়প-িত.এই ঘটনা অেনক উপায় Tারা মৃতু�দ' কায�কর করা যায়িন.

3 .দরূবত� �কাড সং�া , বিহরাগত, িডভাইস িনয়�ণ.
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মেধ�Uম =তির এবং আইআর দরূবত" ব�ব/াপনার জন� িনয়3ক কাড যাগ ক*নবিহরাগত িডভাইস ()িভ , HiFi , 

িভিডও , িডিভিড ইত�ািদ) তVাবধােনিনব�ািচত EthernetRoomManager , িনWিলিখত ধাপ স�X করা উিচত: 

� রান করা“ CommManagerCfg ” জন� পছ?সই EthernetRoomManager উদাহরণ. „ CommManagerCfg.exe/ 

এক�: 000201 ” .
� 4সেবাতাম “ অবেলািহত স)ংস ” উপর “ জনােরল ” *ট�াব 
� খালা“ িরেমাট কেMাল ” * ট�াব , “ যেত ; আইআর সং<াকেMাল সংেকত ”.
� /াপন করাঅনন� , KY ও বণ�নামূলক নাম.(ঙ.ছ.)িভ অন/অফ).

� 4স" আইআর িক Signal ক�াপচার ক*ন " * এবং দরূবত" িনয়3েকর তারপর বাটনএর জন� বাইেরর িডভাইস 
(িনেদ� িশত িনব�ািচত RoomManager যাও).

� আইআরেবাতাম মেুখ কাড eHouse অ�াি[েকশন উপি/ত হওয়া উিচত.
� পিরণামআউটপুট উইে'ােত 4দশ�ন করা হয় 
� কাডeHouse যাও )েপ িসেRম যাগ করা যােব " যুN ক*ন " * বাটন.
� পের4েয়াজনীয় সমO আইআর কী 4স কের Update বাটন 4া5ািমং কাড.

4 .ম%াে&া িনম'াণ - পরবত� 1 �থেক 4 দরূবত� �কাড মৃতু%দ+ কায'কর.

রDণােবDণিনব�ািচত EthernetRoomManager , িনWিলিখত ধাপ স�X করা উিচত: 

� িনব�াচন করাEthernetRoomManager নােমর মেধ� পছ?সই " সাধারণ " * ট�াব.
� খালা“ িরেমাট কেMাল ” * ট�াব , “ যেত ; আইআর সং<াম�ােUা ” *.

� 4স" যুN ক*ন " * বাটন এবং তািলকার শেষ (যেত যিদ আপনার 4েয়াজননতুন আইেটম) যাগ অথবা 
তািলকা থেক আইেটম) 4িত/াপন চয়ন.

� মেধ�1 , 2 , 3 , 4 * কেBা - বC Uমানুশাের আইআর সং<ািয়ত মেধ� ইেভ1 চয়ন“ আইআর কেMাল সংেকত ” * 

\প.

� আইআরসংেকত থেক 1 গত এক RoomManager Tারা lunched করা হেব পেরকনিফগােরশন লাড.

� পের4েয়াজনীয় সমO ম�ােUা বাটন 4স 4া5ািমং " আপেডট কাড "*.

� পিরেশেষ& ছিব “ জনােরল ” * ট�াব 4স বাটন " স)ংস সংরDণ ক*ন "যাও আইআর ইেভ1 িনম�াণ.

কেয়কডজন মান আইআর িরেমাট কেMালার টাইপ Tারা সমিথ�ত হয়EthernetRoomManager (পরীDামূলক িডভাইস 
Tারা যাচাই করা হেব এবং দরূবত" উিচতিনয়ামক).সাধারণ মান যাচাই করা (সািন , িম]সুিবিশ , AIWA ,স�ামসং , 

Daewoo , বাংলােদেশর , Matsumi , এলিজ এবং আেরা অেনক).^_ উপায়অিডও/িভিডও িডভাইেসর এক 4`তকত� া 
িস-াS.

িকছুিনম�াতারা এক) িরেমাট কেMালার িসেRম সবসময় ব�বহার করেবন না , তারপরএবং ক�াপচার খলা কাড চক 
করা উিচত.

3.1.1.7.সাব �ারা িনয়
ণ - �ু�কায় আইআর/RFদরূবত� িনয়ামক (ইেল�িনক চািব) 

eHouseিসেRম সমথ�ন এছাড়াও ইেলক�িনক িনেদ�শক (আইআর অদশৃ� - লাল এবং রিডওিbেকােয়িQ RF) , 4 বাতাম 
ধারণকারী.

ঠাসাঠািসডাউন বাটন বত� মান 4া5াম কাড পিরবত� ন করার জন� আইআর আর; করাEthernetRoomManager 

(সমান বাতাম )েপ সািন রিসন Uম যাও(SmartFile> ProgramNR +1-> Aক আেছ).4াফাইল মেধ� িনম�াণ করা 
আবশ�কRoomManager বা “ CommManagerCfg.exe ” আেবদন.

3.1.2.EthernetRoomManager জন� এ�েটনশন মিডউল.
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3.1.2.1 ঐি$ক এ�েটনশন মিডউল (*).

EthernetRoomManager2 আরএস মেধ� সিdত হয় - 232 (TTL) UART পাট�  যা ব�বহার করা যােবকেMালার বা 
িবেশষ অ�াি[েকশন ডিডেকেটড সংeরণ.

3.1.2.2.MIFARE অ�াে�স কাড&  িরডার (*).

RoomManagerMIFARE কাড�  িরডার িদেয় সহেযািগতা করেত পােরন.এই সমাধান এেCস করেত সDমিনয়3ণ , ডান 
িনেষধা<া , িনয়3ণ সীমাব-তা.িবেশষ কেরেহােটল সহায়ক , পাবিলক িবিfং , অিফস , িনয়3ণ অ�ােCসঅ�াি[েকশন.

িনবত� নপাঠক যাও কাড�  eHouse সাভ� ার িপিস এবং 4া5াম ইেভ1 লগ উপর হয়চালু (ই হেত পাের.ছ.দরজা আনলক) 

যিদকাড�  eHouse িসেRম এেCস অিধকার মাe মেধ� সিUয় িছল হয় পিরবত� নজন� বত� মান RoomManager.

4েবশডান িনধ�ারণ করা যােব: 

� পালেট যাওয়াচালু/বg আউটপুট (পৃথকভােব জন� 4িত) আউটপুট) , 
� পিরবত� নে4া5াম (িবhব�াপী সমO 4া5াম) , 

� ঘটনাইনপুট রাi পিরবত� েনর উপর অ�ািjেভশন (ই.ছ.আলাদা আলাদা কের সট আপ সু�ইচ ক*ন4িত) ইনপুট 
জন�) , 

� পিরবত� নঅেপDারত গািড়র ছােটা আেলা স)ংস (পৃথকভােব 4িত) PWM আউটপুট) , 

� পিরবত� নেস)ং ADC মাEা (িবhব�াপী সমO চ�ােনল) , 

� ধাবনঅবেলািহত ইেভ1 (িবhব�াপী জন� থেক কােনা সংUমণEthernetRoomManager) , 

� িবধায়কআইআর দরূবত" িনয়ামক (িবhব�াপী) মাধ�েম EthernetRoomManager.

এটাএক) 4া5াম আউটপুট (জন� 10s) ই সট করা স;ব.ছ.জন� উkাটনতািড়ত - অয়eাS , সংেকত 4জl , 

িনিmতকরণ লাইট.

4েবশেডিডেকেটড আউটপুট সেG একসেG অিধকার পৃথকভােব হয় 4া5ামজন� 4িত) MIFARE কাড� .4িত) কােড� র 
জন� নাম এছাড়াও সং<ািয়ত করা স;ব.
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3.1.3 .ইন'েলশন সং)া* িনেদ& শাবলী , সংেযাজক-িলর এবং সংেকত বণ&না 
সারাংশEthernetRoomManager , EthernetHeatManager এবং অন�ান� িমিডয়াম 
কে.ালারEthernetRoomManager PCB উপর িভি1 কের.

অিধকাংশএর eHouse কেMালার দইু সাির IDC সেকট ব�বহার কের যা খুব সিUয়nত ইনRেলশন , িডইনRেলশন এবং 
সবা.ব�বহােরর সমতল তােররযা 4/ হয় 1mm , িক তােরর জন� wholes =তরীর 4েয়াজন.

িপননা.1.PCB উপর আয়তেDEাকার আকৃিত এবং সেকট উপর অিতিরN তীর আেছআবরণ.

িপেনরসাির অ5ািধকার িদেয় িচিoত করা হয়: 
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_____________________________________________________________ 

|2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 4850 | 

|1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 4749 | 

| _ ^ _______________________________________________________ | 

ADC– এনালগ/িডিজটাল কনভাট ার উপকরণ (ADC উপকরণ) < 0 ; 3 , 3V>- িক বিহরাগত স�াবনা (IDC সংেযাগ 
না - 20) 

1- GND/�াউ� (0V) 

2- GND/�াউ� (0V) 

3- 2 ইি� ADC 

4- 10 ২ ADC 

5- 3 ২ ADC 

6- ADC/INPUT DIGITAL 12 * 11 ২ 

7- 4 ২ ADC 

8- 12/DIGITAL INPUT 11 ২ ADC * 

9- 5 ২ ADC 

10- 13/DIGITAL INPUT 10 ২ ADC * 

11- 6 ২ ADC 

12- 14/DIGITAL INPUT 9 ইি� ADC * 

13- 7 ২ ADC 

14- ADC/INPUT DIGITAL 8 * 15 ২ 

15- ADC 8 ইি� (ঐি�ক ERM বাড�  বা বাইেরর তাপমা�া স�রস�ুখ প�ােনল) 

16- 0 ২ ADC 

17- ADC ERM ক�ন (ঐি�ক হালকা !র স�র 9 ইি� (phototransistor +)বাড�  বা বিহরাগত স�ুখ প�ােনল) 

18- 1 ২ ADC 

19- VDD (+3 , 3V) – ERM বাড�  সীিমত উপর রাধ %েয়াজনবত� মান/powering তাপমা�া স�র (রাধ 100 OM) 

20- VDD (+3 , 3V) 

*িডিজটাল উপকরণ সােথ ভাগ করা - না ERM জন� সংেযাগ না 

DIGITALউপকরণ - (অন/অফ)/�ল সংেযাগ িবি�� (�কােনা সংেযাগ নাবিহরাগত স�াবনা) (IDC - 14) 
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1- Gnd/�াউ� (0V) 

2- Gnd/�াউ� (0V) 

3- িডিজটাল ইনপুট 1 

4- িডিজটাল ইনপুট 2 

5- িডিজটাল ইনপুট 3 

6- িডিজটাল ইনপুট 4 

7- িডিজটাল ইনপুট 5 

8- িডিজটাল ইনপুট 6 

9- িডিজটাল ইনপুট 7 

10- িডিজটাল ইনপুট 8 * 

11- িডিজটাল ইনপুট 9 * 

12- িডিজটাল ইনপুট 10 * 

13- িডিজটাল ইনপুট 11 * 

14- িডিজটাল ইনপুট 12 * 

*এনালগ/িডিজটাল �পা�রকারী ইনপুট সােথ ভাগ করা 

DIGITALআউটপটু – িরেল "াইভার সে$ �%া&ামেযাগ( আউটপটু (IDC - 40 lubIDC - 50) 

1- VCCDRV – Clamping সুর)া িড*ড VCCrelay (+12 V) 

2- VCCDRV - Clamping সুর)া িড*ড VCCrelay (+12 V) 

3– +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� জন� িডিজটাল আউটপুট (12V/20mA)না.1 

4- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.2 

5- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.3 

6- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.4 

7- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.5 

8- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.6 

9- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.7 

10- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.8 

11- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.9 

12- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.10 

13- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.11 

14- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.12 

15- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.13 
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16- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.14 

17- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.15 

18- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.16 

19- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.17 

20- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.18 

21- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.19 

22- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.20 

23- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.21 

24- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.22 

25- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.23 

26- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.24 

27- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.25(ডিডেকেটড ফাংশন) 

28- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.26(ডিডেকেটড ফাংশন) 

29- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.27(ডিডেকেটড ফাংশন) 

30- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.28(ডিডেকেটড ফাংশন) 

31- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.29(ডিডেকেটড ফাংশন) 

32- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.30(ডিডেকেটড ফাংশন) 

33- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.31(ডিডেকেটড ফাংশন) 

34- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.32(ডিডেকেটড ফাংশন) 

35- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.33(ডিডেকেটড ফাংশন) 

36- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.34(ডিডেকেটড ফাংশন) 

37- +াইভ সরাসির িরেল দী)া.� (12V/20mA) কান িডিজটাল আউটপুট.35(ডিডেকেটড ফাংশন) 

38- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

39- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

40- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

41- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

42- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

43- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

44- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

45- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

46- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 
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47- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

40- GND/�াউ� 0V (জন� িনয়ামক powering জন� িবক3 পটভূিমসমতল তােরর 5দঘ�� কম তারপর 40cm) 

49- +12 V জন� িনয়ামক শি7 সরবরােহর (powering জন� িবক3সমতল তােরর 5দঘ�� জন� িনয়ামক কম তারপর 100cm) 

50- +12 V জন� িনয়ামক শি7 সরবরােহর (powering জন� িবক3সমতল তােরর 5দঘ�� জন� িনয়ামক কম তারপর 100cm) 

POWERিডিস +12 V (3 - িপন সেকট) 

1- GND/�াউ�/0V 

2- GND/�াউ�/0V 

3– িবদ�ু8 সরবরাহ +12 V/0.5A (ইনপুট) ইউ.িপ. 

FRONTPANEL – এ)েটনশন প(ােনল সেকট (IDC - 16) - +ধুমা- জন( eHouseিসে.ম মিডউল সংেযাগ 

1- +12 VDC পাওয়ার সা:াই (ইনপুট/আউটপুট সেব;◌া= 100mA) * 

2- +12 VDC পাওয়ার সা:াই (ইনপুট/আউটপুট সেব;◌া= 100mA) * 

3– িডিজটাল আউটপুট নই.34 (ছাড়া কােনা +াইভার) 

4- VCC +3.3V পাওয়ার সা:াই (অভ�Aরীণ powering জন� Cিবলাইজার আউটপুটপ�ােনল) 

5- (অবেলািহত স�র ইনপুট – ইন আইআর ; জন� সংেযাগ আইআর িরিসভারপ�ােনল) 

6- ADC 8 ইি� (ঐি�ক ERM বাড�  বা বাইেরর তাপমা�া স�রস�ুখ প�ােনল) 

7- TX1 (TTL %রণ RS232) বা প�ােনেলর অন�ান� কায�াবলী 

8- RX1 (TTL RS232 %াE) অথবা প�ােনেলর অন�ান� কায�াবলী 

9- ADC ERM ক�ন (ঐি�ক হালকা !র স�র 9 ইি� (phototransistor +)বাড�  বা বিহরাগত স�ুখ প�ােনল) 

10- PWM 1 (PWM নাট�মে� আেলা কমােনার যG বা 1 (আরিজিব জন� Red) TTL – িবনা শি7+াইভার) 3.3V/10mA (সরাসির +াইেভর 
পাওয়ার জন� +াইভার opto এর LED - isolator) 

11- PWM 2 (PWM অেপ)ারত গািড়র ছােটা আেলা 2 বা (আরিজিব জন� সবুজ) TTL – িবনা শি7+াইভার) 3.3V/10mA (সরাসির +াইেভর 
পাওয়ার জন� +াইভার opto এর LED - isolator) 

12- PWM 3 (3 PWM নাট�মে� আেলা কমােনার যG বা (আরিজিব জন� I) TTL – িবনা শি7+াইভার) 3.3V/10mA (সরাসির +াইেভর পাওয়ার 
জন� +াইভার opto এর LED - isolator) 

13- আইআর OUT – ইনJােরড Kা�িমটার আউটপুট (আইআর জন� %রক +রাধ 12V/100mA) 

14- & পুনরায় সট – িনয়ামক িরেসট (GND যখন কমান) 

15- GND/�াউ�/0V * 

16- GND/�াউ�/0V * 

*�� প�ােনল �থেক EthernetRoomManager powering জন� (অন�ান� সংেযাগ িবি!"পাওয়ার সা%াই সংেযাগ (+12 

VDC) এবং খুব ভাল িভি' আ)াসিবেশষ কের ,িত. িডভাইস ইথারেনট রাউটার 

ইথারেনট- RJ45 সেকট - ল(ান (10MBs) 
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মানল�ান সেকট RJ45 UTP সে0 - 8 তােরর.

আেলা– লাইট �স0র (2 িপন) – ঐি�ক আেলা �স0র 2রঅন(থায় সে$ বিহরাগত 45 প(ােনল 

1- GND/�াউ�/0V 

2– ছিবর KানিজCার '(বা অন� আেলা সংেবদনশীল স�র ফােটািড*ড , ছিবর রাধ) ADC 9 ইি� (ERM বাড�  বা স�র ঐি�কবিহরাগত 
JL প�ােনল) 

Temp– তাপমা-া �স0র (3 িপন) – ঐি�ক তাপমা-াবিহরাগত 45 প(ােনল (MCP9701 সােথ অন(থায় �স0র , 
MCP9700) 

1- +3 , 3V তাপমা�া স�র পাওয়ার সা:াই 

2- ADC 8 ইি� (ঐি�ক ERM বাড�  বা বাইেরর তাপমা�া স�রJL প�ােনল) 

3- GND/�াউ�/0V 

DIMMERS- আউটপটু PWM (5 িপন) সরাসির "াইভ opto জন( - দ7িতরা (3.3V/10mA) সারাংশিবদ(ুৎ "াইভার 

1- PWM 1 (PWM অেপ)ারত গািড়র ছােটা আেলা নই.1 বা আরিজিব dimmers জন� Red TTL সাধারণ)3.3V/10mA (opto এর জন� সরাসির 
সংেযাগ %রণ িড*ড - isolator- ধনMব) 

2- PWM 2 (কান PWM অেপ)ারত গািড়র ছােটা আেলা.2 বা আরিজিব dimmers জন� সবুজ TTL সাধারণ)3.3V/10mA (opto এর জন� 
সরাসির সংেযাগ %রণ িড*ড - isolator- ধনMব) 

3- PWM 3 (PWM অেপ)ারত গািড়র ছােটা আেলা নই.3 বা আরিজিব dimmers জন� I TTL সাধারণ)3.3V/10mA (opto এর জন� সরাসির 
সংেযাগ %রণ িড*ড - isolator- ধনMব) 

4- GND/�াউ�/0V - Diodes মেধ� স�ািরত এর Cathodes)মতা +াইভােরর জন� optoisolators * 

5- +12 VDC পাওয়ার সা:াই (ইনপুট/আউটপুট 100mA) * 

*অেপ1ারত গািড়র �ছােটা আেলা পাওয়ার 4াইভার (িবযু5 করা �থেক EthernetRoomManager Poweringঅন� 
পাওয়ার সা%াই সংেযাগ (+12 VDC) খুব ভাল িভি' আ)াসিবেশষত ইথারেনট রাউটার সে0 ,িত. িডভাইস.

িব2ার9ট – িক িডভাইেসর সােথ সংেযাগ না 
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3.2 .EthernetHeatManager - বয়লার �ম এবং �সাল তাপ িনয়ামক 

EthernetHeatManagerএক� �য়ংস	ূণ� িনয়ামক পিরচালনা: 

� সববয়লার �েম িবষয়ব� , 
� মধ�তাপ িসে�ম , 
� বায়ুচলাচল , 
� আেরাগ�বায়ু হ�া"িলং িসে�ম.

য$খুব উ'ত গরম এবং ঠা"া ইন�েলশন এবং িনয়$ণ করেত পােরনএকসােথ ব�বহার িবনামেূল� এবং িচপ শি, 
উৎেসর সে. /�তরভােব 1াসগরম করার খরচ এবং শীতলকারী , যাও খরচ 4ত�প�ণ করা িক স5ব1 ইন�েলশন - 3 

বছর.

উপযু,খুব বড় 8কােনা কায�কািরতা EthernetHeatManager যাও যাও অবল:ন করেত পােরনউ;াপন/ইন�েলশেনর 
কনিফগােরশন শীতলকারী.

4ধানফাংশন হল: 

� বয়লার(8কান ধরেনর) চালু/ব= িনয়$ণ , >ালানী সরবরাহ ?াইভ অ@ম , @মতা অ@ম ,eHouse 8থেক >ালানী 
সরবরাহ ওভাররাইড.

� অBু�Cসবসে. জল জ�ােকট এবং/অথবা হট এয়ার িবতরণ (িছল) িসে�ম , জলপা	 , অিFজিলয়ারী ভ, , হামবড়া 
িনয়$ণ করেত হয় , 

� বায়ুচলাচলএবং AMALVA REGO HV400 বা C1 সে. সামGস�পূণ� আেরাগ� জন� সমথ�নিনয়ামক (RS232 

ইHারেফেসর মেধ� build উ'ত উপর িনয়$ণ) , 
� Iলতাপ িবিনময় (GHE) পাখা , 
� জলবাতাস চলাচেলর জন� িহটার/শীতল পা	 , 
� সহায়কআেরাগ� সমথ�েনর জন� ফ�ান িনয়$ণ , 

� 4াথিমকঅন�ান� পুনJKারকারক ধরেনর িনয়$ণ (অন/অফ িLড 1 , গিত 2 , গিত 3তাপ এMেচGার পাN�পথ , 

অিFজিলয়ারী ভ, , শীতল পানীয় জলাধার , উনান , GHE ,বায়ু deriver.
� িনয়$ণservomotor এয়ার Deriver/GHE.

� জলিহটার (জন� গরম বাতাস �ম দিূষত আপ , Pবদ�ুিতক গাছ িনয়$ণউপায় বায়ু তাপমাQা সামGস� জন� 
cutout).

� গরমেকিRয় িহ�ং, গরম পািনর জন� জল বাফার ব�বIাপনাIাপন , গরম Sেরর ইনিডেকটর , 

� আক� িসে�ম (িনয়$ণকারী জল পা	) , 

� িবপদাশTাসূচক/িল উপর তাপমাQা: বয়লার , অB�ুCসব , 8সৗরমVল.

িনয়ামকপিরমাপ এবং িনWিলিখত তাপমাQা িনয়$ণ: 

� জলঅBু�Cসব মেধ� জ�ােকট (1) - জন� পা	 িনয়$ণ , 
� জলঅBু�Cসব মেধ� জ�ােকট (2) (ব�াক আপ 8সXর) , 
� অBু�Cসবপিরচলন (গরম িছল িসে�েমর জন� বায়ু তাপমাQা) , 
� বয়লারজল জ�ােকট (জন� পা	 িনয়$ণ) , 
� গরমজল বাফার উপেরর (90 % উYতার) , 
� গরমজল বাফার মধ�ম (50 % উYতার) , 
� গরমজল বাফার 8থেক িনচ (10 % উYতার) , 
� জলেসৗর িসে�ম (জন� পা	 িনয়$ণ) , 
� বায়Dুeriver বাইেরর বাতাস চলাচেলর জন� বায়ু তাপমাQা , 
� GHEবাতাস চলাচেলর জন� বায়ু তাপমাQা , 
� সরবরাহপুনJKারকারক তাপমাQা জন� এয়ার (িZন) , 
� এM�ঘর তাপমাQা 8থেক বায়ু (Dirty) , 

� পুনJKারকারকআউটপুট বাতােসর তাপমাQা - 4\ু�ত ক@ (িZন) যাও , 

� গরমৈবদ�ুিতক িতন� উপায় cutout িনয়$ণ জন� ওয়াটার িহটার পের বায়ুজন� তাপমাQা মািনেয় , 
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3.2.1.EthernetHeatManager আউটপটু.

3উ�পাদ - অ�ু
�সব অবা (জন
 অবা ল
া�) সবুজ/হলুদ/লাল 

আেলাজল জ
ােকট এবং পিরচলন এর তাপমা�া সংিম�েনর উপর িনভ! র কের.

Tjacket- জল জ�ােকট তাপমাQা মাপা (ি^/ন) 

Tconv -অBু�Cসব উপের তাপমাQা মাপা পিরচলন 

সববরখা� করা - Tconv <“ Conv.অফ ” * , এবংTjacket <“ লাল ” *.

সবুজল�ীছাড়া - খািল অBু�Cসব দেূর বা িনজ_ব(Tjacket <“ সবজু ” *) এবং (“ Conv.অফ ” * <Tconv <“ Conv.অন 
” *) 

সবুজএকটানা - “ সবজু ” * < Tjacket <“ হলুদ ” * - “ মািজ� ন ” * 

সবুজএবং ইেয়েলা - “ হলুদ ” * - “ মািজ� ন ”* < Tjacket <“ হলুদ ” * + “ মািজ� ন ” * 

হলুদ - “ হলদু ” * + “ মািজ� ন ”* < Tjacket <“ লাল ” * - “ মািজ� ন ” * 

হলুদএবং Red - “ লাল ” * - “ মািজ� ন ”* < Tjacket <“ লাল ” * + “ মািজ� ন ” * 

লাল - “ লাল ” * +“ মািজ� ন ” * < Tjacket <“ এলাম� ” * 

লালল�ীছাড়া - Tjacket> = “ এলাম� ” * 

অ�ু
�সবজল পা� (অ�ু
�সব মেধ
 জল জ
ােকট এবং গরম জল বাফার).

Tjacket= মাঝামািঝ (� জ�ােকট এবং 1 � জ�ােকট 2) মাপা 

Tconv= পিরিমত অB�ুCসব উপের পিরচলন তাপমাQা 

Tjacket>“ অBু�Cসব পা	 ” * এবং Tconv>“ Conv.ব= ”* (অBু�Cসব উ;াপন করা হয়) (পা� অন) 

Tjacket<“ অBু�Cসব পা	 ” * - “ মািজ! ন ” *(পা� ব%) 

বয়লারজল পা� (বয়লােরর মেধ
 জল জ
ােকট এবং গরম জল বাফার) 

Tboiler>” বয়লারপা	 ” * (পা� অন) 

Tboiler <” বয়লারপা	 ” * - “ মািজ� ন ” * (পা� ব%) 

বয়লারঅন / অফ হট জল বাফার তাপমা�ার 'ারা িনয়ি(ত.

Tbm- বাফার মধ
ম এর তাপমা�া মাপা 

Tbm>“ নূ�নতম T ” * (বয়লার অফ) 

Tbm<“ নূ�নতম T ” * - “ মািজ� ন ” * এবং 8সৗর ব= এবংঅBু�Cসব ব= (অন বয়লার) 

পনু)*ারকারক(চাল/ুব% বায়ুচলাচল).
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+ছাপ- +ক-ীয় তাপীকরণ অভ
0রীণ ক1 তাপমা�া জন
 +স2র 'ারা মাপা 

8ছাপ>“ T ” অনুেরাধ ; * (তাপীকরণ +মাড - অফ উ4ারণম
ানুয়াল বা পণূ! অেটা +মাড) , 

8ছাপ<“ T ” অনুেরাধ ; * - “ মািজ� ন ” * (তাপীকরণধরণ - ম
ানয়ুাল বা পণূ! অেটা +মাড অন +ব6েত) , 

8ছাপ>“ T ” অনুেরাধ ; * (COOLING +মাড - ম
ানুয়াল উপর +ব6েতঅথবা স�ণূ! 8য়ংি9য় +মাড) , 

8ছাপ<“ T ” অনুেরাধ ; * - “ মািজ� ন ” * (শীতলকারীধরণ - ম
ানয়ুাল বা পণূ! অেটা +মাড অফ উ4ারণ).

পনু)*ারকারক(+লেভল 1/2 +�নী/+�নী 3).

িবধায়কবায়ুচলাচল 8aনী িনেজ 8থেক অথবা িনধ�ারণকারী.

জলিহটার পা� (বাফােরর মেধ
 এবং িহটার).

+ছাপ- +ক-ীয় তাপীকরণ অভ
0রীণ ক1 তাপমা�া জন
 +স2র 'ারা মাপা 

8ছাপ< � * অনুেরাধকারী - মািজ� ন * (তাপীকরণ +মাড - ) উপর পা� 

8ছাপ> � * অনুেরাধকারী (পা� ব%) 

(*)GHE জন
 ওয়াটার িহটার/শীতল পা�.

পা	চাল ুহয় যখন বায়ুচলাচল , GHE মাধ�েম আেরাগ� এবং চলমানঅিতির, শত�  পূরণ করা হয়: 

� হSকৃতেমাড (“ শীতল/িহটার ” * িবকc সিdয় করার জন� 8সট করা হয়HeatManager অনুeান.

� স	ূণ�অেটা 8মাড �য়ংিdয়ভােব চয়ন যিদ এ� 4েয়াজন বা িকছু শি,র লাভসঁচয়.

� িনঃশত� বায়ুচলাচল �য়ংিdয়ভােব চয়ন যিদ এ� 4েয়াজন বা িকছু শি,র লাভসচঁয়.

িতন<উপায় cutout িনয়(ণ (+) (মেধ
 গরম জল বাফার এবং ওয়াটার িহটার).

Theat- এয়ার 8মেপ 8নওয়া ওয়াটার িহটার পের তাপমাQা.

Theat>“ িহটার T ” * (ব%) 

Theat<” িহটার T ” * - ” মািজ� ন ” * (অায়ীউপর) সময় গরম করার 8মােড বায়ুচলাচল.

িতন<উপায় cutout িনয়(ণ ( - ) (মেধ
 গরম জল বাফার এবং ওয়াটার িহটার).

Theat- এয়ার 8মেপ 8নওয়া ওয়াটার িহটার পের তাপমাQা.

Theat>“ িহটার T ” * (অায়ী উপর) সময়গরম 8মােড বায়ুচলাচল.

Theat<“ িহটার T ” * - “ T ” ইিতহাস ; * (অফ) 

িবেশষসি>কষ! আলেগািরিদম িনয়(ণ আে?ালেনর সময় জন
 @েয়াগ করা হয়ৈবদ
ুিতক cutout পছ?সই Cেরর 
উপর িভিD কের +কান িহটার তাপমা�া রাখাএ হট জল বাফার তাপমা�া , +ডলটা তাপমা�া এবং তাই.
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আক! িসেFেমর জল পা� (মেধ
 +সৗরমHল এবং গরম জল বাফার).

�েসৗর (পিরমাপ)>” � 8সৗর ” * (অন) , 

�েসৗর (পিরমাপ) <” � 8সৗর ” * - ” মািজ� ন ” * (অফ) , 

বয়লারশিI (অন/অফ).

স5ববয়লােরর মেধ� বাঁক @মতা জন� hীেi ব�বহার করা হেব , ইত�ািদ.

বয়লারিনিJয় Kালানী সরবরাহ Lাইভ (অন/অফ).

>ালািনসরবরাহ ?াইভ বাইের HeatManager ই ^ারা অ@ম করা যােব.ছ.জন� j�াশআউট বয়লার চুkী সকল 
>ালানী.িবেশষ কের কlন >ালানী?াইভ.

অMাহ
 করাKালানী সরবরাহ Lাইভ (অন/অফ).

>ালািনসরবরাহ ?াইভ বাইের HeatManager ই করা যােব ওভাররাইড.ছ.চািহদার জন�>ালানী 4থম সময় বা পের 
j�াশ আউট.িবেশষ কের কlন >ালানী?াইভ.

অ�ু
�সবহট এয়ার +Nায়ার িবতরণ (িসেFম িছল) 

Tconv= মাপা পিরচলন অBু�Cসব এর উপের তাপমাQা মান.

Tconv>“ Conv.অন ” * (অন) , 

Tconv<“ Conv.অফ ” * (ব%) .

গরমজল বাফার অবা.

Tbd ,Tbm , Tbt - বাফােরর মেধ� যথাdেম তাপমাQা মাপা (ডাউন , মধ�ম ,শীষ�).

Tbd>“ � বাফার কমপে@ ” * (ধারাবািহক আেলা) 

�গড় বাফার> 100 % উপর তুলনা সময় ব= 8ছাট সময়.

�গড় বাফার < 100 % নামেত সময় সিm,.

TIME_ON0.2 8সেক এবং TIME_OFF (Tbt Tbm +)/2 তারপর িনW 45 িস - যেথn নাজল গরম করার জন�.

TIME_ONTIME_OFF = 0.2 8সেক" (Tbt) <” িহটার T ” * +5 িস নাগরম করার জন� যেথn তাপমাQা (ওয়াটার 
িহটার সরবরাহ).

বয়লারিবপদাশOা.

�বয়লার মাপা>” এলাম� T ” * (অন) 

�বয়লার মাপা <” এলাম� T ” * (ব%) 
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*“ 8থেক নামকরণ ব�বহার ; eHouse.exe ” আেবদন পরািমিত.

3.2.2.EthernetHeatManager ইেভ	স.

EthernetHeatManagerগরম করার জন� 8ডিডেকেটড িনয়ামক , শীতলকারী , মেধ� বাতাস চলাচেলর কাজঅেনক 
8মাড.ইন অন�ান� সংি@o মানুেষর সােথ সমS Pবিশn� অজ� নিমথিpয়া , ঘটনার 8ডিডেকেটড 8সট সংqািয়ত করা 
হয় , তার সমS কম� সrালনিdয়াকাV.এ� চালােনার জন� বা িনেজ 8থেক উ'ত িশিডউলার (248 করা 
স5বঅবIােনর) মেধ� eHouse অন�ান� িডভাইস িহসােব EthernetHeatManager মেধ� buildপKিত.

ঘটনাবলীএর EthernetHeatManager: 

� বয়লারঅন (ম�ানয়ুাল বয়লার অন - তাপ পরািমিত এখনও monitor করা , সুতরাংযিদ ব�বহার বয়লার 8কােনা 
আেছ তা চালু করা হেব শীsই ব= ক�ন) , 

� বয়লারঅফ (ম�ানুয়াল অফ বয়লার - তাপ পরািমিত এখনও monitor করা ,তাই যিদ ব�বহার বয়লার 4েয়াজন 
আেছ তা চালু করা হেবখুব শীsই) , 

� অ@ম>ালানী সরবরাহ ?াইভ (জন� কlন >ালানী বয়লার) , 
� স@ম করা>ালানী সরবরাহ ?াইভ ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� অhাহ� করা(অন >ালানী সরবরাহ ?াইভ - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� অhাহ� করা>ালানী সরবরাহ ব= ও ?াইভ ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� বায়ুচলাচলনাম (বায়ুচলাচল , ) উপর পুনJKারকারক , 

� বায়ুচলাচলঅফ (বায়ু - চলাচল ব= ক�ন , পুনJKারকারক , এবং সব অিFজিলয়ারীিডভাইস) , 

� তাপীকরণসেব�াY (8সট Pবদ�ুিতক িতন� উপােয় সেব�াY তাপমাQাওয়াটার িহটার জন� cutout) , 

� তাপীকরণকমপে@ (8সট Pবদ�ুিতক িতন� উপােয় কমপে@ তাপমাQাওয়াটার িহটার জন� cutout এবং তার পা	 
ব= কের) , 

� তাপীকরণ+ (ম�ানয়ুাল জল জন� িতন� উপায় cutout dমবধ�মান অবIানিহটার) , 

� তাপীকরণ - (ম�ানুয়াল জল জন� িতন� উপায় cutout কম Iানিহটার) , 

� 8ফরাউপর বয়লার পা	 (বয়লার জন� পা	 উপর ম�ানয়ুাল করার জন� বাঁক) , 

� 8ফরাব= বয়লার পা	 (ম�ানুয়াল বাঁক বয়লােরর জন� পা	 ব= ক�ন) , 

� 8ফরাউপর অB�ুCসব পা	 (অB�ুCসব জন� পা	 উপর ম�ানুয়াল করার জন� বাঁক) , 

� 8ফরাব= অB�ুCসব পা	 (ম�ানুয়াল বাঁক অBু�Cসব জন� পা	 ব= ক�ন) , 

� উনানউপর পা	 (পা	 উপর ম�ানুয়াল িহটার হইেত পিরবত� েনর জন�) , 
� উনানঅফ পা	 (ম�ানুয়াল বাঁক িহটার জন� পা	 ব= ক�ন) , 

� পুন: Iাপন করাএলাম� বয়লার িZয়ািরং (িরেসট বয়লার ব�বহােরর জন� এলাম� পাtােরচক পদাথ� 8থেক 8শষ) , 

� পুন: Iাপন করােলাড হেu এলাম� (িরেসট বয়লার ব�বহােরর জন� এলাম� পাtা 8থেকেশষ >ালানী 8লাড হেu) , 

� 8ফরাউপর বয়লার পাওয়ার সাvাই (বয়লার িবদ�ুC সরবরােহর উপর ম�ানয়ুাল পালা) , 
� 8ফরাব= বয়লার পাওয়ার সাvাই (ম�ানুয়াল বয়লার পাওয়ার সাvাই ব= কের) , 

� PWM* 1 + (বৃিK PWM 1 আউটপুট Sেরর) , 
� PWM2 * + (বৃিK PWM 2 আউটপুট Sেরর) , 
� PWM* 3 + (বৃিK PWM 3 আউটপুট Sেরর) , 
� PWM1 * - (1 PWM আউটপুট Sেরর কমান) , 
� PWM2 * - (2 PWM আউটপুট Sেরর কমান) , 
� PWM3 * - (3 PWM আউটপুট Sেরর কমান) , 

� িনব�াহ করাে4াhাম পিরবত� ন (সেব�াY 24 , HeatManager 8মাড সকল পরািমিত এবংতাপমাQা মাQা , 4িত� 
84াhাম পৃথকJেপ করা যােবে4াhাম).

*PWM অিতির, ভ, িডিস বা অন�ান� িডভাইস ^ারা িনয়ি$ত িনয়$ণ করেত পােরন(পালস উইwথ 8দালািয়ত 
ইনপুট).অিতির, শি, ?াইভার 4েয়াজনসে. opto - অxরণ.

উ�সিগ!তপনু)*ারকারক ঘটনা (AMALVA REGO - 400) অথবা অন
ান
 (*) 
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� পুন��ারকারক(*) ব
 ক�ন (ব
) , 
� পুন��ারকারক(*) � ক�ন (অন) , 
� পুন��ারকারকসামার (*) (তাপ িবিনময় অ�ম) , 
� পুন��ারকারকউই�ার (*) (তাপ িবিনময় স�ম ক�ন) , 

� পুন��ারকারকঅেটা (�য়ংি�য় পুন��ারকারক �মাড - অভ !রীণ �স$ংস ব বহারএবং িনধ(ারণকারী 
পুন��ারকারক সারাংশ) , 

� পুন��ারকারকম ানয়ুাল (ম ানুয়াল �মাড - পুন��ারকারক +ারা িনয়ি,ত বাইের HeatManager ) , 

� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 15 িস ($ ইন-ল করা অিতির. জন  �েম অনুেরাধপুন��ারকারক যাও তাপমা2া 
�স3র) , 

� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 16 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 17 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 18 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 19 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 20 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 21 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 22 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 23 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 24 িস , 
� পুন��ারকারক$.অভ !রীণ 25 িস , 
� পুন��ারকারক4র 1 (*) (নূন তম) , 
� পুন��ারকারকে6নী 2 (*) (মধ ম) , 
� পুন��ারকারকে6নী 3 (*) (সব(িধক) , 
� পুন��ারকারক0 (*) (অফ) �6নী , 

� পুন��ারকারক$.0 আউট িস (�সট তাপমা2া �ম যা হেব আ9াতবাঁক +ারা িনয়ি,ত এবং ব
 অভ !রীণ 
রটার তাপ Exchangerঅভ !রীণ এবং ইেলকি;ক িহটার যিদ wasn'টন অ�ম বাসংেযাগ িবি>?) 

� পুন��ারকারক$.আউট 1 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 2 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 3 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 4 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 5 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 6 িস , 
� পুন��ারকারক$.7 $ িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 8 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 9 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 10 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 11 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 12 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 13 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 14 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 15 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 16 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 17 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 18 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 19 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 20 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 21 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 22 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 23 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 24 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 25 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 26 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 27 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 28 িস , 
� পুন��ারকারক$.আউট 29 িস , 
� পুন��ারকারক$.30 $ িস.

(*)পনু��ারকারক 
ত� িনয়�ণ অভ��রীণ মেধ� হ�েপ 
েয়াজন হেত পােরপনু��ারকারক এর বত� নী (ভ� 
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সরাসির সংেযাগ , অবেহলা করা , %ততাTrafo , ইত�ািদ.

iSys(কা)ািনর (কােনা িতর এই (মােড যা উঠা জন� দায়ী নয়কাজ.

পুন��ারকারকAmalva HeatManager এ@েটনশান Aট জন  তােরর সংেযাগ (UART2) Bেয়াজনিসিরয়াল �পাট(  িনিম(ত -

মেধ  মেধ  REGO �বাড( .

সCকউভয় িডভাইস সুর�ার জন  িভিD িনম(াণ করা আবশ ক.

EthernetHeatManagerসিEহীন কােজর জন  24 �BাFাম সমথ(ন.Bিত$ �BাFােমর সম4 গCততাপমা2া মা2া , 

বায়ুচলাচল , আেরাগ  �মাড .EthernetHeatManager �য়ংি�য়ভােব এবং গরম বাতাস চলাচেলর সামIস পরািমিতJিল 
সবেচেয় অথ(ৈনিতক ভােব পছMসই তাপমা2া BাN.সবপাO/ব
 পয(েব�ণ programed মা2া �য়ংি�য়ভােব চালু 
হয়তাপমা2া.

�BাFামও িনেজ �থেক“চালনা করা যােব না ; eHouse ” আেবদন বা চালানিসজেনর জন  �য়ংি�য়ভােব �থেক উ?ত 
িনধ(ারণকারী অনুমিত , মাস ,সময় , �কিPয় িহ$ং িসে-ম ইত ািদ িনয়,ণ এবং সমQয়বায়ুচলাচল.

3.2.3.বায়ুচলাচল , আেরাগ� , গরম ,শীতল �মাড.

গরমঅ-ু�.সব (িছল) (থেক এয়ার িবতরণ - �য়ংি�য়ভােব চাল ুহয়এবং �াধীনভােব �থেক অন ান  গরম করার শত(  
এবং শীতলকারী , যিদঅR ুSসব গরম হয় এবং এই িবকT$ বত( মান �BাFােমর জন  সি�য়HeatManager.

হ�কৃতধরণ - Bিত$ পরািমিত: বায়ুচলাচল , আেরাগ  , গরম ,শীতলকারী , হল �BাFাম �স$ংস ম ানুয়ািল িBেসট 
(বায়ুচলাচল 4র ,শীতলকারী , গরম , পুন��ারকারক তাপ এ@েচIার , Uল তাপ এ@েচIার ,গরম করার তাপমা2া , 

তাপমা2া অনুেরাধ.

মেধ গরম করার সময় সীমা অিত�ম করা অভ !রীণ তাপমা2ায় ��ে2 -বায়ুচলাচল , গরম আেরাগ  , এবং 
অিVজিলয়ারী ফাংশন থামােনা হয়এবং যখন অভ !রীণ তাপমা2ায় মান “ িনেচর Xপ সারসংকলন ; $অনুেরাধকৃত ” * 

- “ মািজ( ন ” *.

স)ণূ�অেটা (মাড - বায়ু - চলাচল এবং িহটার তাপমা2া Bেয়াজনীয় 4রেBাFাম �স$ংস হয় িBেসট.সম4 অন ান  
�স$ংস Uায়ী হয়�য়ংি�য়ভােব �েম অনুেরাধ তাপমা2া বজায় রাখা , +ারা গরমশীতল.সময় গরম , HeatManager 

উপর িহটার তাপমা2া রােখেBাFাম 4র , Zবদ ুিতক িতন$ উপায় cutout সামIস .HeatManagerব ব[ত শি.র খরচ 
সেE Bেয়াজনীয় সব(িন\ তাপমা2া বজায় রােখ ,এবং ব
 ভ. িহসােব অিVজিলয়ারী িডভাইস �য়ংি�য়ভােব সুইিচং , 

Uলতাপ এ@েচIার , শীতলক , উনান.ইন ল]ন অনুেরাধ ��ে2তাপমা2া বায়ুচলাচল , গরম এবং সম4 অিVজিলয়ারী 
িডভাইস -প .বায়ুচলাচল , আেরাগ  , পুনরায় গরম হয় যখন অভ !রীণ ক�তাপমা2া Xপ নীেচর “ অনুেরাধকৃত T ” 

* - “ মািজ( ন ”*.

মেধ Xপ অভ !রীণ তাপমা2ায় ��ে2 �মাড শীতলকারী নীেচর “ $অনুেরাধকৃত ” * - “ মািজ( ন ” * 

বায়ুচলাচল ,আেরাগ  , শীতল এবং অিVজিলয়ারী িডভাইস থামােত িহসােব ভাল.তােদর আেছপুনরায় যখন তাপমা2া 
ল]ন “ অনুেরাধকৃত T ” * মান.

িনঃশত� বায়ুচলাচল (মাড. িনঃশত(  বায়ুচলাচল �মাড ফম( BাN হয়সOূণ( �য়ংি�য় �মাড - সেE িনরবি>? বায়ুচলাচল 
এবং আেরাগ  .বায়ুচলাচল , আেরাগ  সব সময় অভ !রীণ বজায় রাখার কাজআকাি_ত 4ের তাপমা2ায়.ইন অভ !রীণ 
ক� ��ে2গরম করার সময় �মাড তাপমা2া সীমা অিত�ম করা , অথবা িনেচর Xপ সময়শীতল �মাড হীটার , 

শীতলক , বায়ুচলাচল , অিVজিলয়ারী িডভাইস িনধ(ারণ করা হয়শি. স`য় �মাড , এবং বাতাস চলাচেলর সেE 
হাতাহািত অনুaল বায়ু পিরbারতাপমা2া �েম অনুেরাধ T Bায় সমান.বিহরাগততাপমা2া িবেবিচত হয় , িসে-েমর জন  
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দ�তা বৃি�.

HeatManagerমিডউল িপেনর অব7ান.

সংেযাগকারীJ4 - এনালগ (কেন (IDC - সরাসির সংেযাগ তাপমা8া (স9র জন� 20)(LM335) 

�স�রJ4 বণ�না তাপমা�া �স�র িপন 

Uল- GND (0V) 1 সম4 LM335 সংেযাগ জন  Bচিলত িপনতাপমা2া �স3র 

Uল- GND (0V) 2 সম4 LM335 সংেযাগ জন  Bচিলত িপনতাপমা2া �স3র 

ADC_Buffer_Middle 3 50 %গরম জল বাফার উcতা (িনয়,ণকারী জন  গরম করার Bি�য়া) 

ADC_External_N 4 বিহঃসংেযাগউDর তাপমা2া.

ADC_External_S 5 বিহঃসংেযাগদি�ণ তাপমা2া.

ADC_Solar 6 �সৗরিসে-ম (সেব(াc িবMু).

ADC_Buffer_Top7 90 % গরম জল বাফার উcতা (িনয়,ণকারী জন  গরম করার Bি�য়া).

ADC_Boiler 8 জলবয়লােরর মেধ  জ ােকট - আউটপুট নল (বয়লার জন  পাO িনয়,ন).

ADC_GHE 9 Fাউeতাপ Exchanger (সOূণ( অেটা মেধ  GHE িনয়,ণ 

বািনঃশত(  বায়ুচলাচল �মাড) 

ADC_Buffer_Bottom 10 10 %গরম জল বাফার উcতা (িনয়,ণকারী জন  গরম করার Bি�য়া) 

ADC_Bonfire_Jacket 11 জলঅR ুSসব 1 জ ােকট (আউটপুট নল হেত পাের) 

ADC_Recu_Input 12 পুন��ারকারকইনপুট পিরbার বায়ু 

ADC_Bonfire_Convection13 উপের অRু Sসব (নল িচমিন �থেক কেয়ক �সি�িমটার) 

(ব ব[তহট এয়ার িবতরণ এবং অRু Sসব অবUা জন ) 

ADC_Recu_Out 14 পুন��ারকারকআউট (জন  পিরbার বায়ু সরবরােহর মেধ  বািড়) 

ADC_Bonfire_Jacket2 15 অR ুSসব 2 জল জ ােকট (আউটপুট নল হেত পাের) 

ADC_Heater অবিUত 16Bায় 1 ওয়াটার িহটার পর বাতােস িমটার (িহটার জন  সামIস  

Zবদ ুিতক িতন$ উপায় cutout সেE তাপমা2া) 

ADC_Internal 17 অভ !রীণউেgেখর জন  তাপমা2ায় (coldest ক�) 

ADC_Recu_Exhaust 18 এয়ারঘর (বায়ু �ব�েত নালী মেধ  অবিUত) �থেক iা! 

VCC(+5 V - সুিUত) 19 VCC (আউটপুট +5 �-িবলাইজার মেধ  িবj �থেক ভী) জন এনালগ powering 

�স3র(সংেযাগ না) 
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VCC(+5 V - সুিUত) 20 VCC (আউটপুট +5 �-িবলাইজার মেধ  িবj �থেক ভী) জন এনালগ powering 

�স3র(সংেযাগ না) 

সংেযাগকারীJ5 - আউটপটু HeatManager এর (IDC - 40 , 50) 

উ�পাদNR বণ�না নাম OUT 

এ িপন 

িরেল J5 

Bonfire_Pump 1 3 অRু Sসবজল পাO সংেযাগ 

Heating_plus 24 Zবদ ুিতক িতন$ উপায় cutout িনয়,ণ + (বৃি� temp) 

Heating_minus 35 Zবদ ুিতক িতন$ উপায় cutout িনয়,ণ - (Temp kাস) 

Boiler_Power 4 6 চালুবয়লার পাওয়ার সাlাই 

Fuel_supply_Control_Enable 5 7 অ�ম ক�নmালানী সরবরাহ Xাইভ 

Heater_Pump 6 8 জলিহটার পাO সংেযাগ 

Fuel_supply_Override 7 9 উেপ�া করাmালানী সরবরাহ Xাইেভর িনয়,ণ 

Boiler_Pump 8 10 বয়লারজল পাO 

FAN_HAD 9 11 হটঅRু Sসব �থেক বায়ু ব�ন (পাখা সংেযাগ) 

FAN_AUX_Recu10 12 অিতির. পুন��ারকারক জন  অিVজিলয়ারী পাখা (বৃি�বায়ুচলাচল দ�তা) 

FAN_Bonfire 11 13 অিVজিলয়ারীঅRু Sসব জন  পাখা (যিদ মাধ াকষ(ণ খরা যেথo নয়) 

Bypass_HE_Yes 12 14 পুন��ারকারকব
 তাপ এ@েচIার (অথবা servomotor এর bypassed পদ) 

Recu_Power_On 13 15 পুন��ারকারকপুন��ারকারক জন  Bত � িনয়,ণ �মতা.

Cooler_Heater_Pump 14 16 জলিহটার/শীতল মাধ েম বাতাস চলাচেলর জন  পাO সংেযাগ 

Uলতাপ এ@েচIার.

FAN_GHE 15 17 অিVজিলয়ারীUল তাপ এ@েচIার মাধ েম বায়ু Bবাহ বিৃ� জন  ফ ান.

Boiler_On 16 18 ব
বয়লার িনয়,ণ ইনপুট (চাল/ুব
).

Solar_Pump 17 19 �সৗরিসে-েমর জল পাO.
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Bypass_HE_No 18 20 পুন��ারকারকউপর তাপ এ@েচIার (বা না servomotor এর bypassed পদ).

Servomotor_Recu_GHE 19 21 এয়ারবাতাস চলাচেলর জন  Uল তাপ এ@েচIার �থেক �নওয়া.

Servomotor_Recu_Deriver 20 22 এয়ারবাতাস চলাচেলর জন  deriver �থেক �নওয়া.

WENT_Fan_GHE 21 23 অিVজিলয়ারীUল তাপ এ@েচIার 2 জন  ফ ান.

3.3.িরেল মিডউল.

িরেলইমেধ  িনম(াণ মিডউল িনব(াহী িডভাইসেক/সরাসির সুইচ করেত স�মrelays (সােথ �যাগােযাগ 
230V/10A).B4াবনামূলক �লাড করেত পােরন'টন সংযু. করাকম শি. পাO ছাড়া �যাগােযাগ , ভ..ইন-ল সব(ািধক 
পিরমাণrelays হয় 35.চূড়া! গণনা মিডউল ধরেনর উপর িনভ( র কের.

িনয়ামক ব�ব;তrelays গণ� 

EthernetHeatManager 24 - 35 

EthernetRoomManager 24 - 35 

CommManager 35* 2 

Relaysমিডউল eHouse �মতা বােসর সহজ ইন-েলশন করেত স�ম হেবন.িবদ ুৎ বাস(3 * 2.5mm2 Zবদ ুিতক তােরর) 

মিডউল সীমাব�তা জন  ইqী কের নাবাধাদান এবং �যাগােযাগ দীঘ( দীঘ(Uায়ী এবং সCক কাজ আrাসপ�িত.অন থা 
�ভােsজ ঝিরয়া , কায(করী �মতা সীিমত হেত পােরঅপয(াN সরবরাহ এবং মান িবেশষত কেয়ক পের relays 

সুইচকােজর বছর.

230Vতােরর সরাসির PCB যাও ইqী করা উিচত (যাও relays মেধ  �যাগােযাগ) মেধ যােত দীঘ( িসে-েমর দীঘ(Uায়ী 
এবং সCক কাজ আrাস , িবনামূেল  �থেকিঝিলিমিল , �যাগােযাগ �T Bিতেরােধর.ইন মাতাল ��ে2সংেযাগ িঝিলিমিল 
এবং বৃহৎ �যাগােযাগ Bিতেরােধর সৃিo করেত পােরমিডউল উপর বান( পাথ , শট( কাট এবং Uায়ী �িতর িসে-ম.সবইqী 
তােরর যাও সহেজ পিরেসবা সি�য় 50cm +ারা অিতির. আবশ কCকঠাক ��ে2 মিডউল এবং পিরবত( ন িরেল.

Relaysমিডউল ঐি>ক PWM শি. Xাইভার (পালস BU থাকেত পােরেদালািয়ত) Dimmers (3) , সরবরাহকৃত �থেক +12 

ভী 15V িডিস এবংনূ নতম শি. আউটপুট 50W Bিত.এটা অনগ(ল িডিমং জন  ব বহার করা যােবহালকা িডিস 
(ডাইেরw কাের�).ধু 30W বািত একক সংযু. করা �যেত পােরঅেপ�ারত গািড়র �ছােটা আেলা আউটপুট.মিডউল 
ভাল বায়ুচলাচল আr4 এক$ আবশ ক.তমেধ  বাতাস চলাচেলর যেথo না , পাখা ইন-ল করা আবশ ক �জার 
বাতাসBবাহ.

এইনাট মে` আেলা কমােনার য, িনম(াণ করেত পারেবন ঝলকািন এবং Jx Jx মেধ  অ�ি4 এড়ােনাtriac বা thyristor 

dimmers যা 230V/AC অধীন Bদিশ(ত হেব.

<াইভারএর dimmers =ধুমা8 আেলা বা LEDs সংযু� করা যােব.অন� আেবদনিসে>েমর অি- সহ 7ায়ী িত হেত 
পাের.
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এটাহয় িবেশষত �াবনামূলক �লাড ই িবষেয়.ছ.�মাটর , উ� �মতাভ�.

িরেলইমিডউল সুইচ জন" একক relays #ারা িত$ািপত হেত পাের - ত�া$াপন.এই সমাধান আেরা ব"য়ব(ল তেব 
আেরাআরামদায়ক পিরবত* ন ভাঙা িরেল ��ে,.
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3.4.CommManager - ইি�ে�েটড 	যাগােযাগঅত�� পিরমাণ , িজএসএম , িনরাপ�া িসে�ম , 
	বলন পিরচালক , eHouse 1 সাভ ার.

CommManagerহয় িজএসএম (এসএমএস) িব
ি� এবং সে� � িনরাপ�া িসে�ম আেছিনয়�ণ.এছাড়াও রেয়েছ িব� -

মেধ� Roller ম�ােনজার. CommManagerSMS এর মাধ�েম সরাসির িনয়�ণ GSM-এর জন� মিডউল রেয়েছ , 

ইেমল.উপর#এ$ সরাসির TCP/IP এর িনয়�ণ জন� ইথারেনট ই'ারেফস (ওভার ল�ান রেয়েছ ,ওয়াইফাই বা 
WAN).এর ফেল ব* - চ�ােনল �াধীন -যাগােযাগজন� বািড়র মেধ� সবেচেয় 012পূণ4 সাব - িসিকউির$ িসে�ম.

িজএসএম/এসএমএসঅ7ঘ4াত -যমন দায়ী নয়.জন� ডায়ালার -টিলেফান লাইন কাটািনরী;েণর উে<েশ�.GSM-এর সংেকত 
অেনক -বিশ ক>ন হেয় থােক তাহেল িবর?পয4েব;ণ -রিডও - লাইন , অেপশাদার ি@েকােয়িA সহজ কাজবহৃৎ শি? 
DাAিমটার Eারা িবকৃত মেধ� িবরিতর সময় চাল.ু

3.4.1.CommManager �ধান �বিশ
� 

� �আেছ িজএসএম/SMS -ঘাষণা0েলা সে� িনরাপ�া িসে�ম , িনয়ি�তবাইের পয4েব;ণ -জান , SMS Eারা 
পিরচালনার , ইেমল , ইথারেনট , 

� অনুমিত -দয়সংেযাগ এলাম4 সংেবদক (আপ এHেটনশন মিডউল ছাড়াই 48 , তকএHেটনশন মিডউল সে� 96 , 

� অ7ভু4 ?েবলন মেধ� build , দরজা , ছায়ার awnings , দরজা িনয়ামক সেব4াI Jাইভ35 (27 *) �াধীন এHেটনশন 
মিডউল ছাড়া -বলন servomotors ,এবং আপ এHেটনশন মিডউল িদেয় যাও 56.Kিত$ িডভাইস -বলন িনয়ি�ত 
হয়Eারা 2 লাইন এবং িডফ� মান িহসােব Somfy কাজ.বাসরাসির servomotor Jাইভ (সLূণ4 সুর;া সেমত) হেত 
পােরিনয়ি�ত.

� রেয়েছ1 eHouse তথ� বাস বা অন�ান� সরাসির সংেযাগ জন� RS485 ই'ারেফসউে<শ�.
� অ7ভু4 ?সরাসির িনয়�ণ জন� ইথারেনট ই'ারেফস (ওভার ল�ান , ওয়াইফাই , WAN).

� রেয়েছিনরাপ�া িসে�ম িব
ি� এবং িনয়�ণ িসে�েমর জন� িজএসএম মিডউলSMS-এর মাধ�েম.

� অ7ভু4 ?ইেমইল Mােয়' POP 3 (িজএসএম/িজিপআরএস উপর -নটওয়াক4  ডায়াল আপ) , জন� িনয়�ণইেমইেলর 
মাধ�েম িসে�ম.

� করাতুলনারিহত হওয়া ই'ারেনট িলN এবং -যখােনই Kেয়াজন কাজ হয়যেথP িজএসএম/িজিপআরএস সংেকত Qর.

� স;মএলাম4 হন4 Kত�; সংেযাগ , এলাম4 ল�াL , এলাম4 Eারা Monitoringয�.

� অনুমিত -দয়েKাRামেযাগ� rollers , দরজা , দরজা পরািমিত কাজ: িনয়�ণ সময় ,সLূণ4 আেSালেনর সময় (সব 
rollers সব4ািধক) , িবলেTর সময় (জন�িদক পিরবত4 ন).

� স;মআউটপুট িবকU এক$ একক িহসােব ব�বহার , Kিমত (সমVেস সে�RoomManager) , যিদ rollers িসে�েমর 
Kেয়াজন হয় না.

� রেয়েছRTC (িরেয়ল টাইম Mক) িডভাইস সুসংগত করার উে<েশ� এবং Wবধিশিডউলার ব�বহার.

� রেয়েছউXত িনধ4ারণকারী ঘন জন� , �য়ংিYয় , -সবা , সি�হীন ,সময় ঘটনা জািরYেম -KাRাম , 

� অ7ভু4 ?িবিভX TCP/িনয়�ণকারী িসে�েমর জন� IP 5 সমবতZ সংেযােগর সাভ4 ারগৃহীত.সংেযাগ সমান অRািধকার 
আেছ এবং স;ম: Kাি�রeHouse িসে�েমর কের TCP/IP িডভাইস অনুবতZ -থেক ঘটনা , একটানািপিস িসে�ম 
লেগর -Kরণ , যাও eHouse 1 িডভাইেসর অব[া -KরণিবিভX TCP/পয4েব;ণ রােজ�র এবং কUনা উে<েশ� আইিপ 
প�ােনল ,�\ আরএস 485 ই'ারেফস TCP/IP এর অজ4 ন , -লাড জন�কনিফগােরশন এবং 01তর সমস�া 
সনা?করণ.

� রেয়েছTCP/IP সংYা7 Mােয়' যাও EthernetHouse িনয়�ণ (eHouse 2) িডভাইস সরাসিরমাধ�েম কের TCP/IP 

-নটওয়াক4 .
� সাভ4 ােররএবং Mােয়' সুরি;ত কের TCP/IP মেধ� লিগং এবং Kমাণীকরণ ব�বহারeHouse িসে�ম িডভাইস.

� স;মeHouse 1 িসে�ম িডভাইস িনয়�ণ এবং তােদর মেধ� িবতরণ তথ�.
� স;মেস$ং Kেয়াজন লিগং Qর (তথ� , সতক4 তা , জন� ]$ সহ)িসে�েমর মেধ� -য -কােনা সমস�া সমাধান.

� রেয়েছিসে�েমর স^ওয়�ার ও হাড4 ওয়�ােরর WDT (ওয়াচ ডগ টাইমার) -;ে_ িডভাইস িরেসট ক1নএর লটকান , 

অথবা 01তর ]$.
� রেয়েছSMS িব
ি� 3 িসিকউির$ িসে�ম -থেক `প: 

1)-জান িব
ি� `প পিরবত4 ন ক1ন , 
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2)অনলাইেন -সAর িব
ি� `প , 

3)এলাম4 িনিaয় িব
ি� `প.

� -কােনাএলাম4 সংেকত সময়
ান পৃথকভােব -KাRাম (এলাম4 িশঙা হেত পাের ,সতক4 বাণী আেলা , পয4েব;ণ , 

EarlyWarning).
� 21 সমথ4ন কেরিনরাপ�া অcল.

� সমথ4ন4 Qরীয় মাd পৃথকভােব Kিত$ অ�ািeেভেটড এলাম4 -সAর জন� িনধ4ািরতএবং Kিত$ িনরাপ�া -জান.

1)এলাম4 হন4 (এক$) চালু , 

2)উপর এলাম4 হাfা পালা (W) , 

3)(এম) উপর আউটপুট পালা Monitoring , 

4)ইেভ' এলাম4 -সAর (ই) সে� যু? Kবত4 ন.

� রেয়েছ16 চ�ােনেলর জন� এনালগ িডিজটাল কনভাট4 ার যাও (-রেজািলউশন 10b)পিরমাপ অ�ানালগ সংেকত 
(-ভাে�জ , তাপমা_া , আেলা , বায়ু শি? ,আg4তা মান , এলাম4 -সAর0েলা অ7ঘ4াত.দইু Kাি7ক মােনর সং
ািয়ত 
করা হয়নূ�নতম এবং সব4ািধক.-সAর Eারা Kিত$ চ�ােনেলর জন� এই সীমা উhiন করেত পােরনeHouse 

ইেভ' িনেয়াগ এ$ আরj).Kাি7ক মান পৃথকভােব হয়সং
ািয়ত ADC Kিত$ -KাRােম �য়ংিYয় এবং সমkয় 
বজায় রাখাKিবধান.ADC রেয়েছ সরাসির জন� 16 আউটপুট (সিYয় করা যােব)ইেভ' ছাড়া ACD Eারা িনয়�ণ 
িনেয়াগ -lশেহাm যাও.

� CommManager24 �ত� জন� Kাি7ক মান সং
া জন� ADC -KাRাম রেয়েছKিত$ চ�ােনল.

� CommManager24 Rollers -KাRাম সং
া (রেয়েছ Kিত$ rollers , দরজা , দরজািনরাপ�া -জান িনব4াচন সে�) 

িনয়�ণ একসে�.

� রেয়েছ50 $ ইেভ' অব[ান িকউ [ানীয়ভােব চালােনার জন� বা অন�ান� িডভাইস পাঠান.

3.4.2.CommManager বণনা 

িজএসএম/ িজিপআরএস মিডউল.

CommManager(িসএম) িজএসএম/িজিপআরএস মিডউল মেধ� -বতার দরূবতZ িনিম4ত সিYয় রেয়েছএসএমএস -শষ 
ইেমইেলর মাধ�েম eHouse 1 বা EthernetHouse িসে�েমর িনয়�ণঅভ�থ4না.ই - -মইল Mােয়' POP 3 -পা� অিফেস 
আবত4 নশীল পরী;ণ আoাসeHouse িসে�েমর জন� -ডিডেকেটড িজএসএম/িজিপআরএস ডায়াল ব�বহার কের - আপ 
-সবা .কেpাল পিরসীমা হয় কায4করীভােব সীমাহীন এবং -য -কােনা [ান -থেক করা সjবেযখােন যেথP GSM-এর 
সংেকত Qর.

এইসমাধান eHouse িসে�ম সুরি;ত িনয়�ণ করেত স;ম হেবন এবং Kাি�রিনরাপ�া িসে�ম -থেক িব
ি�.ই'ারেনট 
-ডিডেকেটড িলN ,-টিলেফান লাইন হয় এবং নতুন িব� ইন অিজ4 ত হাড4  Kেয়াজন -নইঘর , িবেশষ কের শহর -থেক 
দেূর.

িনরাপ�াঅেনক বড় হওয়ার কারেণ -বতার সংেযাগ যাও এবং -কান সjাবনা আেছ;িত বা অ7ঘ4াত িলN (িহসােব 
জন� -টিলেফান , Dialers , ই'ারেনটKেবশ , ইত�ািদ).-যাগােযাগ লাইেনর ;িতর য4াqম (বায়ু হেত পাের ,আবহাওয়ার 
অব[া , চুির) বা উে<শ� (অ7ঘ4াত যাও িনয়�ণ অ;মপrিত , িনরাপ�া এবং িসে�ম িনরী;ণ ও িব
ি� ,িনরাপ�া 
সং[া , পুিলশ , এক$ বািড়র মািলক.

িরেপয়ািরংলাইেনর অেনক সময় লাগেত পাের , যার ফেল িসে�েমর িনরাপ�া আেরা অেনক িকছুআYমেণর সjাবনা 
এবং কােরা িব
ি� পাঠােনা অ;মএ সLেক4  িবরিত.Monitoring 'র Eারা -রিডও - লাইন অেপশাদার ি@েকােয়িAেত 
কাজ কেরএবং িবেশষ তdররা আেরা শি?শালী সে� তােদর িবর? করেত পােরনমেধ� িবরিতর সময় DাAিমটার , 
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অিতির? সময় লাভ.GSM-কতআরও ক>ন এবং িনিaয় করেত স;ম হেবন শহর -থেক দেূর ইন�েলশন ,কায4তঃ 
-কােনা সমেয় (আেগ বািড়র >কানা -পেয় , িনম4াণনতুন িনিম4ত বািড়েত -টিলেফান বা অন�ান� সংেযাগ).tধু 
যেথPGSM-এর সংেকত Qেরর এই িসে�েম ইন�ল করার Kেয়াজন হয়.

িজএসএমমিডউল বিহরাগত অ�াে'না -য [ােন ইন�ল করা যােব রেয়েছ ,-যখােন GSM-এর সংেকত শি?শালী 
(ই.ছ.বািড়র ছােদ).এই -;ে_ িজএসএমমিডউল �াভািবক কােজর সময় DাAিমশন ;মতা uাস করা -যেত পােরসংেযাগ 
সাধন করা.িবদ�ুৎ মািজ4 ন হয় পালটা জন� যেথPসীিমত Kসারণ মাইেYা - তর�: খারাপ আবহাওয়ার অব[া , 

বিৃP ,তুষার , vয়াশা , গাছ Kভৃিত পাতা.GSM-এর সংেকত Qের পিরবত4 ন করেত পারেবন নাবছর কারেণ নতুন 
িবিmং যাও উwব , Yমবধ4মান গাছ etc.অন�হাত বড় হয় সংেকত Qর কম হয় িবকৃিত Eারা উxপXGSM-এর 
মিডউল এবং t�.এ$ িনিম4ত জন� িবেশষ ভােব 012পূণ4 - মেধ� ADCপিরবত4 ক , কারণ সবেচেয় খারাপ -;ে_ 
পিরমােপর করা যােব িবকলকেয়ক ডজন শতাংশ ]$ , যার ফেল তােদর অব�বহারেযাগ�.t�সবেচেয় কােছর িজএসএম 
-বস িদক ভবেনর বাইের ইন�েলশনে�শন সংেকত Qর শত শত 0ণ বৃিr আনুপািতকভােব িক করেত পােরনGSM-

এর DাAিমশন ;মতা বৃিrর জন� মািজ4 ন , সীমা emitting ;মতাGSM-এর সংYমণ এবং িনিম4ত distortions (]$ 
সহ) - মেধ� ADC পিরমাপ(এবং এনালগ অ�াে'না কাছাকািছ অবি[ত -সAর).

িজএসএমমিডউল সিYয় িসম কাড4  ইন�েলশন এবং পরী;েণর Kেয়াজন , যিদ এ$ নােময়াদ -শষ হওয়া বা খািল 
(মেধ� িKেপইড সিYয়করণব�ব[া -;ে_).যিদ কােড4 র -ময়াদ -শষঅথবা খািল , িবিভX িবষয় Kদিশ4ত হেত পাের: 

� সমস�াসে� (িবেশষত অন�ান� অপােরটরেদর জন�) SMS পাঠােনার , 
� অ;মযাও িজিপআরএস সংেযাগ -সশন , ইত�ািদ.
� ঝুল7আপ GSM-এর মিডউল , 

� এবংসময় এবং অপােরটরেদর অপশেনর উপর িনভ4 র কের পিরবত4 ন করেত পারেবন না , tf).

-Kষণএসএমএস বা িজএসএম/িজিপআরএস মিডউেলর মাধ�েম ইেমইল -পেয় খুব দীঘ4 (6 - 30 -সেকq)এবং Yমাগত ব�থ4 
retries (িনিaয় িজিপআরএস -সবা বা Eারা সৃPিসম কাড4  সLেদর অভাব) , বহৃx মােপর CPU ব�বহােরর উপর বইেয়র 
নামCommManager , অন� -কান ফাংশন এবং দ;তা uাস জন� Jপপুেরা িনরাপ�া ব�ব[ার [ািয়2.

িজএসএম"কনিফগােরশন Eারা সcািলত হয় ; CommManagerCfg.exe "আেবদন , এর ফেল Kিত িবকU এবং �
াত 
-স$ংএই মিডউেলর জন� Kেয়াজনীয় পরািমিত,.GSM-এর Kথম িতন$ িবকU মিডউল আেছট�াব.

1)সাধারণ , 

2)SMS -স$ংস , 

3)ইেমল -স$ংস.

িরেপাট* সমতল আপনােক লগ ইন করেত Qরযাও অথ4িপশাচ আেবদন পাঠােনার লগ ইন (TCPLogger.exe) অথবা 
আরএস - 485.এটাCommManager যা লগ তথ� -Kরণ করা উিচত (তথ� অবিহত , সতক4 বাত4 া ,]$ সহ).এটা 
সনা?করণ ও সমাধান সমস�া (-যমন জন� দরকারী.নািসম কােড4 র সLদ , -কান িজএসএম সংেকত , এবং etc িকছু 
পদে;প িনেত হেবএ$ -মরামত).-বিশ -zনী জন� = 1 িকছু ধাSাবাজ -লাক পাঠােনা হয় লগ ইন.এইঅপশন$ tধুমা_ 
-সই 01তর সনা? করেত ব�বহার করা উিচত , অজানা সমস�াপrিত.এই িবকU$ গjীরভােব CommManager CPU-

র ব�বহার এবং Kভািবত[ািয়2 এবং িসে�েম দ;তা.

দীেবিশ -zনী -;ে_র বড় সংখ�া , কম তথ� হেত হেবপাঠান (tধুমা_ সে� িরেপাট4  -zনী -বশী অRািধকার).

মেধ�ে;ে_ আমরা Don লগ উৎপািদত 0 এখােন চয়ন করা উিচত Kেয়াজন না.

অ�মUART লিগং. এই িবকU$ অ;মআরএস যাও লগ -Kরণ - 485 UART.যখন tধুমা_ তাহেলই এই অপশন$ 
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চালুTCP/IP লিগং করা পাঠােত পােরন , পের সংেযাগ কের TCP/IP অথ4িপশাচ পাসওয়াড4  ভুেল -গেছন?আেবদন 
(TCPLogger.CommManager যাও exe).তেব -;ে_CommManager িরেসট TCPlogger.exe এবং সংেযাগ িবি\X তথ� 
লগ করা হয়যাও লগ অথ4িপশাচ পরবতZ CommManager যাও সংেযাগ িবি\X করা হেব.

সিYয় করার পrিতUART লিগং এই সমQ তথ� সহ লগ ইন সুেযাগ -দয়অংশ যা সাধারণত TCPLogger Eারা করা 
হেব বেল হািরেয়.

এইেমাড লিগং tধুমা_ 01তর সমস�া (সমাধােনর জন� ব�বহার করা উিচত যাফাম4ওয়�ার মৃতু�দq খুব Kারেj 
Kদিশ4ত হেব) এবং TCP/IP সংYা7েযাগােযাগ সমস�া.

KধানUART লিগং অসুিবধা হল আরএস যাও একটানা পাঠান - 485 এবংিসে�ম িরেসাস4 ব�বহার কের , -কান ব�াপার 
যিদ লগ অথ4িপশাচ বা সংযু? করা হয়TCP/IP এর জন� লিগং লেগর তথ� (পাঠােনা না হয় tধুমা_ যখন 
TCPLoggerসাভ4 ার) সংযু? করা হয়.

দীঅন� সমস�া হল UART লগ eHouse 1 -ডটা বাস পাঠােত হয় ,এই সংেযাগ ব�বহার এবং িকছু Dািফক -জনােরট , 

-Kষণতথ� -বমানান eHouse 1 িডভাইস কাঠােমাবr যাও এবং িবর? করেত পােরনিডভাইস স>ক{েপ কাজ কের.অন� 
সব ব�বহার এই লিগং -মাডeHouse 1 িডভাইেসর সংেযাগ িবি\X করা আবশ�ক , Eারা আরএস অপসারণ - 485 

পারাপারঅ RS232 যাও পারাপার (1 যাও 1) মাধ�েম তােরর সােথ সংেযাগ কের - 485 কনভাট4 ার .RS232 - 485 

কনভাট4 ার -কােনা টািম4নাল অ�াি|েকশেনর িহসােব সােথ সংযু? করা আবশ�কহাইপার টািম4নােল 115200 কাজ , এমনিক 
প�াির$ , 1 �প িবট , -কান Kবাহিনয়�ণ.ইন সংেযাগ TCPLogger আরএস -;ে_ - 485 লিগং অবনিমত হেয়েছএবং 
TCP/IP সংYা7 অথ4িপশাচ পিরচািলত হয়.

অ�মGSM-এর মিডউল. এই িবকU িনিaয় করেত স;ম হেবন [ায়ীএর িজএসএম/িজিপআরএস মিডউেলর সব 
ফাংশন যিদ এ$ ইন�ল করা হয় না.

িক#CommManager এবং সমQ eHouse িডভাইেসর জন� সময় িজএসএম -থেক -নওয়া হয়,অত�U পিরমাণ , তাই এটা 
ব�বহার পিরকUনা িহসােব িকছু কায4কািরতা (কারেণ িশিথল হেত পােরঅৈবধ িসে�েমর তািরখ এবং সময়).তাি~কভােব 
সময় হেত পােরCommManagerCfg Eারা বিহি[ত -KাRাম.exe আেবদন , িক# এ$ করেব নাCommManager এর 
িরেসট সে� -কােনা কারণ -থেক একসে� িরেসট করা হেব.

িজএসএমমিডউল �ফান ন1র -;_ আবশ�কৈবধ -মাবাইল -ফান নTর (ঙ গ>ত.ছ.+48501987654) , যা ব�ব�ত 
হয়GSM-এর মিডউল Eারা.এই নTর অনুেমাদন এবং িYে�াRািফ জন� ব�ব�ত হয়িহসাব উে<শ� , এবং এই সংখ�া 
পিরবত4 ন িনিaয় করা হেবKিত$ অন�ান� অনুেমাদন কের TCP/IP িডভাইেসর সjাবনা.

িপনেকাড. এই -;_$ Wবধ গ>ত হেবিপন নTর (িনেয়াগ িসম কাড4 ).ভুল নTর িনব4াণ -;ে_ ,CommManager 

�য়ংিYয়ভােব িসম কাড4  িনিaয় করা , Eারা একািধক retriesসংেযাগ [াপন.দ1ন িন�ল পrিতইন�েলশন দঢ়ৃভােব 
এটা িপন পরী;ণ িনিaয় বা�নীয় ,বাঁক GSM-এর মিডউল এবং লিগং যাও যা সময় পয47 গিত বাড়েতিজএসএম 
-নটওয়াক4 .

হ"াশনা1ার. এই -;_ রেয়েছ অিতির?িYে�াRািফক গণনার এবং অনুেমাদেনর জন� তথ� এবংKত�াবত4 েনর 18 -হH 
অN (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , এক$ , -বা , গ , ঘ , ই , এক Eারা চ) একছাড়া -কান িবভাজক.পের এই সংখ�া 
কনিফগােরশন পিরবত4 ন করা উিচতKিত$ EthernetHouse িডভাইস এবং TCP/IP সংYা7 প�ােনল -লাড করা 
হেব.GSM-এর ব�বহারেফান নTর , সে� সে� এক$ অংশ িহসােব হ�াশ সংখ�ািYে�াRািফক ফাংশন আ04েম' ব�ি? 
এনিYপশন/আoাসKিত$ eHouse ইন�েলশেনর জন� িডিYপশন আলেগািরিদম.উপর# করেত পােরনপিরবত4 ন যিদ সমQ 
িডভাইেসর জন� Kেয়াজনীয় করা.

অনেুমািদতGSM-এর সংখ"া. এই -;_$ - গ>তিজএসএম িসে�ম পিরচালনার জন� SMS Eারা -ফান নTর.অন�ান� 
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�থেক �কান এসএমএসসংখা �য়ংি�য়ভােব উেপ�া করা এবং মুেছ �ফলা.

ই.ছ.:" +48504111111 , +48504222222 "- কমা িদেয় পৃথক করা.

ম�লপিরবত	 ন - SMS এর িবি� ন�র. এই ��� - GSM �ফােন গ!তিনরাপ#া �জান পিরবত% ন স&েক%  এসএমএস 
পাঠােনার জন িব(ি) ন*রএকসে+ সে+ �জান নাম.

ই.ছ.:" +48504111111 , +48504222222 "- কমা িদেয় পৃথক করা.

�স�রসি�য়করণ - SMS এর িবি� ন�র. এই ��� - GSM �ফােন গ!তসি�য় িনরাপ#া �স,র স&েক%  SMS 

িব(ি) পা!েয় সংখানাম (যা এলাম% ল.ন , সতক/করণ বা) বত% মান অ2েল িনরী�ণ.

ই.ছ.:" +48504111111 , +48504222222 "কমা িদেয় পৃথক করা.

িনি�য়- SMS এর িবি� ন�র. এই ��� - GSM �ফােন গ!তএলাম% সংেকত িনি4য় স&েক%  এসএমএস পাঠােনার জন 
িব(ি) ন*র5ারা অনেুমািদত ববহারকারীেদর (5ারা িনরাপ#া �জান পিরবত% ন).

ই.ছ.:" +48504111111 , +48504222222 "কমা িদেয় পৃথক করা.

ম�ল�ত�য় পিরবত	 ন ক�ন. এই ��� - গ!ত 7তয় �যাগঅ2ল পিরবত% েনর জন িব(ি) 8প �জান নাম.

িবপদাশ�াউপসগ	. এই ���9 - গ!তসি�য় �স,র অাি:েভশন জন এলাম% �স,র নােমর আেগ ি7িফ= �যাগ 
করািব(ি) 8প.

িনি�য়িবপদাশ�া. এই ���9 – রেয়েছঅাকাউ> িনি4য় করার িব(ি) 8প যাও �ট=ট বাত% াAেপ.

অ"মSMS পাঠান. এই িবকB িনি4য়িনরাপ#া িসেCম �থেক সব িব(ি) SMS পাঠােনার.

অ"মএসএমএস পান. এই িবকB িনি4য়এসএমএস পরী�ণ এবং eHouse িসেCম িনয়Dণ অভথ%না.

POP 3$ােয়& (ইেমল অভ�থ	না) 

POP 3Eােয়> CommManager 7েয়াগ িবিভF সুর�া গ!তেমকািনজম এমনিক িবিভF সময় একটানা এবং িGিতশীল 
কাজ আHাসeHouse িসেCেম আ�মণ.

মেধযাচাইকরণ পদে�প বাত% া বথ%তার এক ��ে� মেুছ �ফলা হয়অিবলে* �থেক POP3 সাভ% ার , ছাড়া আরও 
পরী�েণর , ডাউনেলাডএবং বাত% া পড়া.

Mধুমা�ইেমল eHouse িসেCম িনয়Dণ �ডিডেকেটড (�য়ংি�য়ভােব 7NতeHouse সামOসপূণ% পিরচালনার অািQেকশন) 

স&ূণ%ভােব সমR পাস করেত পােরন7ি�য়া.

সবেমকািনজম Sাম সে+ দ� যুT করেত পারেবন , আ�মণ , আপিতকইেমল , ইতািদ.

এইপদে�প কায%করী ও দ� একটানা overtaken বজায় রাখা হয়কাজ , না িজএসএম/িজিপআরএস উপর অ7েয়াজনীয় 
Uািফক িনম%াণ করা হেব না , নাজিমদার POP 3 Eােয়> এবং CommManager.
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7িতপাদনধাপVিল িনWAপ: 

� �7রক!কানা একই eHouse িসেCম িহসােব �7াXাম হেত হেব.
� �মাট আকারবাত% া কম তারপর 3KB (এই আপিতক �মল বাছা) হেব.
� িবষয়এক9 বাত% া একই eHouse িসেCম িহসােব �7াXাম হেত হেব.

� বাত% াৈবধ eHouse িসেCম কাছাকািছ �হডার এবং ফুটার সামOসপূণ% থাকেত পারেব নাবাত% া.
� িশেরােলখই>ারেনট 7দানকারীর এবং পাদেলখ , POP 3 5ারা �যাগ বাত% া শরীর ,SMTP সাভ% ােরর �য়ংি�য়ভােব 
বািতল.

সবPOP 3 Eােয়> পরািমিত এবং িবকB CommManagerCfg মেধ �সট করা হয়.exeঅািQেকশন ইেমল �স*ংস টাব.

গহৃীতইেমল /কানা * ��� - গ!ত!কানা �থেক যা িনয়Dণকারী বাত% া স2ালন করা হেব.�কােনাঅন !কানা �থেক 
বাত% া POP 3 �থেক �য়ংি�য়ভােব মেুছ �ফলাসাভ% ার.

POP 3সাভ	 ােরর আইিপ * ��� গ!ত আইিপPOP 3 সাভ% ােরর !কানা.DNS !কানা সমিথ%ত নয়.

POP 3�পাট	  Nr * ���9 POP3 সাভ% ার গ!তব[র.

POP 3ব�বহারকারীর নাম * ��� ববহারকারী নাম গ!তজন অিফেস (POP3 সাভ% ার) �পা\ লিগং.

POP 3পাসওয়াড	  * পাসওয়াড%  ��ে�র গ!তজন POP3 সাভ% ার ববহারকারী অনুেমাদন.

বাত	 ািসরাজলু * ��� গ!ত programedিবষয় eHouse িসেCম ইেমেলর মাধেম ইেভ> পাঠােনার জন 
]বধ.অনানবাত% া িবষয় ছাড়া আরও �য়ংি�য় মুেছ �ফলার কারণ হেবকরণ.

ই&ারেনটসংেযাগ Init * ��� গ!তমাধেম িজএসএম/িজিপআরএস উপর আর^ ই>ারেনট সংেযােগর জন 
কমা_.জনঅপােরটরেদর কমা_ অিধকাংশ একই (সময় , ববহারকারী , পাসওয়াড%  =" ই>ারেনট " ).ইন সংেযাগ 
ববহারকারী should সে+ সমসার ��ে�িজএসএম অপােরটর 5ারা এই পরািমিত জন পরামশ% করা.

POP 3ি7ং * সাভ	 ার �থেক ��� গ!তেহডােরর �যখােন �7রেকর !কানা সি2ত হয় নাম , সমসার ��ে�POP 3 

telnet সাভ% ার ববহার কের সরাসির ফলাফল �চক করা উিচতআেবদন.

বাত	 ািশেরােলখ * এবং বাত	 াপাদেলখ * ��� - িশেরােলখ এবং গ!তeHouse িসেCেমর জন পাদচরণ.এই সুর�া খািরজ 
�য়ংি�য় জনেহডার এবং পাদেলখ POP3 এবং SMTP সাভ% ােরর 5ারা সংযু` বাত% ারএবং মেুছ �ফলুন দঘু%টনাজিনত বা 
�িতXR ইেমল .EHouse �হডার এবং ফুটার মেধ Mধু eHouse অংশ িহসােব গণ হয়বাত% া.িবbাম উেপ�া করা হয়.

অ"মPOP3 সাভ	 ার/িজিপআরএস * ��� িনি4য়িজিপআরএস এবং সাইিEক যাও সংেযাগ ইেমল �চক করার জন.

িনWিলিখতিবষয় এবং সমসা (িবষেয় eHouse িসেCেমর িজএসএম িসেCম নাসরাসির) িবেবচনা করা উিচত , আেগ 
উপর POP 3 Eােয়> সি�য়িজিপআরএস: 

� মেধঅবGানVিল �যখােন িজিপআরএস সংেকত িনW Rেরর সং�মণ সনা`অস^ব এবং িসেCেমর জন দ�তা 
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এবং Gািয়c িজিপআরএস হেত পােরসমথ%ন Gায়ীভােব অ�ম করা উিচত.এটা ঘটেত পােরমরসুেম.

� ইেমলিজিপআরএস সময় উপর অভথ%না গ^ীরভােব CommManager স5বহারমাইে�াকেdালার.

� সময়িজিপআরএস সময় অXগিত হয় (�মাবাইল �ফান বা GSM-এর মিডউল) ,অপােরটর SMS এর জন উিe\ 
িডভাইস পাঠােত (অেপ�ারত যা থােকসাির পয%f িজিপআরএস সময় বg হেয় যােব) এবং এসএমএস 
�পৗঁছেতগfব দীঘ% সময় পের.

� এমন িকিজিপআরএস সময় �থেক সংি�) 5ারা িবিjF (GSM �ফােন বা মিডউল) জনঅfমু%খী এসএমএস 
এসএমএস �চক সমাদর না গারাি> না , কারণ এটা করেত পােরনঅপােরটর িকউ 'র মেধ এখনও কারণ বৃহত 
িজএসএম িসেCম �লেটি, যাও 7তী�া.

� এসএমএসবড় �দরী 0 পান করা �যেত পাের - 60 �সেক_ এবং এ9 অপােরটেরর উপর িনভ% র কেরেনটওয়াক%  
স5বহার এবং অেনক অনান িবষয়.

� হাত - খরচউপর িজিপআরএস এবং সাইিEক �খালার এবং িজিপআরএস �সশেন (জন অনু�িমক বgেকােয়ির 
ইেমল এবং SMSs) হয় �বশ কেয়কবার বড় তারপর ববহার এসএমএসঅভথ%না Mধুমা�.

� ��ে�িনি4য় করা িজিপআরএস/POP3 সাভ	 ার GSM-এর মিডউল অভথ%না এসএমএস এবং �লেটি, পের হয় 
অিবলে* 7(ািপতএসএমএস পাওয়া এবং তা পাঠােনার মেধ 7ায় 6 �সেক_.

িনরাপ9াপ:িত.

িনরাপ#ািসেCম CommManager মেধ অfভূ% ` করা হয় � রেয়েছ এবং 7েয়াজন: 

� সংেযাগিনরাপ#া �স,র , 
� িবপদাশkািশঙা , 
� িবপদাশkাআেলা , 
� �গাড়ার িদেকসতক% বাণী িশঙা , 

� িব(ি)পয%েব�ণ বা সুর�া সংGা �থেক িডভাইস (যিদ 7েয়াজন হয় না).
� �গাটাExternalManager এবং এক9 িডভাইস InputExtenders.

RFইেলmিনক চািব 5ারা িনয়Dণ সরাসির 5ারা 7িতGাপন করা হেয়েছ , সীমাহীনেমাবাইল �ফান �থেক পিরচালন , 

PDA , �বতার কের TCP/IP এর মাধেম এসএমএস পােনল ,ইেমল , লান , ওয়াইফাই , WAN.এটা িনয়িDত বাইের 
সুরি�ত থাকেত পাের এবংিনরী�েণর উেeেশ িচিnত এলাকা এবং এলাম% িব(ি) হয় �স,র পের অিবলে*অাি:েভশন 
(�কান কম%িবহীন সময় িনরাপ#া িনয়িDত িসেCম িহসােব ববoত হয়5ারা অভfরীণ কীেবাড% ).

উপরযাও 24 অ2ল সং(ািয়ত করা যায়.7িত9 �জান 7িত9 Rেরর জন 4 মাp গ!তিনরাপ#া িসেCম �স,র যু`.

জন7িত9 িনরাপ#া �স,র ইনপুট , 4 িবকBVিলর বাখা করা হেয়েছ , ��ে�অাি:েভশন এলাম% �স,র (যিদ বত% মান 
অ2েল অপশনVিল সি�য় করা হয়): 

� এলাম% িশঙা উপর (এক** - এলাম	) , 
� উপর এলাম% আেলা (W* - সতক	 বাত	 া) , 
� Monitoring 'রউপর িব(ি) (অথবা িনরাপ#ার জন পয%েব�ণ সং�াf সূচনা 7দান িডভাইসসংGা যিদ আবশক) 

(এম * -Monitoring 'র ;ারা) , 
� ঘটনািনরাপ#া ইনপুট যাও মৃতুদ_ িনেয়াগ (ই* - ইেভ&).

*"��� নাম ; CommManagerCfg.exe " আেবদন 

িবপদাশkা ,সতক% তা , পয%েব�ণ আউটপুট programed িবল* �সেট সে+ সি�য় হয়ে�� (“ অ2ল পিরবত% ন িবল* ” *) 

�জান পিরবত% ন �থেক আর^(যিদ �স,র কায%কলাপ নতুন �জান সনা` করা হেয়িছল) , সুেযাগ 7দানএলাম% কারেণ 
অপসারণ.Mধু “ 7ারি^ক সতক% বাণী ” আউটপুট হয়অিবলে* সি�য়.আউটপুট বg হয় �য়ংি�য়ভােব চালু পেরসব �স,র 
যা বত% মান িনরাপ#া �জান এবং ল.ন িনি4য়তায়ে��Vিলর মেধ �সট িবল*: “ এলাম% টাইম ” * , “ সতক% বাণী সময় 
”* , “ Monitoring 'র 5ারা সময় ” * , “ 7ারি^ক সতক% বাণী সময় ”*.“ ছাড়া সমR সংেকত ; 7ারি^ক সতক% বাণী সময় 
” * আেছিমিনট , “ 7ারি^ক সতক% বাণী সময় ” যাও হয়.
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উপর48 িনরাপ#া �স,র CommManager যাও ছাড়া সংেযাগ Gাপন করা স^বএ=েটনশন মিডউল বা আপ এ=েটনশন 
মিডউল িদেয় যাও 96.�স,র থাকেত হেবeHouse িসেCেমর বাইের �কােনা �ভােqজ �থেক িবিjF �যাগােযাগ (অথবা 
িরেলসংেযাগকারীVিলেক সুইচ).�যাগােযাগ সাধারনতঃ (NC) বg করা উিচত এবং �খালাকারেণ �স,র অাি:েভশন.

একএলাম% �স,র সােথ �যাগােযাগ CommManager এর �স,র ইনপুট করা আবশক সংযু`অন GND.

আপাতদিৃ\েতহাড% ওয়ার �থেক আউটপুট (এলাম% �সট , Monitoring 'র , সতক% বাণী , �গাড়ার িদেকসতক% বাত% া) , 
CommManager 3 বিণ%ত 8প এসএমএস পাঠায় িব(ি)উপের.

মেধল.ন এলাম% ��ে� , সতক% তা বা পয%েব�ণ িব(ি) পাঠােত হয়িফেs সং(ািয়ত 8প 
(�স�র<েলাসি�য়করণব�ব=া - * এসএমএস িবি� ন�র) সহ সি�য় এলাম% �স,র নাম সমহূ.

মেধেজান পিরবত% ন CommManager অবিহত 8প ��ে� ��ে�র সং(া (�জানপিরবত	 ন - * এসএমএস িবি� ন�র) 

�7ষণেজান নাম.

মেধএই ��ে� যিদ িবপদাশkা , সতক% তা বা পয%েব�ণ িছল এছাড়াও সি�য় CommManager8প ��ে� সং(ািয়ত 
অবিহত (িনি�য়- * এসএমএস িবি� ন�র) .

বিহরাগতিডভাইস ম�ােনজার (Rollers , দরজা , দরজা , আেলাছায়া awnings).

CommManagerকেরিন �বলন িনয়ামক যা সংpরণ 7সািরত বাRবািয়তExternalManager এবং 27 (35 **) �াধীন 
rollers িনয়Dণ করার অনমুিত �দয় ,দরজা , দরজা িসেCম , ছাড়া এ=েটনশন মিডউল এবং সে+ 54অতB পিরমাণ.

**সরাসির ADC আউটপুট (এবং এনালগ বিণ%ত িনি4য় ��ে�িডিজটাল কনভাট% ার অধােয়র) 35 �াধীন rollers (িবকB 
হেত হেবঅবািরত {(27 সীমা rollers) ডাইের: িনয়Dণকারী ববহার কtন - �কান ইেভ>সসং(া 7েয়াজনীয় *} -

টাব9 “ এনালগ িডিজটাল কনভাট% ার যাওেস9ংস ” এর CommManagerCfg.exe অািQেকশন).

�সখােনহয় rollers uাইিভং এর মেধ 2 9 উপায়: SOMFY �মাড অথবা সরাসির servomotor �মাড .Mধু uাইিভং 
Somfy মান ববহার কের এবং সুরি�ত অনুেমািদত হয় কারণএই িসেCেমর মেধ rollers িনয়Dণ এবং সুর�া সিvত 
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হয়জিমদার িবtেT rollers জন মিডউল , wক করা , উভয় uাইিভংঅিভমুখ , িদক পিরবত% ন করার আেগ স!ক িবল* 
সময় আHR.

Rollers ,দরজা , দরজা ?াইভ আউটপটু.

এইআউটপুট হয় rollers uাইিভং জন আউটপুট �জাড়া , দরজা , দরজা uাইভমেধ SOMFY মান (িডফq মান) বা 
সরাসির uাইভ.

7িতেবলন চােনল SOMFY মান = �বলন �খালা (1 �সেক_ পালস এক9 �নিভেগশনআউটপুট) , �বলন বg কtন (1 

�সেক_ পালস িব আউটপুট উপর) , (1 �সেক_ পালস উপর থামােতউভয় A এবং B আউটপুট}.

অনথায়আউটপুট �মাটর uাইভ সরাসির িনয়Dণ (uাইিভং ববহার করা যােবএক িদক সরােনার জন এক9 �রখায় , 

মেধ সরােনার জন লাইন িব uাইিভংঅনান অিভমুখ). ?াইভ িনেজর িব@ উপি=ত থাকা আবশ�কউভয় িনেদ	 শ 
চালু িব�ে: সরু"া , Bক rollers , �শষসইুচ , সুর"া ইত�ািদ Dতগিত./কঠাক এর অন�থা �"েEএর িরেল , মিডউল 
ভুল কনিফগােরশন , তুষারপাত ;ারা অব�: ?াইভ বাঅGঘ	াত , এটা ?াইভ "িত সIব.িসেJম িনম	াণ 
কেরিনউভয় িদক যাওয়ার িব�ে: সুর"ার সKওয়�ার , িকL করেত পােরন'টন �চকযিদ ?াইভ �শেষ বা wasn 

�পৗছােনার'অব�: টন এবং isn'টন যেথN যাওrollers র"া.এই �মােড OধুমাE িনেজর ঝঁুিকেত এবং iSys ব�বহার 
করা যােবেকাSানী ?াইেভর "িতর জন� দায়ী নয়.Oধু Somfy িসেJমিনরাপেদ ব�বহার করা যােব কারণ এটা 
িনজT সুর"া অGভু	 U?াইভ.
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Rollers“ �মাড িনধ	ারণ করা যােব ; Rollers �স�ংস ” ট�ােবCommManagerCfg.exe আেবদন.

একিবনামেূল� অব�ােনর িনব	াচন হেত পাের: Somfy (“ Somfy িসে ম ” *) ,ডাইের" servomotor #াইভ (“ ডাইের" 
�মাটর ” *) , সাধারণআউটপুট (“ সাধারন আউট ” * - একক আউটপুট সুসংগত সে(RoomManager')িল).

উপর*িন+িলিখত পরািমিত)িল এবং িবক- সং.ািয়ত rollers সাম0স� করা স1বেস�ংস: 

� িবল2জন� এক� �থেক অন��েত িদক পিরবত	 ন (“ পিরবত	 েনর �দরীিদকিনেদ	শনা ” *) - অিবলে2 পিরবত	 ন করা 
�থেক স7ওয়�ার সুর9ািদক যা #াইভ 9িত করেত পাের.

� সব	ািধকRollers পূণ	 আে:ালেনর সময় (“ Rollers আে:ালেনর সময় ” *) -পের এই সময় (�সেকে;) িসে েমর 
সম< rollers �রালওভার যাও আচরণঅন�ান� িদক (যিদ এ� wasn'টন আে:ালেনর সময় ম�ানয়ুািল 
থামােত).এইসময় িনরাপ=া �9ে> �জান পিরবত	 েনর িবলে2র জন� ব�বহার করা হয়ে?া@াম সAালেনর (একসে( 
সে( �জান পিরবত	 ন).মুখ� কারণ নয়িনরাপ=া এলাম	 উৎপািদত যিদ rollers িনিCতকরণ সুইচ 
আেছ�ািপত.Rollers �9ে> অভােবর জন� এই িবক-� 0 করা উিচত �সট.

� Rollersিনয়Eণ উপর আর1 rollers আে:ালেনর জন� init সময় িনয়Eণইনপুট (Rollers #াইভ সময় *) - (ইন 
িFতীয়). এই পরািমিতর সাহােয� সরাসির ব�বহার করা হয়মেধ� চয়ন Rollers কাজ �মাড 
(SOMFY/ডাইের�) জন� CommManager.এটাবা�ব মান (যিদ সময় কম তারপর 10 এটা িনধ�ারণ করা 
উিচত�য়ংি!য়ভােব িনব�ািচত Somfy �মাড , অন�থায় CommManager কাজসরাসির �মাড).যিদ Somfy 

Page 51 of 101

2012-12-20



�মাড এবং িনব�ািচত সরাসির servomotors হয় হয়সংযু& servomotors Somfy মান জন� �সট করা উিচত 
'ংস করা যােব2 - 4 �সেক(.সরাসির িনয়)ণ করার জন� এই সময় বৃহ+র িবিভ, হওয়া উিচতধীরতম 
�বলন পণূ� আে2ালন �থেক ি3তীয়.

?িতেবলন ঘটনা অনুসরণ কেরিন: 

� বH করা , 
� �খালা , 
� থামুন , 
� মহাশয়'টনপিরবত	 ন (N/A).

িনবত	 নএবং �বলন �খালা  প �শষ পয	J তােদর অব�ান অব�াহত থাকেব.

�থেকিবিভK �ান ম�ানুয়াল  প মেধ� �বলন থামােত LM করা আবশ�কসময় আে:ালন.

(“ অিতিরNRollers ” *) সংেযাগ Fারা পতাকা rollers OFত গণনা করেত পারেবনএPেটনশন মিডউল. ইন অভাব 
�9ে>এPেটনশন মিডউল এই িবক- িনিQয় করা আবশ�ক.অন�থা CommManagerসRকভােব কাজ করেব না -

অভ�Jরীণ সুর9া পুনরায় আর1 করা হেবCommManager cyclically.

?িতেবলন , দরজা , �গট , ছায়াবৃত করা শািময়ানা CommManagerCfg করা যােব নােমআেবদন.

দীনাম eHouse ঘটনা �জনােরট করার জন� �নয়া হয়.

�াভািবকআউটপটু �মাড.

মেধ�rollers অভাব �9ে> , দরজা , দরজা , ইত�ািদ , এ� ব�বহার করা স1বCommManager' �া;াড	  একক আউটপুট 
সুসংগত সে( িহসােব আউটপুটRoomManager.এই কমাে;র ফলাফেল এই দািয়U অপ	ণ করা �ানীয়ভােব সুর9া 
স9মেসVর সিWয়করণব�ব�া এনালগ বা িডিজটাল কনভাট	 ার মা>া.

তািলকাXাভািবক িডিজটাল আউটপুট সে( যুN ইেভYস: 

� �ফরাউপর , 
� টZ , 
� �ফরাবH , 
� �ফরাঅন জন� �?া@াম সময় (পের বH কMন) , 
� টZ(যিদ এ� চাল ু- �?া@াম সময় , পের বH কMন) , 
� �ফরাঅন পের programed অদশৃ�তা , 
� �ফরাঅফ পের programed অদশৃ�তা , 
� টZপের programed অদশৃ�তা , 
� �ফরাঅন পের �?া@াম সময় (পের বH) জন� programed অদশৃ�তা , 

� টZপের programed �লেটিV {যিদ �?া@াম সময় জন� বাঁক উপর(পের বH)}.

?িতআউটপুট পৃথক টাইমার আেছ.টাইমার যাও বা িমিনট গণনা করেত পােরনCommManagerCfg িবক- �সট উপর 
িনভ	 র কের.exe আেবদন (“ িমিনটটাইম আউট ” * - & ছিব “ অিতিরN আউটপুট ” * ট�াব).

?িতেবলন , দরজা , �গট , ছায়াবৃত করা শািময়ানা CommManagerCfg করা যােব নােম.exeআেবদন.

দীনাম eHouse ঘটনা �জনােরট করার জন� �নয়া হয়.
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িনরাপ+াে4া5াম 

িনরাপ=াে?া@াম ম0িুর এক সকল rollers �স�ংস এবং িনরাপ=া �জান �জাটঘটনা.

উপর24 িনরাপ=া কম	সূচী CommManager জন� সং.ািয়ত করা যায় 

মেধ�?িত� ইেভেYর জন� িন+িলিখত rollers িনরাপ=া �?া@াম স1ব: 

� বH করা , 
� �খালা , 
� থামুন , 
� করানা পিরবত	 ন (N/A).

উপর*একসে( সে( rollers �স�ংস ?েয়াজন অAল িনব	াচন করা যােব.

?িতিনরাপ=া �?া@াম CommManagerCfg করা যােব নােম.exe আেবদন.

দীনাম eHouse ঘটনা �জনােরট করার জন� �নয়া হয়.

ম\লেলেটিV সমান সব	ািধক পূণ	 rollers সােথ পিরবত	 ন সিWয় হয়আে:ালেনর সময় (“ Rollers আে:ালেনর সময় ” *).

এইেলেটিV ?েয়াজন , যাও আ]াস িদন �য সম< rollers �শষ �পৗঁছােনার ,আেগ �জান পিরবত	 ন (সূচনা অন�থায় 
িনিCত rollers পিরবত	 নসংবার এলাম	 �জনােরট করেত পােরন).

�থেকিনরাপ=া �?া@াম �স�ংস পিরবত	 ন কMন: 

� িনব	াচন করাতািলকা �থেক িনরাপ=া �?া@াম , 

� নাম হেত পােরেতামার �9> পিরবত	 ন িনরাপ=া �?া@ােমর নাম * পিরবত	 ন) , 

� পিরবত	 নসব �সট কের পছ:সই মান rollers , 
� িনব	াচন করােজান যিদ ?েয়াজনীয় (িনরাপ=া �জান বরা_ *) , 
� �?সবাটন (আপেডট িনরাপ=া �?া@াম *) , 

� পুনরাবৃি=?েয়াজনীয় সম< িনরাপ=া �?া@াম জন� সম< ধাপ)িল.

16িডিজটাল কনভাট� ার চ�ােনল এনালগ.

CommManager16 �রজলু�শন 10b সে( ADC ইনপুট (�`ল মেধ� সিaত হয় < 0 ; 1023>) , এবং �ভােbজ পিরসীমা < 

0 ; 3.3V) .

�কােনাএনালগ �সVর , 3 �থেক চািলত.3V ADC ইনপুট করা যােব সংযুN.এটােকােনা হেত পাের: তাপমা>া , হালকা <র , 

Oশত� , চাপ , গ�াস ,বায়ু , ইত�ািদ.

পcিতেসVর িলিনয়ার �`ল করা �ছােটা করেত পােরন (y = x + এক� * খ) , যা করেত স9মএনালগ �সVর ই �থেক 
সRক পিরমাপ.ছ.LM335 , LM35 , �ভােbজ , শতাংশ% , শতাংশ উbােনা �`ল % , Xয়ংিWয়dেপ িনিম	ত িসে ম.

অন�ান�েসVর িনধ	ািরত কনিফগােরশন ফাইেলর মেধ� সংিef মান িলেখ সমীকরণ করা যায়জন� �সVর 
টাইপ.Nonlinear �`ল �সVর �টিবল ভাগ করা �যেত পােরdপাJর (মেধ� বা<ব মলূ� এবং শতাংশ মান) 1024 

অংশীভূতপেয়Y ই.ছ.গিণত অ�ািgেকশন �থেক উhপK.

এনালগেসVর কােজর �ছাট বত	 মান আেছ এবং 3 �থেক সরবরাহ করা হেব.এর 3VCommManager.িকছু �সVর 
পাওয়ার সাgাই ই ?েয়াজন �বাধ কেরন না.ছ.LM335 ,ছিবর diodes , ছিবর transistors , ছিবর ?িতেরাধেকর , 

thermistors ,কারণ টাননু Fারা চািলত হয় - আপ ?িতেরাধেকর (4.7K) , শিN সরবরাহ3.3V.
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�থেকেসVর সংেযাগ তােরর সব	ািধক ?াi সRকতা: 

� মাতনর9া করা , 
� িহসােবযতটা স1ব সংি9i , 

� দরূবতjেথেক িবকৃিত উৎস (িজএসএম অ�ােYনা , Monitoring 'র Fারা �রিডওিব.িi , উk 9মতা লাইন , 

ইত�ািদ).

CommManagerGSM-এর মিডউল রেয়েছ , যা )Mতরভােব িবকৃত এছাড়াও যথাযথ করেত পােরনএনালগ �সVর 
পিরমােপর মান বৃিc তােদর m�.

L(GSM-এর মিডউল অথবা সম@ CommManager �ােন ইন ল করা উিচতেযখােন শিNশালী GSM-এর সংেকত 
পিরমাপ িছল.

�সরাউপায় gা ার িবিnং আেগ distortions <েরর সােথ �চক করা হলGSM-এর মিডউল সিWয় SMS পাঠােনার এবং 
ইেমল ?ািiর.

?িতিডিজটাল কনভাট	 ার যাও এনালগ কনিফগােরশন চ�ােনেলর মেধ� ?তীত হয়CommManagerCfg.” মেধ� exe 

আেবদন ; এনালগ িডিজটাল কনভাট	 ার যাওেস�ংস ” * ট�াব.

�থেকADC প�ারািমটার (“ পিরবত	 ন ; সংেশাধন স9ম ” *) উপরসাধারণ * ট�ােব িনব	ািচত করা উিচত.

অিধকাংশ)MUপূণ	 িবক- হয় সরাসির আউটপুট িনয়Eণ জন� িব]ব�াপী �স�ং (“ ব�বহার?ত�9 িনয়Eণ (27 সীমা 
rollers) - �কান ইেভYস সং.া?েয়াজনীয় ” ?িত� চ�ােনেলর জন� এই পতাকা স9ম *) িনেয়াগআউটপুট Xয়ংিWয় 
সুইিচং ADC চ�ােনেল �ডিডেকেটড এবং #পনীেচর (নূ�নতম মলূ� *).সীমা অিতWম করা পের আউটপুট বH সু�ইচ 
করা হেব (ম�াPমান *).এই মা>া ADC ?িত� �?া@ােমর জন� পৃথকdেপ ভােব সং.ািয়তএবং ?িত� ADC চ�ােনল.
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বাঁকএই িবকে-র উপর গত 8 rollers বরা_ িসে ম (অবিশf উপলpXাভািবক �মােড 27) বা 16 আউটপুট , যা সরাসির 
�ডিডেকেটড হয়ADC আউটপুট িহসােব এই আউটপুট িনয়Eণ.এই িবক-� িনব	াচন মNুেথেক বরা_ ইেভY ADC মা>া , 

এবং ADC আউটপুট িনয়Eণ করা হয়�ানীয় িডভাইস (ছাড়াই �ানীয় িনয়ামক বা অন�ান� িনব	াহ করার 
ঘটনাএক).Rollers আউটপুট �মােড অন�ান� উপায় �ানীয় পাওয়া যায় নাADC আউটপুট িনয়Eণ.

?িতADC চ�ােনল পরািমিত এবং িবক- অনুসরণ কেরিন: 

�স7রনাম : �9ে>র “ পিরবত	 ন হেত পাের ; পিরবত	 নAdc ইনপুট নাম ” *.

�স7র4কার :  �া;াড	  ধরেনর LM335 ,LM35 , �ভােbজ , % , % িবপয	< ( % Inv).নতুন ইউজার টাইপ �সVর যুN 
করেত পােরন ,নতুন নােমর ADCSensorTypes ফাইল �যাগ.txt.উপর* ফাইলএকই নােমর সে( �সVর টাইপ নােমর 
িহসােব িনম	াণ করা আবশ�ক , তারপর �ান এবং 116 এবং এPেটনশান ".txt ".এই ফাইল� 1024 পরবতj<র িবদ�মান 
আবশ�ক.িশেরানাম doesn'CommManager জন� টন ব�াপার , Lধুমা> ইনেডPিনয়ামক যাও সংরি9ত এবং �লাড করা 
হয়.

অবমমান (“ নূ�নতম মূল� ” *) - #প করা হেqনীেচর এই মান (একবার সময় পারাপার) - ইেভY সিAত মেধ� 
(অধীেনইেভY *) �9> চালু করা হেব এবং সংিef আউটপুট �সট করা হেব(মেধ� ডাইের" ADC জন� আউটপুট 
�মাড).

সব�ািধকমান (“ সেব8◌া:মান ” *) - উপেরর সীমা অিতWম করাএই মান (একবার সময় পারাপার) - ইেভY সিAত 
মেধ� (ওভার ইেভY *)�9> চাল ুকরা হেব এবং সংিef আউটপুট সাফ করা হেব (এর মেধ�ডাইের" ADC জন� 
আউটপুট �মাড).

ঘটনান�ূনতম (অধীেন ইেভY *) - ইেভY চালােনার ,যিদ #প নীেচর সব	িন+ মান (একবার পারাপােরর সময়) জন� 
programedবত	 মান ADC �?া@াম.

ঘটনাসেব8◌া: (ওভার ইেভY *) - ইেভY চালােনার ,যিদ programed সেব	াk মান উপের সীমা অিতWম করা 
(একবার সময় পারাপার) জন�বত	 মান ADC �?া@াম.

এনালগিডিজটাল কনভাট� ার �4া5াম.

ADC?িত� চ�ােনেলর জন� সব <েরর �?া@াম ADC গRত.আপ 24 ADC�?া@াম CommManager জন� িনম	াণ করা 
স1ব.

এটাসম< চ�ােনল ADC মা>া অিবলে2 পিরবত	 ন করেত পারেবন , ADC িহসােব সং.ািয়তে?া@াম (ই.ছ.ঘর গরম করার 
জন� ?িত�) Fারা চলমান ঘটনা.

�থেকADC �?া@াম পিরবত	 ন কMন: 

� িনব	াচন করাতািলকা �থেক �?া@াম.

� নাম হেত পােরপিরবিত	 ত �9ে>র (“ �?া@ােমর নাম ” পিরবত	 ন কMন ; *).

� �সটসব ADC মা>া (কমপে9 , সেবr◌াk) বত	 মান �?া@ােমর জন�.
� �?সবাটন (“ আপেডট �?া@াম ” *).
� পুনরাবৃি=সম< �?া@াম জন� এই ধাপ)িল.
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3.4.3 .িসিকউর সেকট এবং PCB িবনাস CommManager সারাংশ , LevelManager এবং 
অনান বড়ইথারেনট কনে�ালােরর 

অিধকাংশএর eHouse কে�ালার দইু সাির IDC সেকট ব�বহার কের যা খুব সি�য়�ত ইন�েলশন , িডইন�েলশন এবং 
�সবা.ব�বহােরর সমতল তােররযা !" হয় 1mm , িক তােরর জন� wholes $তরীর !েয়াজন.

িপননা.1.PCB উপর আয়তে)*াকার আকৃিত এবং সেকট উপর অিতির, তীর আেছআবরণ.

িপেনরসাির অ/ািধকার িদেয় িচি1ত করা হয়: 

______________________________________________________________ 

| | 

| | 

|2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4648 50 | 

|1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 4547 49 | 

| | 

| __V________________________________________________________ | 

ADCউপকরণ – এনালগ - �থেক - িডিজটাল �পা�রকারী (ADC উপকরণ) (২ 0 ; 3 , 3V) মেধ�GND – যাও উে�খ ; 
�কানও স�াবনা বািহ�ক সংেযাগ না(IDC - 20) 

1- Gnd/Groud (0V) 2 - Gnd/�াউ� (0V) 

3- 0 ২ 4 ADC - 8 ২ ADC 

5- 1 ২ 6 ADC - 9 ২ ADC 

7- 2 8 ২ ADC - 10 ২ ADC 

9- 3 ২ 10 ADC - 11 ২ ADC 

11- 4 ২ 12 ADC - 12 ২ ADC 

13- 5 ২ 14 ADC - 13 ২ ADC 

15- 6 ২ 16 ADC - 14 ২ ADC 

17- 7 ২ 18 ADC - 15 ২ ADC 

19- VDD (+3 , 3V) 20 - VDD (+3 , 3V) - �রাধ ইন�েলশেনর �েয়াজন100 এনালগ �স�র powering জন� বত� মান সীমাব�তা জন� OM 
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DIGITAL উপকরণসরাসির - (অন/অফ) বা সংে%েপ িনয়ামক কারেণ িবি'((সংেযাগ না �কান বাইেরর স�াবনা 
না) (IDC - 16) 

1- িডিজটাল ইনপুট 1 * 2 - িডিজটাল ইনপুট 2 * 

3- িডিজটাল ইনপুট 3 * 4 - িডিজটাল ইনপুট 4 * 

5- িডিজটাল ইনপুট 5 * 6 - িডিজটাল ইনপুট 6 * 

7- িডিজটাল ইনপুট 7 * 8 - িডিজটাল ইনপুট 8 * 

9- িডিজটাল ইনপুট 9 * 10 - িডিজটাল ইনপুট 10 * 

11- িডিজটাল ইনপুট 11 * 12 - িডিজটাল ইনপুট 12 * 

13- িডিজটাল ইনপুট 13 * 14 - িডিজটাল ইনপুট 14 * 

15- িডিজটাল ইনপুট 15 * 16 - GND 

িনেবশবরা2 করা �যেত পাের আভ�4রীণভােব হাড5 ওয়�ার ধরেনর উপর িনভ5 র কের অথবািনয়ামক.�যাগােযাগ করা 
যাে9 না."ায়ী এর :ংস হেত পােরিনয়ামক.

DIGITALউপকরণ এ*েটে+ড - (0 ; 3.3V) - (অন/অফ) অ, বা সংেযাগ িবি'(িনয়ামক (অজহুােত �কান বাইেরর 
সংেযাগ স�াবনা করেবন না(IDC - 50PIN) (সং/রণ 1) 

1- িডিজটাল ইনপুট 1 2 - িডিজটাল ইনপুট 2 

3- িডিজটাল ইনপুট 3 4 - িডিজটাল ইনপুট 4 

5- িডিজটাল ইনপুট 5 6 - িডিজটাল ইনপুট 6 

7- িডিজটাল ইনপুট 7 8 - িডিজটাল ইনপুট 8 

9- িডিজটাল ইনপুট 9 10 - িডিজটাল ইনপুট 10 

11- িডিজটাল ইনপুট 11 12 - িডিজটাল ইনপুট 12 

13- িডিজটাল ইনপুট 13 14 - িডিজটাল ইনপুট 14 

15- িডিজটাল ইনপুট 15 16 - িডিজটাল ইনপুট 16 

17- িডিজটাল ইনপুট 17 18 - িডিজটাল ইনপুট 18 

19- িডিজটাল ইনপুট 19 20 - িডিজটাল ইনপুট 20 

21- িডিজটাল ইনপুট 21 22 - িডিজটাল ইনপুট 22 

23- িডিজটাল ইনপুট 23 24 - িডিজটাল ইনপুট 24 

25- িডিজটাল ইনপুট 25 26 - িডিজটাল ইনপুট 26 

27- িডিজটাল ইনপুট 27 28 - িডিজটাল ইনপুট 28 

29- িডিজটাল ইনপুট 29 30 - িডিজটাল ইনপুট 30 

31- িডিজটাল ইনপুট 31 32 - িডিজটাল ইনপুট 32 

33- িডিজটাল ইনপুট 33 34 - িডিজটাল ইনপুট 34 
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35- িডিজটাল ইনপুট 35 36 - িডিজটাল ইনপুট 36 

37- িডিজটাল ইনপুট 37 38 - িডিজটাল ইনপুট 38 

39- িডিজটাল ইনপুট 39 40 - িডিজটাল ইনপুট 40 

41- িডিজটাল ইনপুট 41 42 - িডিজটাল ইনপুট 42 

43- িডিজটাল ইনপুট 43 44 - িডিজটাল ইনপুট 44 

45- িডিজটাল ইনপুট 45 46 - িডিজটাল ইনপুট 46 

47- িডিজটাল ইনপুট 47 48 - িডিজটাল ইনপুট 48 

49- GND 50 - GND - (সােথ সংেযাগ করার জন�/ইনপুট সংে'প) 
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িকছুকনে1ালােরর সং/রণ 6 IDC ব�ব2াসহ করা �যেত পাের - 10 সেকট পিরবেত3 IDC - 50 (সং/রণ 2).

DIGITALউপকরণ এ*েটে+ড - (0 ; 3.3V) - (অন/অফ) অ, বা সংেযাগ িবি'(িনয়ামক (অজহুােত �কান বাইেরর 
সংেযাগ স�াবনা করেবন না(IDC - 10PIN) (সং/রণ 2) 

1- িডিজটাল ইনপুট (n * 8) +1 ক(ন 2 - িডিজটাল ইনপুট (n * 8) +2 

3- িডিজটাল ইনপুট (n * 8) +3 4 - িডিজটাল ইনপুট (n * 8)? +4 

5- িডিজটাল ইনপুট (n * 8) +5 6 - িডিজটাল ইনপুট (n * 8) +6 

7- িডিজটাল ইনপুট (n * 8) +7 8 - িডিজটাল ইনপুট (n * 8) +8 

9- GND িনয়ামক )ল 10 - GND িনয়ামক )ল – জন�সংেযাগ/ইনপুট সং*িচতকারী 

DIGITALআউটপটু 1 (RELAYS আউট 1) – জন� িরেল 5াইভার সে7 আউটপটুিরেল দী%া9: সরাসির সংেযাগ 
(IDC - 50) 

1- VCCDRV – িরেল দী'া-( পাওয়ার সা/াই (+12 V অ ইউ.িপ. এস)(উ1 �ভাে3েজর িব(ে� 4াইভার র'া করার জন� িড5ড 
clampingআনয়ন) 

2- VCCDRV - িরেল দী'া-( পাওয়ার সা/াই (+12 V অ ইউ.িপ.) (clampingউ1 �ভাে3েজর আনয়ন িব(ে� 4াইভার র'া করার জন� 
িড5ড) 

3- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.1 - 4াইভ/Servo 1 অিভমুখ এক9 (িসএম) 

4- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.2 - 4াইভ/Servo 1 অিভমুখ িব (িসএম) 

5- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.3 - 4াইভ/Servo 2 অিভমুখ এক9 (িসএম) 

6- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.4 - 4াইভ/Servo 2 অিভমুখ িব (িসএম) 

7- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.5 - 4াইভ/Servo 3 অিভমুখ এক9 (িসএম) 

8- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.6 - 4াইভ/Servo 3 অিভমুখ িব (িসএম) 

9- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.7 - 4াইভ/Servo 4 অিভমুখ এক9 (িসএম) 

10- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.8 - 4াইভ/Servo 4 অিভমুখ িব (িসএম) 

11- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.9 - 4াইভ/Servo 5 অিভমুখ এক9 (িসএম) 

12- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.10 - 4াইভ/Servo 5 অিভমখু িব (িসএম) 

13- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.11 - 4াইভ/Servo 6 অিভমখু এক9 (িসএম) 

14- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.12 - 4াইভ/Servo 6 অিভমখু িব (িসএম) 

15- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.13 - 4াইভ/Servo 7 অিভমখু এক9 (িসএম) 

16- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.14 - 4াইভ/Servo 7 অিভমখু িব (িসএম) 

17- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.15 - 4াইভ/Servo 8 অিভমখু এক9 (িসএম) 

18- িরেল 4াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.16 - 4াইভ/Servo 8 অিভমখু িব (িসএম) 
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19- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.17 - �াইভ/Servo 9 অিভমখু এক  (িসএম) 

20- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.18 - �াইভ/Servo 9 অিভমখু িব (িসএম) 

21- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.19 - �াইভ/Servo 10 অিভমুখ এক  (িসএম) 

22- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.20 - �াইভ/Servo 10 অিভমুখ িব (িসএম) 

23- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.21 - �াইভ/Servo 11 অিভমুখ এক  (িসএম) 

24- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.22 - �াইভ/Servo 11 অিভমুখ িব (িসএম) 

25- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.23 - �াইভ/Servo 12 অিভমুখ এক  (িসএম) 

26- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.24 - �াইভ/Servo 12 অিভমুখ িব (িসএম) 

27- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.25 - �াইভ/Servo 13 অিভমুখ এক  (িসএম) 

28- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.26 - �াইভ/Servo 13 অিভমুখ িব (িসএম) 

29- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.27 - �াইভ/Servo 14 অিভমুখ এক  (িসএম) 

30- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.28 - �াইভ/Servo 14 অিভমুখ িব (িসএম) 

31- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.29 - �াইভ/Servo 15 অিভমুখ এক  (িসএম) 

32- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.30 - �াইভ/Servo 15 অিভমুখ িব (িসএম) 

33- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.31 - �াইভ/Servo 16 অিভমুখ এক  (িসএম) 

34- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.32 - �াইভ/Servo 16 অিভমুখ িব (িসএম) 

35- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.33 - �াইভ/Servo 17 অিভমুখ এক  (িসএম) 

36- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.34 - �াইভ/Servo 17 অিভমুখ িব (িসএম) 

37- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.35 - �াইভ/Servo 18 অিভমুখ এক  (িসএম) 

38- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.36 - �াইভ/Servo 18 অিভমুখ িব (িসএম) 

39- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.37 - �াইভ/Servo 19 অিভমুখ এক  (িসএম) 

40- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.38 - �াইভ/Servo 19 অিভমুখ িব (িসএম) 

41- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.39 - �াইভ/Servo 20 অিভমুখ এক  (িসএম) 

42- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.40 - �াইভ/Servo 20 অিভমুখ িব (িসএম) 

43- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.41 - �াইভ/Servo 21 অিভমুখ এক  (িসএম) 

44- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.42 - �াইভ/Servo 21 অিভমুখ িব (িসএম) 

45- GND/িনয়"েকর #াউ$ 0V 

46- GND/#াউ$ 0V 

47- GND/#াউ$ 0V 
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48- PWM 1 (PWM অেপ%ারত গািড়র �ছােটা আেলা �কান আরিজিব TTL – জন� 1 অথবা Red রঙ ; ছাড়া%মতা �াইভার) 3.3V/10mA 

(িবদ�ুৎ এর �নতৃে. িড/ড 0ত�% িনয়"ণ�াইভার opto - isolator) 

49- PWM 2 (PWM অেপ%ারত গািড়র �ছােটা আেলা �কান আরিজিব TTL – জন� 2 বা সবুজ রং ; ছাড়া%মতা �াইভার) 3.3V/10mA (িবদ�ুৎ 
এর �নতৃে. িড/ড 0ত�% িনয়"ণ�াইভার opto - isolator) 

50- PWM 3 (PWM অেপ%ারত গািড়র �ছােটা আেলা �কান আরিজিব TTL – জন� 3 বা নীল রঙ ; ছাড়া%মতা �াইভার) 3.3V/10mA (িবদ�ুৎ 
এর �নতৃে. িড/ড 0ত�% িনয়"ণ�াইভার opto - isolator) 

DIGITALআউটপটু 2 (RELAYS আউট 2) – জন	 িরেল �াইভার সে� আউটপটুিরেল দী�া�� সরাসির সংেযাগ 
(IDC - 50) 

1- VCCDRV – িরেল দী%া34 পাওয়ার সা6াই (+12 V অ ইউ.িপ. এস)(িড/ড clamping উ7 �ভাে8েজর আনয়ন িব4ে9 �াইভার র%া) 

2- VCCDRV - িরেল দী%া34 পাওয়ার সা6াই (+12 V অ ইউ.িপ.) (clampingউ7 �ভাে8েজর আনয়ন িব4ে9 িড/ড �াইভার র%া) 

3- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.43 - �াইভ/Servo 22 অিভমখু এক  (িসএম) 

4- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.44 - �াইভ/Servo 22 অিভমখু িব (িসএম) 

5- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.45 - �াইভ/Servo 23 অিভমখু এক  (িসএম) 

6- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.46 - �াইভ/Servo 23 অিভমখু িব (িসএম) 

7- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.47 - �াইভ/Servo 24 অিভমখু এক  (িসএম) 

8- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.48 - �াইভ/Servo 24 অিভমখু িব (িসএম) 

9- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.49 - �াইভ/Servo 25 অিভমখু এক  (িসএম) 

10- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.50 - �াইভ/Servo 25 অিভমুখ িব (িসএম) 

11- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.51 - �াইভ/Servo 26 অিভমুখ এক  (িসএম) 

12- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.52 - �াইভ/Servo 26 অিভমুখ িব (িসএম) 

13- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.53 - �াইভ/Servo 27 অিভমুখ এক  (িসএম) 

14- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.54 - �াইভ/Servo 27 অিভমুখ িব (িসএম) 

15- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.55 - �াইভ/Servo 28 অিভমুখ এক  (িসএম) 

16- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.56 - �াইভ/Servo 28 অিভমুখ িব (িসএম) 

17- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.57 - �াইভ/Servo 29 অিভমুখ এক  (িসএম) 

18- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.58 - �াইভ/Servo 29 অিভমুখ িব (িসএম) 

19- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.59 - �াইভ/Servo 30 অিভমুখ এক  (িসএম) 

20- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.60 - �াইভ/Servo 30 অিভমুখ িব (িসএম) 

21- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.61 - �াইভ/Servo 31 অিভমুখ এক  (িসএম) 

22- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.62 - �াইভ/Servo 31 অিভমুখ িব (িসএম) 

23- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.63 - �াইভ/Servo 32 অিভমুখ এক  (িসএম) 
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24- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.64 - �াইভ/Servo 32 অিভমুখ িব (িসএম) 

25- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.65 - �াইভ/Servo 33 অিভমুখ এক  (িসএম) 

26- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.66 - �াইভ/Servo 33 অিভমুখ িব (িসএম) 

27- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.67 - �াইভ/Servo 34 অিভমুখ এক  (িসএম) 

28- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.68 - �াইভ/Servo 34 অিভমুখ িব (িসএম) 

29- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.69 - �াইভ/Servo 35 অিভমুখ এক  (িসএম) 

30- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.70 - �াইভ/Servo 35 অিভমুখ িব (িসএম) 

31- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.71 - �াইভ/Servo 36 অিভমুখ এক  (িসএম) 

32- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.72 - �াইভ/Servo 36 অিভমুখ িব (িসএম) 

33- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.73 - �াইভ/Servo 37 অিভমুখ এক  (িসএম) 

34- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.74 - �াইভ/Servo 37 অিভমুখ িব (িসএম) 

35- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.75 - �াইভ/Servo 38 অিভমুখ এক  (িসএম) 

36- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.76 - �াইভ/Servo 38 অিভমুখ িব (িসএম) 

37- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.77 - �াইভ/Servo 39 অিভমুখ এক  (িসএম) 

38- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.78 - �াইভ/Servo 39 অিভমুখ িব (িসএম) 

39- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.79 - �াইভ/Servo 40 অিভমুখ এক  (িসএম) 

40- িরেল �াইভার সহ িডিজটাল সরাসির সংেযাগ িরেল জন� আউটপুটআেবশক (12V/20mA) �কান.80 - �াইভ/Servo 40 অিভমুখ িব (িসএম) 

41- GND/িনয়"েকর #াউ$ 0V 

42- GND/িনয়"েকর #াউ$ 0V 

43- GND/িনয়"েকর #াউ$ 0V 

44- GND/িনয়"েকর #াউ$ 0V 

45- PWM 1 (অভ�:রীণ PWM শি; �াইভার �কান 1 আরিজিব 12v/1A জন� অথবা Red) 

46- PWM 1 (অভ�:রীণ PWM শি; �াইভার �কান 1 আরিজিব 12v/1A জন� অথবা Red) 

47- PWM 2 (�কান অভ�:রীণ PWM 2 বা সবুজ এর আরিজিব 12v/1A জন� %মতা �াইভার) 

48- PWM 2 (�কান অভ�:রীণ PWM 2 বা সবুজ এর আরিজিব 12v/1A জন� %মতা �াইভার) 

49- PWM 3 (অভ�:রীণ PWM 3 নং বা < এর আরিজিব 12v/1A জন� %মতা �াইভার) 

50- PWM 3 (অভ�:রীণ PWM 3 নং বা < এর আরিজিব 12v/1A জন� %মতা �াইভার) 

POWERিডিস (4 - িপন সেকট) পাওয়ার সা াই 

1- ইনপুট (+5 V/2A GSM-এর মিডউল powering) 
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2- GND/#াউ$/0V 

3- GND/#াউ$/0V 

4- ইনপুট (+5 +12 ভী না)/0.ইউ.িপ. – সে= 5A powering িনয়ামক ;িনরবি>? িবদ�ুৎ সরবরাহ 

ইথারেনট- সেকট ল	ান (10MBs) "নটওয়ােক#  সংেযাগ RJ45 

ACCU- সঁচায়ক (3.7V/600mAH) GSM-এর মিডউেলর জন	 

1+ সচঁায়ক 

2- GND 

eHouse1 - EHouse 1 সংেযােগর জন	 (RJ45) সেকট (আরএস - 485) তথ	 বাস মেধ	সংকর ইন+েলশন (-ধুমা. 
মুখ	ম0ী) 

1 ,2 - GND/#াউ$ (0V) 

3 ,4 - VCC +12 V , সংযু; শি; সরবরােহর (POWER িডিস উপর +12 Vসেকট) না সংেযাগ না.

5 - TX + (পিজ ভ �0রণ আউটপুট) িডফােরনিশয়াল 

6 - TX - (আউটপুট �0রণ �নিতবাচক) িডফােরনিশয়াল 

7 - Rx - (িরেসপশন আউটপুট �নিতবাচক) িডফােরনিশয়াল 

8 - Rx + (পিজ ভ িরেসপশন আউটপুট) িডফােরনিশয়াল 

সেকটRoomManager সে� �মেন চলেত , ExternalManager , HeatManager িমত নাrs232 - 485 পিরবত� ক , যিদও 
পারাপার তােরর সােথ সংেযাগ �াপন েয়াজনeHouse1 িসে�ম.

TX +< - > Rx + 

TX -< - > Rx -

Rx +< - > TX + 

Rx -< - > TX -

HWOUT1 ,HWOUT2 , HWOUT3 , HWOUT4 , ALARMLIGHT , ALARMMONITORING , 

ALARMHORN –গঠন - এ িরেল সুইচ (সাধারণতঃ ব% , সাধারণ , সাধারণত �খালা)(িসএম জন') 

ALARMLIGHT– মখু'ম(ী িনরাপ*া িসে�ম �থেক হালকা সতক� বাণী 

ALARMHORN- মুখ'ম(ী িনরাপ*া িসে�ম �থেক এলাম� হন� 

ALARMMONITORING– িনরাপ*া সং�া মুখ'ম(ী যাও এলাম� িব,ি-র জন' এলাম� Monitoring(�রিডও - লাইন 
অ'াি0েভশন) 
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HWOUTx– হাড� ওয়'ার �ডিডেকেটড কে3ালার (ভিবষ'েত উে6শ') আউটপুট 

সংেযাজক8িলরসংখ'াযু9 বাম �থেক ডান িদেক যাও 

1- NC সাধারণতঃ ব%/সংযু9 (COM যাও ছাড়া িরেল powering) ,সংেযাগ িবি<= যখন িরেল চািলত হয় 

2- COM/চিলত , 

3- সাধারণত �কান �খালা হেয়েছ (যাও িরেল powering ছাড়া COM) এর সােথ সংযু9 যাওCOM যখন িরেল চািলত 
হয়.

I2C1 ,I2C2 , SPI1 , SPI2 , UARTS TTL , PGM – িসিরয়াল স1সারণ 3টই4ারেফস 

করােডিডেকেটড eHouse এ>েটনশন8িল বাইের বিহঃ� িডভাইেসর সােথ সংেযাগ নািডভাইস.EHouse িভ= িভ= ?েপর 
�যাগােযাগ ই@ারেফসকে3ালার. িপেনর িডিজটাল করা যােব সংযু9উপকরণ , আউটপুট , সরাসির মাইেBাকে3ালার 
সংেকত ADC উপকরণছাড়া �কােনা সুরCা. অন'ান' সংেকত/�ভােDেজর সংেযাগ�ায়ী িনয়ামক Eংস হেত পাের.
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3.5.অন� উ�সগ	কৃত এবং ইথারেনট কনে�ালােরর.

�াপত�এবং ইথারেনট কে�ালার নকশা মাইে�াকে�ালার উপর িভি� কের(Microprocessor).

তারাহাড� ওয়�ার িরেসাস� খুব "বশী পিরমাণ আেছ , ই'ারেফস , িডিজটালএবং এনালগ I/O জন� "কান পছ+সই কাজ 
কম� স,াদন করেত পারেবন�ায়ী িনয়.ণ ক/ , িবেশষ permises বা 1বদ�ুিতকসর2াম.

মলূত , দ4ু 5ধান ধরেণর কে�ালার আেছ(PCB হাড� ওয়�ােরর উপর িভি� কের): 

গড়কে�ালার EthernetRoomManager িনমাণ উপর িভি� কের ,EthernetHeatManager , 

EthernetSolarManager: 

� উপরযাও 35 িডিজটাল আউটপুট 
� উপর12 িডিজটাল ইনপুট 
� উপর16 পিরমাপ ইনপুট - এনালগ - "থেক - িডিজটাল (0 , 3.3 ভী) 
� উপর3 dimmers PWM/DC, বা 1 আরিজিব 
� অবেলািহতিরিসভার ও 9া:িমটার 
� দীদ4ু িসিরয়াল "পাট�  , আরএস - 232 TTL 

বৃহৎকে�ালার CommManager িনমাণ উপর িভি� কের , LevelManager 

� উপর80 িডিজটাল আউটপুট 
� উপর48 িডিজটাল ইনপুট 
� উপর3 dimmers PWM/DC, বা 1 আরিজিব 
� আরএস - 232TTL , আরএস - 485 পূণ� 1;ত 
� িজএসএম/ এসএমএস 
� উপরযাও 8 relays মেধ� build সে< িডিজটাল আউটপুট 
� �িমকই'ারেফেসর i2c , িসে=েমর জন� িব>ার SPI 

সবeHouse কে�ালার িনম�ান কেরিন - "লাডার মেধ� (এটা আপেলাড করার জন� স?বিনয়ামক "কােনা একই 
হাড� ওয়�ােরর/সর2াম মেধ� ফাম�ওয়�ার)"থেক আেবদন CommManagerCfg.ফাম�ওয়�ার পৃথকভােব হেত পােরিলিখত/বা 
সংেশাধন করার জন� �ায়ী (5িমত eHouse কে�ালার উপর িভি� কেরফম�া ও – কে�ালার ERM একটা �িমক 
সংAরণ , Lm , িসএম , EHM ,ESM).ফাম�ওয়�ার এনি�B করা হয় এবং িবপরীত enginiering বরং নয়বািণিজ�কভােব 
সমথ�নেযাগ�.

এ4 বহৃ�র আেদশ জন� এক4 "ডিডেকেটড ফাম�ওয়�ার িভি� কের িনম�াণ করা স?বউপি�ত হাড� ওয়�ার 
কে�ালার.ফাম�ওয়�ার আপেলাড �ানীয়ভােব হেত পােরঅCভু� D িপিস সEওয়�ার ব�বহার (CommManagerCfg.Exe) .

এইএছাড়াও আপেডট িনগ�মেনর জেন� সুেযাগ "দয় বা সনাD বাগ িফG এবংকে�ালার সহজ আপেলাড.
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4.eHouse িপিসপ�ােকজ (ইথারেনট জন� eHouse) 

উপরHইেলক9িনG মিডউল eHouse িসে=েমর অিIজিলয়ারী মেধ� সিJত হয়উইেKাজ এGিপ িসে=ম এবং successors 

অধীন সEওয়�ার কাজ.

4.1.eHouse আেবদনপ� (eHouse.exe) 

এই“ জন� আেবদন করা হয় "ডিডেকেটড ; eHouse 1 ” পLিত.মেধ�“ ইথারেনট “ জন� eHouse ; িসে=ম এই অ�ািMেকশন 
ব�বহার করা যােবজন� ইথারেনট কে�ালার িহসােব "থেক ভাল অিভNকরণ তথ�.এইপরািমিত "/েO এ4 “ করা উিচত 
রান করা ; ehouse.exe/viaUdp ”যাও কে�ালার অব�া ক�াপচার.
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4.2.জন� WDTeHouse (KillEhouse.exe) 

ঘিড়RRর টাইমার চালােনার জন� করা হয় eHouse িসে=েমর জন� আেবদন িনরী/ণএবং eHouse পরী/েণর.একটানা 
কাজ exe জন� আেবদন."/েOলটকান , ব�থ�তা , কে�ালার এবং eHouse মেধ� "যাগােযাগ অভাবআেবদন , 

KillEhouse.exe আেবদন 5েচSা এবং আবার পুনরায় আর? কTন.

কনিফগােরশনফাইেলর মেধ� সংর/ণ করা হয় " killexec\" িডেরUির.

WDTজন� eHouse িসে=ম ইন=েলশেনর সময় eHouse এবং কনিফগার করা হয় নাস<ীহীন যিদ িডফV "স4ংস 1বধ.

জন�eHouse."িডফV বয়স ;ারা exe আেবদন ; লগ�িল\বিহরাগত.stp " ফাইল "চক করা হয় , যা হয় 
িচিWতকারীসাXিতক অব�া ExternalManager "থেক 5াY , কারণ এ4 সবেচেয়িসে=েমর মেধ� ZT[পূণ� এবং 
সমােলাচনামলূক কনে9ালার."/েOExternalManager অভাব , HeatManager নাম (ই.ছ ." লগZিল\HeatManagerName.txt 

" ) ব�ব\ত লগ ফাইল বা করা উিচতRoomManager (ই.ছ." লগZিল/"সলনু.txt " ).অন�ান� "/েO , WDTeHouse িরেসট 
করেত হেব.exe cyclically , অ িবদ�মান মেধ� লগ খুঁজেছনিনয়ামক.

উদাহরণজন� eHouse.RoomManager সে< exe'Zিল ^ধুমাO এবং তােদর একজন নাম আেছেসলুন: 

ই - ঘরম�ােনজার 

ehouse.exe 

/NE/ এ/NT/২য় 

100000 

120 

c:\ই - Comm\ই - হাউস\লগ\�সলুন.txt 

পরবত_* লাইেনর পরািমিত.ফাইল4 স`ািলত হয়: 

1 আেবদনউইেKা নাম 

2 এিGিকউেটবল"মেধ� ফাইল ; িবন\" eHouse িসে=ম িডেরUির 

3 এিGিকউেটবলপরািমিত 

সেব�াa 4আেবদন [Zিল] জন� কাজ করার সময় 

5িনিbয়তা সব�ািধক সময় [Zিল] 

6 ফাইলনাম , যাও িনম�াণ/পিরমাজ� ন বয়স "থেক "চক.

"কান ফাইল" .রান " eHouse জন� আেবদন সি`ত মেধ� " exec\" িডেরUির গঠন একই আেছ.

অন�ান�WDT ;ারা আেবদন করা "যেত পাের কনিফগােরশন ফাইল �াপন র/ণােব/ণএই িডেরUিরেত.

Page 68 of 101

2012-12-20



4.3 .আেবদন ConfigAux (ConfigAux.exe) 

এইজন� অ�ািMেকশন ব�বহার করা হয়: 

� 5াথিমক িসে=মকনিফগােরশন 
� eHouse সEওয়�ারসকল হাড� ওয়�ার/সEওয়�ার M�াটফম� প�ােনল 
� সহায়কঅ�ািMেকশন সহজ "সটআপ 5েয়াজন 
� অিধকাংশ সংdািয়তeHouse ইন=েলশেনর জন� ZT[পূণ� পরািমিত.

"থেকএক4 স,ূণ� কনিফগােরশন স`ালন , পরািমিত সে< চালান " ConfigAux.exe /ChangeHashKey ".

প�ারািমটারZিল: 

সচলেফান নeর ও – SMS "গটওেয় সংখ�া (CommManager জন�) (এটাসব কনে9ালােরর জন� কনিফগােরশন এবং 
"লাড িনয়.ণ 5েয়াজনপ�ােনল) 

হ�াশ "টিবল - 5মাণীকরেণর জন� "কাড হ�াশ অ�ালেগািরদমকে�ালার এবং প�ােনল (মেধ� "হGােডিসমাল "কাড) (পের 
পিরবত� নকনিফগােরশন , এটা সব যাও নতুন "স4ংস "লাড করার 5েয়াজনকে�ালার এবং িনয়.ণ প�ােনল) 

িরেমাট কে�ালার ই - "মইলfকানা - সকল অ�ািMেকশেনর জন� ইেমল fকানা , প�ােনল -সXচার 
িরেসপশন eMailGate fকানা - জন� ইেমল fকানাসব অ�ািMেকশন , প�ােনল – জন� অভ�থ�না 
SMTP ব�বহারকারী নাম(EMailGate) - EMailGate অ�ািMেকশেনর জন� SMTP এছাড়াও ব�বহারকারীর ;ারা 
ব�ব\তিবিভN M�াটফেম�র জন� কে�াল প�ােনল 
POP 3 ব�বহারকারীর নাম (eMailGate)- EMailGate অ�ািMেকশেনর জন� POP3 ব�বহারকারী এছাড়াও িনয়.ণ প�ােনল 
;ারা ব�ব\তজন� িভN M�াটফম� 
পুনরাবৃি�ও পের আবার কেরা - নাব�বহার 
�ানীয় "হা= নাম - SMTP জন� �ানীয় "হাে=র নামমেgল 
টাইপ লগইন - মখু�ম.ী জন� ^ধুমাO "Mইন ব�বহার কTন 
পাসওয়াড�  SMTP , POP 3পাসওয়াড�  - SMTP hােয়' জন� পাসওয়াড�  , POP 3 

SMTP সাভ� ার fকানা ,POP3 সাভ� ার fকানা - SMTP এবং POP3 fকানা - IP fকানা যিদ িলখুনস?ব 
SMTP "পােট� র , POP 3 "পাট�  - SMTP এবং POP3 সাভ� ারেপাট�  
িবষয় - বাত� া িশেরানাম ("কান পিরবত� ন) 
CommManager আইিপfকানা - CommManager IP fকানা 
CommManager TCP "পাট�  - িবিভN TCPCommManager ব+র 
ই'ারেনট সাইড fকানা - পাবিলক কের TCP/IP অথবাDDNS গিতশীল (রাউটার "সবা করা আবশ�ক "সট) 

ই'ারেনট সাইড "পাট�  -TCP "পাট�  ই'ারেনট পাশ "থেক 
"য FTP সাভ� ার , FTP িডেরUির , ব�বহারকারী ,পাসওয়াড�  - আেবদন'সুসংগিত কম� স`ালন করার জন� Zিল 
পরািমিতZিল কেরাFTP সাভ� ার (FTPGateway.exe).
ইেমল এনি�পশান - ব�বহার কেরন না , এটাCommManager ;ারা সমিথ�ত নয় 
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4.4 .CommManagerCfg - ইথারেনট কে
ালার কনিফগার ক�ন.

CommManagerCfg.exeঅ�াি�েকশন
 ব�বহার করা হয়: 

� স�াদন করাeHouse4Ethernet কে�ালার স�ূণ� কনিফগােরশন 
� হােত কেরeHouse কনে�ালােরর ঘটনা পাঠান 
�  য়ংি"য়সাির #থেক ইেভ' পাঠােনার (িপিস উইে)াজ িডের,ির -ারা অিধকৃতঅি0জিলয়ারী #গটওেয়) 

� ধাবনইথারেনট ই'ারেফস মেধ�  4 এবং িসিরয়াল #মাড কনিফগারএ6েটনশন মিডউল এবং সমস�া সনা7 
� উ8পাদন করাসব িনয়9ণ প�ােনল সফটওয়�ার কনিফগােরশন , ট�াবেলট , :াট� েফােনরএবং #কােনা হাড� ওয়�ার 
��াটফম� 

� জন�েকান ইথারেনট কে�ালার কনিফগােরশন , অ�াি�েকশন চালনা করা আবশ�কিন=িলিখত প?িতেত " 

CommManagerCfg.exe/এক
: 000201 " , সে@ আইিপিনয়ামক পরািমিতর Aকানা (6 অBর - ভরা 
সে@zeros).CommManager জন� িডফC প�ারািমটার অনুপিEিতেত Fদ� িশতকনিফগােরশন (Aকানা 000254).

সে@ CommManager কনিফগার করার প?িতআেবদন CommManagerCfg , CommManager আেলাচনা 
িছলিববরণ.
EthernetRommManager জন� বণ�না করার মেধ�ই সীমাব? থােককনিফগােরশন.

আেবদন ট�াব এক
 নHর আেছ #য Jপেস
ংস এবং সি"য় করা থােক বা না , িনভ� র কের িক ধরেনর 
উপরইথারেনট কে�ালার.
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4.4.1 �জনােরল ট
াব– সাধারণ �বিশ�
.

দীGeneral ট�ােবর সাহােয� িন=িলিখত উপাদানKিল রেয়েছ.

� িরেপাট� সমতল - #Lনী Fিতেবদেনর 0 কেরা - না , 1 – সব , তারপর (উMতর সংখ�া , কম Fদিশ�ত তথ�).
� DevseHouse 1 সংখ�া - RM সংখ�া (জন� সংকর মেধ� সহেযািগতার CommManagereHouse #মাড (1 

eHouse CommManager তNাবধােন).িনব�াচন করা0.
� য9নাম - ইথারেনট কে�ালার নাম 
� সামান� পিরবত� নসি"য় করা - আপিন নাম এবং সবেচেয় KOPপূণ� পিরবত� ন করার অনুমিত #দয়েস
ংস 
� লিগংUART অBম - অBম RS-র মাধ�েম লগ পাঠান - 232 (আবশ�ক পতাকােচক করা) 
� ERM - িনয়ামক (#রিডও বাটন)–ধরণ িনব�াচন কOন ;EthernetRoomManager 
� অবেলািহতেস
ংস - ইনQা ERM জন� �াRিমশন/িরেসপশন #স
ংস 
� #সটসময় - বত� মান িনয়9ক সময় #সট কOন 
�  4ইথারেনট/UART 1 - ইথারেনট এবং িসিরয়াল মেধ�  4 #মাডেপাট�  1 বS কনিফগােরশন এবং সAক 
িনব�াহেণর সত�তা FিতপT করােপিরেফরাল িডভাইস 

�  4ইথারেনট/UART 2 - ইথারেনট এবং িসিরয়াল মেধ�  4 #মাডেপাট�  2 বS কনিফগােরশন এবং সAক 
িনব�াহেণর সত�তা FিতপT করােপিরেফরাল িডভাইস 

� পুন: Eাপন করায9 - িরেসট িনয়ামক বাধ�তামলূকভােব 
� সৃিU করােমাবাইল ফাইল - িনয়9ণ প�ােনল জন� কনিফগােরশন ফাইল িনম�াণ করা 
� রBােস
ংস - কনিফগােরশন িলখুন , #স
ংস এবং Vাইভার #লাড.

� লিগংয9 - TCPLogger লW করার প?িত.exe আেবদন িনয়ামক #চকসমস�ার #BেX লগKিল.

� পাঠানখািল #টY ইেভ' - জন� িনয়ামক যাও #টY এক
 ইেভ' পাঠােলসংেযাগ #চক.

� ঘটনাZUা - স�াদনা কOন এবং িসেYেম সWািলত িবিভT কম� সWালন.

� দীFথম বাত� া উইে)ােত #ট6ট লগ Fদশ�ন করেত ব�ব[ত হয় 

দীি-তীয় #ট6ট বে6র  4 #ট6ট #মােড Eাপন করা জন� পাঠােনা ব�ব[ত হয়যাও িনয়ামক.#টপা 
&ldquo”িলখুন ; তথ� পাঠােবিনয়ামক.জন� ASCII #ট6ট িবন�ােস \ধুমাX.
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4.4.2 .এনালগ - �থেক - িডিজটাল converters - �স�ংস 

দইুফরম " এনালগ িডিজটাল কনভাট� ার #স
ংস " (ADC) িনেদ�শযাও পিরমাপ ইনপুট কনিফগােরশন এবং 
parameterization এবংADC #Fা]াম সং^া.Fিত
 8 ADC ইনপুট রেয়েছ .Fিত
 ইনপুট কনিফগােরশন একই.
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যাও Fধান #স
ংস পিরবত� ন কOন , এ
 #চক করার জন� Fেয়াজনীয়অ�াি,েভশন পতাকা " সংেশাধন সBম " #থেক 
" সাধারণ "ফম�.

� এেসRেরর নােমর Fারে_ স�াদনা (-ারা ি`ক করা উিচতJপ বা6 এবং "নাম পিরবত� ন ; ADC ইনপুট নাম 
পিরবত� ন কOন " 

� অন�ি"
ক�াল ফ�া,র হয় মাপ আিবaারক টাইপ পছbমত: 
LM335 - তাপমাXা #সRর ( - 40C , 56C) এক
 সীিমত পিরসর (সে@ 10mV /িস) , 
LM35 - তাপমাXা #সRর , 
#ভােCজ - #ভােCজ পিরমাপ< 0 , 3.3 ভী) 
% - স�িক� ত অংেশর পিরমাপযাও #ভােCজ 3.3V 

% Inv - িবপরীত মান পিরমাপহার (100 % - x % ) #যমন ছিবর - �ানিজYার (#নিতবাচক #cলম�ািপং) 
MCP9700 - তাপমাXা #সRর চািলত পূণ� তাপমাXাপিরসর (10mV/িস) 

MCP9701 - তাপমাXা #সRর এক
 পূণ� -ারা চািলততাপমাXার পিরসীমা (19.5mV/িস) 

� পেরসমd ইনপুট জন� #সRর Fকার #স
ং , ঘটনা িনেয়াগ করা #যেত পােরFাসি@ক িসেYেমর িবিভT ঘটনা 
স�েক�  উM এবং িন= Fািeক মান , উদাহরণ .(Fকৃত মূেল�র সমfয় বা সীমা অিত"ম সংেকেতর).

এইেলেবেলর উপর ি`ক কের এ
 করা স_ব " অধীন ইেভ' " - জাদকুর ,িনব�াচন ঘটনা এক
 তািলকা এবং 
সংিgU ইেভ' #থেক -ারাি`ক "  ীকার ".

উপেরর Fািeক মােনর -ারা #সট করা হয়ি`ক " সেব�াM ইেভ' " #লেবল , -ারা পছbসই ইেভ' িনব�াচন 
এবংি`ক "  ীকার ".

� পেরধাপKিল , এটা Fেয়াজনীয় 
পুন " #স
ংস সংরBণ কOন "এ " সাধারণ " ফম�.
� দীপরবতh ধােপ #Fা]াম ADC নাম িদেত হয়.

একভােব , এটাএক
 পতাকা Fেয়াজনীয় " সংেশাধন সBম " সি"য় করা.এটােরকড�  করা না হয় , এবং Fিত
 
সময় আপিতক Fিতেরাধ িনিiয় হেয়েছসামান� পিরবত� ন.

� িনব�াচন করাতািলকা #থেক এবং "#Fা]াম ; #Fা]ােমর নাম পিরবত� ন কOন "#BX পছbসই মান #সট.

� তারপরADC #Fা]াম সংcরণ - Fািeক মান (সং^ািয়ত কমপেB , সেবj◌াM) সব ADC ইনপুটFিত
 #Fা]ােমর 
জন�.

� যখনআপিন এক
 Fািeক মান িনধ�ারণ করা িনব�াচনেযাগ� তথ� #BেXর মেধ� মান িলখুন , িনিlত করািন=মুখী 
তীর তািলকা #থেক িনকটতম মান িনব�াচন কOন 
পুন.

যখন ADC জন� mতির #স
ংস মেন রাখা উিচত #যউভয় �াRিমটার কনিফগােরশন ট�াব একাউে' এবং গৃহীত 
হয়িনিlত কOন #য Vাইভার #যখােন আেরা ইনপুট আেছ , কনিফগার বাতােদর সAকভােব.

পিরমাপ ইনপুট সংখ�া উপলnVাইভার এবং হাড� ওয়�ার সংcরণ ধরেনর উপর িনভ� র কের , 

সংযু7 যাওঅভ�eরীণ #সRর , িনয়ামক ফাম�ওয়�ার.এই কারেণ এ
 হেত পােরএরকম #য ইনপুট এক
 অংশ ব�d 
এবং সমd ব�বহার করা যােব না.জন�ব�d ইনপুট সমাeরাল বা shorted #সRর সংযু7 করা আবশ�ক না 
িহসােবএই পিরমাপ করেত পাের বাঁকােনা বা Vাইভার Bিত.

পেরেFা]াম উM ও িন= সীমা িনধ�ারেণর , "
পুন; ; আপেডট কOনেFা]াম/আপেডট #Fা]াম ".

আপিন যিদ একবার সব mতির আেছেFা]াম 
েপ Vাইভার #লাড করা আবশ�ক " রBােস
ংস/#স
ংস সংরBণ 
কOন ".

4.4.2.1 .ADC ইনপটু এর 	মা�ন 

দীমান ; 

তািলকাভু7 িভিpেত গণনা করা হয়ৈবিশU� #সRর এবং মাপা #ভােCজ যাও তুলনাBমতা suply বা #রফােরR 
#ভােCজ , ফেল তােদর এই মেডল
র "মাr করা-ারা এক
 #ট6ট ফাইল এর মান পিরবত� ন করা " % eHouse %

\Xxxxxx\VCC.CFG "শি7 সরবরােহর জন� (#যখােন Xxxxxx - Aকানা হলিনয়ামক).

এক
 আেরা সAক "মাrন স�াদনা -ারা স_ব“ *.Cfg ” িডের,িরর মেধ� ফাইল:" % eHouse %\Xxxxxx\ADCS\" 

জন� #সRর সংখ�া.
দীফাইল
 Fিত
 লাইন অথ� িন=sপ (\ধুমাX অeভু� 7এক
 দশিমক িবbু ছাড়া ইি'জার).

এই তথ� উপর িভিp কের িহসাব করা হয়েসRেরর উপর মানদেuর sপাeর (সHেSসরবরাহ #ভােCজ বা #রফােরR -

সমীকরণ িবেgষণ কের সাধারণ)ফ�া,র + অফেসট * x (#যখােন x হল ইি@ত মানADC < 0.. 1023>.
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�থম (VCC বা Vref) * 10000000000 - মাপােভাে
জ �মতা ব�থ�তা বা �ভাে
জ �রফাের� যিদ আপিন এক� 
ইন�ল করােরফাের� �ভাে
জ উৎস.
ি"তীয়ত অফেসট * 10000000000 - িডিস অফেসটমান (�যমন , পেয়( 0 ২) 
3rd ফ�া*র * 10000000000 -ফ�া*র/�+ল 
4th যথাথ� - ,-তা/িডিজেটর ন.রদশিমক িব0 ুপের �দিশ�ত 
3 য় অপশন - সংখ�াঅপশন (�স�র ধরণ - পছ0 ��7 , 0 �থেক 89) 

4th�ত�য় – িনিণ�ত মান অিতির: �ট;ট যাও মেধ� =াপন করা হেবলগ@িল অথবা প�ােনল (উদাহরণ.% , িস , K) 

�স�র মেধ� ফাইল �মাছা" % eHouse %\Xxxxxx\ADCS\" Aয়ংিBয় িচDিবেনাদন ঘটায় এবংমান গণনা.

4.4.3.িডিজটালইনপটু �স�ংস 

� দীিডিজটাল ইনপুট নাম �েবশ করান বা করা যােব অ�াি*েভশন পের পিরবত� নসারাংশ " স�ম সংেশাধন " 

সাধারণ ফরম িবকF.ট�াব" ইনপুট নাম " বা " অGল �স�ং@িল " (এর জন�CommManager) �দিশ�ত হেব.

� দীনাম সমূহ নােমর উপর িIক করা হেল এক� �লেবেলর "ারা িনধ�ািরত হইেব এবং িনব�ািচতএ� সJাদনা " 

�স�র নাম পিরবত� ন ক9ন " ��7.
� অিধকতর“ সুর�া �স�ংস ” একই ট�ােবর জন� হইেবCommManager.
� �েবশ করানঅিতির: �স�ংস " ইনপুট �স�ংস ” ফম�.
� এখােনআপিন টাইপ ইনপুট (সাধারণ/িবপরীতমুখী) �সট করেত পােরন , পতাকা পিরবত� ন(Inv) উ
.

� মেধ�সাধারণ ইনপুট িনয়ামক ��ে7 �ছাট ইনপুট জন� �িতিBয়া=ল.ইনভােট� ড ইনপুট ইনপুট �থেক সংেযাগ 
িবিKL করার জন� �িতিBয়া=ল.

CommManager আচরণ িবপরীত EthernetRoomManager যাওইনভাস�ান �স�ংস.কারণ সাধারণত এলাম� 
�স�র অপােরট " উপরেযাগােযাগ �খালার " িরেলই.

� তারপরআপিন �কান এক� �দD ইনপুট ইেভ( eHouse িসে�েমর জন� ধায� করেত পােরন.

� এইিচিMত িহসােব �লেবল িIক কের এ� করা সNব'N/A'(না ��াOামইনপুট জন�) , সংিP- ইেভ( তািলকা �থেক 
িনব�াচনজাদকুর , �পুন এবং " Aীকার ".

� যখনসকল পিরবত� ন ��স করা হয় " �স�ংস সংর�ণ ক9ন " �বাতােম" সাধারণ " ফম� , কনিফগােরশন সংর�ণ 
ক9ন এবং এ� আপেলাডযাও িনয়ামক.

Page 76 of 101

2012-12-20



�ািQসাধ� ইনপুট সংখ�া িনভ� র কেরউপর িনয়ামক ধরণ , হাড� ওয়�ার সং+রণ , ফাম�ওয়�ার , ইত�ািদ.ব�বহারকারী 
আেছযাও বুঝেত কত@িল ইনপুট বত� মান ধরেনর জন� উপলSিনয়ামক এবং আিম উপলS তুলনায় আেরা ��াOাম না 
�চ-াপিরমাণ িহসােব এ� অন� ইনপুট সং=ান "T বা হেত পােরউপর - �স�র �বাড�  বা সJদ.
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4.4.4 .��া�ািমং িনধ�ারণকারী/eHouse4Ethernet কে�ালার এর ক�ােল�ার 

ট�াব" ইেভ(স " িনধ�ারণকারী/ক�ােলUার আইেটম ��াOােমর জন� ব�বVত হয়বত� মান িনয়ামক.

� যখনআপনার অিধকার - আকািWত সাির (সJূণ� বা খািল) উপর িIক ক9ন , �মনু �দিশ�ত হেব"ধারণকারী ; 

সJাদনা ক9ন " দেফ.পের িনব�াচন কের সJাদন , ঘটনাউইজাড�  �দিশ�ত হেব.

� জন�িনধ�ারণকারী/ক�ােলUার ম�ােনজার , 8ধুমা7 একই িডভাইস (=ানীয়) হেত পােরেযাগ (" িডভাইেসর নাম " ).

� মেধ�" ইেভ( বX চালান " , সুিনিদ�- ইেভ( চয়ন.
� তারপর89 টাইপ িনব�াচন করা আবশ�ক: 

" একবার সJাদন ক9ন " - িনব�াচনএক� িনিদ�- ক�ােলUার তািরখ এবং সময়.

" একািধক Executions " - উLত িনধ�ারণকারী িনব�াচন - সNাবনা সেY ক�ােলUারেকােনা পরািমিত পুনরাবৃিD 
(বছর , মাস , িদন , ঘ(া , িমিনট ,সQােহর িদন).
" N/A - �কান 89 - আপ " 

� পেরএক� ঘটনা এবং �েয়াজনীয় সময় চালােনার জন� িনব�াচন , " িনধ�ারণকারী যু: ক9ন "চাপা করা 
আবশ�ক.

� পেরসব পিরকFনা ইেভ( �যাগ , ডান মাউস �বাতাম �পুন এবংিনব�াচন ক9ন " তথ� আপেডট ক9ন ".

� পিরেশেষ ,"�পুন; ; �স�ংস সংর�ণ ক9ন " এ " সাধারণ " ট�াব.
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4.4.5 .আউটপটু ��া
াম সং�া.

দীে�া�ােমর আউটপুট এক� পিরসীমা আবরণ , উভয় িডিজটাল আউটপুট এবংdimmers.

��া�াম "সং�া অনুযায়ী ; ��া�াম ".

�থেকে�া�ােমর নাম অ"ভু# $ পিরবত# ন: 

� �সটপতাকা " সংেশাধন স(ম " উপর “ �জনােরল ”ফম# 
� িনব#াচন করােথেক ��া�ােমর তািলকা 
� মেধ+" ��া�ােমর নাম পিরবত# ন ক,ন " ��া�াম �(ে-র নাম হেত পােরপিরবত# ন.

� পেরে�া�ােমর নাম পিরবত# ন , �িত� ব+ব/ত ��া�াম সং�ািয়ত করা যায় 
� িনব#াচন করাতািলকা �থেক ��া�াম 
� �সটজন+ পৃথক �স�ংস িনব#াচেনর ফলাফেল সম1য়�িত� আউটপুট 

N/A - িক2 আউটপুট পিরবত# ন না 
উপর - স(ম করা 
ব3 ক,ন - বরখা5 করা 
অন �ট6 - উপর সামিয়কভােব চালু 

� �সটঅেপ(ারত গািড়র �ছােটা আেলা মা-া < 0.255> 

� ��স" ��া�ােমর আপেডট ক,ন " 

� পুনরাবৃি:জন+ সম5 �েয়াজনীয় ��া�াম 

এেশষ সংবাদ " �স�ংস সংর(ণ ক,ন ” এ " সাধারণ " ট+াব ,�সভ এবং িনয়ামক কনিফগােরশন আপেলাড 
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4.4.6 .�নটওয়াক�  �স�ংস 

মেধ+" �নট �স�ংস " এছাড়াও আপিন এক� িনয়ামক িনধ#ারণ করেত পারেবনকনিফগােরশন =বধ িবক>?িল.

IP @কানা - (বাAনীয় নয়পিরবত# ন - এ� Bাইভােরর @কানা িহসােব একই হওয়া আবশ+ককনিফগােরশন) �নটওয়াক#  
@কানা 192 হেব?.168.x.x 
আইিপ মাD(পিরবত# ন করা বাAনীয় নয়) 
�গটওেয় আইিপ (ইEারেনট �গটওেয়এেFস) 
SNTP সাভ# ােরর আইিপ - সময় সাভ# ােরর IP @কানা SNTP�সবা 
�ীিনচ িশG - �ীিনচ/সময় অHল �থেক সময় অফেসট 
ঋতুৈদিনক সHয় - ঋতু পিরবত# েনর সময় সিKয় ক,ন 
SNTP আইিপ – ব+বহারSNTP সাভ# ার @কানার পিরবেত#  DNS-র নাম এক� IP.

MAC @কানা -করেবন না (ম+াক @কানা Lয়ংিKয়Mেপ িনধ#ািরত হয় না পিরবত# ন - �শষ বাইটIP @কানা সব#কিনN 
বাইট �থেক �নওয়া) 
�হাO নাম - নাব+ব/ত 
PডকাO UDP �পাট#  - �পােট# র জন+ তথ+ �থেক িবতরণএর ফেল UDP (0 Qক PডকািOং এর ফেল UDP) মাধ+েম 
িনয়ামক অবRা 
অনুেমাদনিবিভS TCP – লিগং সাভ# ার কের TCP/IP স6িক# ত সংি(T পUিত (জন+তািলকা �থেক আরও আেগ �থেক 
পেরা(ভােব , িনরাপদ উপায়) 
DNS-1 ,DNS-2 - DNS সাভ# ার @কানা?িল 
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4.5 .TCPLogger.exe আেবদন.

এইঅ+ািVেকশন� িনয়ামক হেত পাের যা �থেক লগ সং�হ ব+ব/ত হয়TCP/IP (সাভ# াের সরাসির সংেযাগ) মাধ+েম 
��িরত.িহসােব এক�িনয়Wেকর পরািমিত IP @কানা উেXখ করা আবশ+ক ," TCPLoger.exe 192.168.0.254 

".পরািমিতর উপর িনভ# র কেরেস�ংস িরেপাট#  ক,ন �Yনী তেথ+র কেZালার িবিভS পিরমাণ�দিশ#ত.0 কেরা জন+ 
অব,U থােক.1 জন+ সেব#া[ পিরমাণতথ+.সে\ বৃিU 5র , ]াস �বিশ পিরমাণতথ+ লগ করা.
TCPLogger আেবদন একটানা িবিভS TCP র(ণােব(ণ/ আইিপ সাভ# ার িনয়ামক এবং �বিসেন �েসসর দ(তা , তাই 
এটা করা উিচত^ধুমা- সমস+া সনা$করণ জন+ ব+বহার করা হেব , অপােরশন একটানা না.
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4.6 .eHouse4JavaMobile আেবদন.

eHouse4JavaMobileহল জাভা অ+ািVেকশন (MIDP 2.0 , CLDC 1.1) , �মাবাইল �ফান এবং এ�_াট#  �ফান জন+ Rানীয় 
বা PDA উপর (মাধ+েম `টুথ ইনOল করা উিচতিলa) এবং দরূবতc (এসএমএস , ইেমল) eHouse িসেOেমর িনয়Wণ.এ� 
করেত স(মeHouse িসেOেমর ইেভE পাঠােনা ইেমইেলর মাধ+েম এবং িসেOম লগ �ািTর .এ� িডভাইস এবং ইেভE 
তািলকা �থেক িনব#াচন কের িনয়Wণ করেত স(ম হেবন , �যাগ করাযাও িকউ এবং eHouse িসেOম অবেশেষ পাঠান.

িনব�াচনএবং eHouse িসে�ম ব�বহােরর জন� �মাবাইল �ফান �চক.

জন+eHouse িসেOম িনয়Wণ PDA বা _াট#  �ফােনর সােথ িনম#াণ করা বাAনীয় হয়মেধ+ `টুথ �রিড: , যা বিৃU সাeনা 
এবং িবনামূেল+ স(মপিরবেত#  SMS বা ইেমল পিরেশােধর জন+ Rানীয় িনয়Wণ.�মাবাইল �ফানিসিfয়ান অপাের�ং 
িসেOেমর মত কাজ , উইেgাজ �মাবাইল , ইত+ািদ , হয়আেরা অেনক আরামদায়ক , কারণ আেবদন সব সময় কাজ 
করেত পােরনপটভূিম এবং সহেজই এবং hত ব+বহার করা যােব , কারেণ multitasking যাওঅপােরশন িসেOম.

পিরেবশজন+ আরামদায়ক ব+বহার এবং সম5 =বিশi+ জন+ �মাবাইল �ফানেমাবাইল দরূবতc ম+ােনজার আেবদন: 

� সামjস+সােথ জাভা (MIDP 2.0 , CLDC 1.1) , 
� গঠনস6ূণ# জাভা সমথ#ন (kাস 2 বা kাস 1) সহ `টুথ িডভাইস , 
� গঠনমেধ+ ফাইল িসেOম , 
� সlাবনাএর জাভা ইনOেলর জন+ আেবদন সাইন িনরাপ:া শংসাপ- , 

� সচলেফান - অপাের�ং িসেOম (িসিfয়ান উপর িভি: কের , উইেgাজ �মাবাইল , ইত+ািদ).

� Qwertyকীেবাড#  এক� সুিবধা.

আেগeHouse িসেOম পরী(া এবং সা�# িফেকট পরী(ার জন+ �মাবাইল �ফান �কনারকািmত িডভাইেসর সংDরণ 
ইনOল করা উিচত নয় কারণ অেনকিনম#াতারা জাভা সমথ#ন ব+বহার করার জন+ িকছু কায#কািরতা সীমাবUেমাবাইল 
দরূবতc ম+ােনজার অLি5কর বা এমনিক অসlব.অন+ান+িজিনস ইনOেলশন িনিnয় করা হয় অপােরটর িহসােব 
সীমাবUতাসা�# িফেকট , নতুন অ+ািVেকশন ইনOেলশন িনিnয় করা , সীমােফান কায#কািরতা.একই �মাবাইল �ফােন মেডল 
িকেন �দাকানঅপােরটর বাধা ছাড়াই eHouse অধীন স@কভােব কাজ করেত পােরআেবদন , এবং িকছু অপােরটর কাজ 
নাও করেত পাের কারেণ এর সীমাবUতা যাওঅপােরটর (উদাহরণ.simlock , সাইন ইন সা�# িফেকট , 

আেবদনইনOেলশন).একই মেডেলর িবিভS সীমাবUতা �থেক হেত পােরঅন+ান+ অপােরটরেদর.

সGওয়+ারউদাহরণLMপ নিকয়া 9300 PDA িছল পরী(া.

ধাপজন� eHouse ব�বহােরর জন� �মাবাইল �ফান পরী�ণ: 

1 .িসম কাড�  এবং �ডট রাখুন 01 �ফ�য়াির 2008 (�ায়াল শংসাপ� �সটৈবধতা).

2 .�মাবাইল �ফান �থেক এসএমএস এবং ইেমল পাঠােনার �চক.

3 .মিডউল পরী$া সা%� িফেকট ইন&ল করার 'ি(য়া.

শংসাপ-েমাবাইল �ফােন অনুিলিপ এবং তারপের শংসাপ- Manager-এ �যাগ করা উিচতজন+ জাভা অ+ািVেকশন 
Lা(র.সা�# িফেকট ইন জন+ এেFস অিধকারিনoিলিখত কম# অনুেমািদত করা উিচত (অ+ািVেকশন ইনOেলশন , 

জাভাRাপন , িনরাপদ �নটওয়ােক# র).অনলাইন শংসাপ- �চক করা উিচতঅ(ম.

যিদশংসাপ- করেত পােরন'টন ইনOল করা �টিলেফান অন+ান+ মেডল হওয়া উিচতব+ব/ত.
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4 .�মাবাইল �ফােন পরী�া অ�াি�েকশন� ইন�ল করার �ি�য়া.

অনুিলিপইন�েলশন ফাইল�িল *.বয়াম এবং *.�ত�েয়র সে� JAD �মাবাইল �ফান" BT - সাইন ইন " - জন� �টুথ িদেয় 
মেডল এবং ইন�ল করাশংসাপ" বা " সাইন ইন " - ছাড়া �টুথ এবং সে�সা%& িফেকট ইন�ল করার জন� অনুেরাধ 
কের অ�াি(েকশন% ইন�ল ক)ন.পেরইন�েলশন অ�াি(েকশন ম�ােনজার এবং িলখুন সুর+া �স%ংস জন� �সটসেব&া, 
অ�াি(েকশন উপল. ধারাবািহক �ে0র বাছাঅপাের%ং িসে�ম.�স%ংস নাম এবং অিধকার িভ2 হেত পােরেটিলেফান 
মেডল এবং অপাের%ং িসে�েমর উপর িনভ& র কের.

িন3িলিখতেমাবাইল দরূবত5 ম�ােনজার 6ারা ব�ব7ত অিধকার একেসস ক)ন: 

� �েবশই8ারেনট: �সশন বা একবার (ইেমল পাঠােনার জন�) , 
� বাত& া:সময় বা একবার (SMS পাঠােনার জন�) , 
� :য়ংি;য়অ�াি(েকশন চলমান (�সশন বা একবার) , 
� =ানীয়সংেযাগ: সব&দা (জন� �টুথ) , 
� �েবশতথ� পড়ার সে�: সব&দা (ফাইল িসে�ম �থেক ফাইল পড়ার) , 
� �েবশতথ� িলিখতভােব সে�: সব&দা (িসে�ম ফাইল ফাইল �লখা).

5 .অ�াি�েকশন কনিফগােরশন.

মেধ� isys পরী+া করার জন� ইন�েলশন িডেরAির পিরবত& ন সহ সরবরাহ করাএসএমএস পাঠােনার জন� এসএমএস 
গBব� �টিলেফান নCর.cfg ফাইল (�ছেড়খািল লাইন ফাইেলর �শেষ).

মেধ�" �টুথ.cfg " ফাইল িরেসপশেনর জন� িডভাইস Eকানা পিরবত& ন�টুথ কমাF (যিদ �টুথ িডভাইস 6ারা কমাF 
পাঠােত হেব).BTএই Eকানার সােথ িডভাইস PC র সােথ সংযুG করা এবং ইন�ল করা আবশ�ককনিফগার 
BlueGate.exe আেবদন.�মাবাইল �ফান করা আবশ�ক �জাড়াগBব� �টুথ িডভাইস.

অনুিলিপ" isys " িডেরAিরর িবষয়বI , িন3িলিখত =ান�িল এক:" িড isys ://" , " িস isys ://" , " isys/" , " 

Galeria/isys/" , " গ�ালারী/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " আমারফাইল/isys/".

6 .আেবদন �ট� কাজ.

রান করাTestEhouse আেবদন.

� জানালাসে� পছJ �+" িডভাইস , িবষয়বI সে� ইেভ8 (যিদ উপি=ত হওয়া উিচতে+"�িল খািল - আেবদন 
করেত পােরন'টন "�থেক ফাইল পড়া ; isys "িডেরAির এবং ফাইল অন� অব=ােন কারেণ উিচত কিপ করাএেMস 
সীমাবNতা.যিদ আOিলক অ+র �+" চয়ন হয় না�দিশ&ত �কাড পাতা ইউিনেকাড �সট করা উিচত , �ভৗগিলক 
অOল ,অনুেরাধ করা মান ভাষা.যিদ এ% doesn'টন সাহায� - �টিলেফান নাসমথ&ন বা ভাষা �কাড পাতা.

� সুতরাংদেূর আেবদন shouldn'টন �কােনা �0 িজQাসা (যিদ অিধকার িহসােব সংQািয়ত করা হয়িনিদ&R িহসােব 
উপের বিণ&ত).অন�ান� উপায় এটা এেMস অিধকার মােনwasn'টন অ�াি(েকশেনর জন� সি;য় , মােন িক এর 
�)েSর সীমাবNতাপNিত.

-ইেমল অভ�থ&না পরী+ণ. ই8ারেনট সংেযােগর কনিফগােরশনেফান কনিফগার করা আবশ�ক.

মেধ�েমন ুঅপশন% িনব&াচন কের " ইেমইেলর মাধ�েম �কান ফাইল পান ".3 plusesপদ& ায় এবং পের 3 বা 4 িমিনট 
�দিশ&ত হওয়া উিচত " �দখুন লিগন "�মন ু�থেক িনব&াচন করা হেব এবং লেগর মেধ� �িতেযাগীতা �চক উিচত.

এটামেন করা উিচত: 

+ OKহ�ােলা আেছ 
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USER-....................

+ OKপাসওয়াড&  �েয়াজন.

উেপ+া করা****** 

+ OKলগ ইন 

Stat 

+ OK....... 

অব�াহিত�াT 

এইএর অথ& হল ইেমল অভ�থ&না সফলভােব সU2 এবং লগ হেত পােরবV (" পাসওয়াড&  ভুেল �গেছন? নাম " ).অন�থা 
ই8ারেনট সংেযাগ Wতির করেব?�িতপািদত হXয়া , এটা অ�ািAেভশন িজিপআরএস �স%ংস কারণ হেত পাের.

- �িতপাদকপাঠােনা ইেমইল.

� করেত" ইেভ8 যুG ক)ন " �থেক �মনু , যাও সািরেত ইেভ8 যুG ক)ন.
� িনব&াচন করা" ইেমইেলর মাধ�েম পাঠান " �থেক �মন.ু
� পNিতিজেQস জন� :ীকৃিত এবং ব�বহারকারী িনিZত করা উিচত.

� " ��ষণইেমইল " �কােনা ধারাবািহক পদে+প + গৃহ=ািলর কাজ পের তথ� �দিশ&ত হেবঅবেশেষ �দিশ&ত হেব এবং 
" ইেমল ওেক পাঠােনা হেয়েছ ".

� পেরসমািTর লগ পিরলি+ত করা উিচত: 

.................................................................. 

> EHLO�সখােন 

< 250 - *********************:াগতম [12.34.56.78] 

.... 

.... 

...

...

AuthPLAIN ************************************** 

< 235�মাণীকরণ অনুসৃত 

> �মইলেথেক: 123 @ 123.pl 

< 250Eক আেছ 

> RCPTএখন TO: 1312312 123 @.pl 

< 250গৃহীত 

> ডাটা 

< 354<সে� �শষ তথ� ; CR> < এলএফ>.< CR> < এলএফ> 

> ��ষণেহডার বাত& া এবং শরীর 
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< 250ওেক আইিড = ***************** 

> অব�াহিত�াT 

< 221************** �[ািজং সংেযাগ 

মেধ�সমস�া �মাবাইল �ফান সংেকত �+ে" যাচাই করা উিচত.িবিভ2\ায়াল সU2 করা উিচত.

- �িতপাদনএর SMS পাঠােনার: 

� করেত�ধান �মনু �থেক " ইেভ8 যুG ক)ন " , যাও সািরেত ইেভ8 যুG ক)ন.

� িনব&াচন করা" SMS এর মাধ�েম পাঠান " �থেক �মন.ু
� পNিতিজেQস জন� :ীকৃিত এবং ব�বহারকারী িনিZত করা উিচত.

� " এসএমএসপাঠােনা হেয়েছ Eক আেছ " �দশ&েনর তথ� �দিশ&ত হেব , এবং বাত& া হওয়া উিচতGSM-��া]াম নCর 
�মাবাইল �ফান �পেয়িছ.

- �িতপাদন�টুথ এর মাধ�েম ইেভ8 পাঠােনা: 

� মেধ�অন�ান� �টুথ সং;মণ পরী+া করা , ফাইেলর মেধ� িডভাইস সংQািয়ত�টুথ.cfg কাছাকািছ �ফান হেত হেব.

� BlueGate.exeঅ�াি(েকশন চলমান করা আবশ�ক , যা িনিZতকরণ পাঠায়.
� �টুথিডভাইস �জাড়া করা আবশ�ক.
� BlueGateএই অ�াি(েকশেনর জন� কনিফগার িহসােব বণ&না করা আবশ�ক.
� উভয়িডভাইেসর সুইচ করা আবশ�ক.

� করেত�ধান �মনু �থেক " ইেভ8 যুG ক)ন " , যাও সািরেত ইেভ8 যুG ক)ন.

� িনব&াচন করােমনু �থেক " �টুথ মাধ�েম পাঠান ".

� পেরঅ^ সময় (আপ 1 িমিনট) বাত& া " পাঠােনা হেয়েছ �টুথ মাধ�েম ওেক "মােন সবিকছু িছল Eক আেছ.

� অন�থায়লগ পরী+া (করা উিচত " �দখুন লিগন " ).

�টুথিন3িলিখত পংিG%র মত log �দখায় উিচত: 

অনুসVানএ �ি;য়ায় (এক%) 

য_পাওয়া যায় িন: ********************* 

�হা�িবন�াস ইন ********** (****************) 

অনুসVানীজন� eHouse পিরেষবা 

eHouseপিরেষবা পাওয়া যায়িন 

সংযুGযাও eHouse পিরেষবা 

পড়াসাভ& ার �থেক �িতি;য়া (খ) 

তথ�সাভ& ার 6ারা সফলভােব সU2 

যিদলগ অংশ মা" িনেদ&শ �দশ&ন করা হয় (এক%) , এই অথ& িডভাইস �থেক�টুথ তািলকা.cfg ফাইল wasn'টন 
�িতি`ত , বV বা চালু হয় না হয়পিরসর.

যিদিবJ ুআেগ লগ �দিশ&ত �শষ অংশ (খ) , এই উপায় হল নাঅনেুমািদত অথবা সEকaেপ কনিফগার করা 
�নই.িডভাইস �জাড়া করা উিচত=ািয়ভােব , তাই �কােনা সংেযাগ =াপন করা �যেত পাের , ছাড়া �কানিনিZতকরণ জন� 
�কােয়ির.
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যিদলগ�িল আপ িনেদ&শ �দখােনা হয় (খ) , এই অথ& BlueGate নাচলমান বা ভুল �পােট& র সােথ সংযুG করা হয়.

জাভাPDA স�ওয়�ার ইনেলশন.

িবিভ2পদে+প করা �েয়াজন :য়ং সOািলত অ�াি(েকশন ইন�ল করা.

শংসাপ"েমাবাইল �ফােন অনুিলিপ এবং তারপের শংসাপ" Manager-এ �যাগ করা উিচতজন� জাভা অ�াি(েকশন 
:া+র.সা%& িফেকট ইন জন� এেMস অিধকারিন3িলিখত কম& অনুেমািদত করা উিচত (অ�াি(েকশন ইন�েলশন , 

জাভা=াপন , িনরাপদ �নটওয়ােক& র) , অনলাইন সা%& িফেকট পরী+া করা উিচতঅ+ম.

যিদশংসাপ" করেত পােরন'টন ইন�ল করা �টিলেফান অন�ান� মেডল হওয়া উিচতব�ব7ত.

4 .�মাবাইল �ফান অ�ািেকশন ইন�ল করার �ি�য়া.

অনুিলিপইন�েলশন ফাইল�িল *.বয়াম এবং *.�ত�েয়র সে� JAD �মাবাইল �ফান" BT - সাইন ইন " - জন� �টুথ িদেয় 
মেডল এবং ইন�ল করাশংসাপ" বা " সাইন ইন " - ছাড়া �টুথ এবং সে�সা%& িফেকট ইন�ল করার জন� অনুেরাধ 
কের অ�াি(েকশন% ইন�ল ক)ন.পেরইন�েলশন অ�াি(েকশন ম�ােনজার এবং িলখুন সুর+া �স%ংস জন� �সটসেব&া, 
অ�াি(েকশন উপল. ধারাবািহক �ে0র বাছাঅপাের%ং িসে�ম.�স%ংস নাম এবং অিধকার িভ2 হেত পােরেটিলেফান 
মেডল এবং অপাের%ং িসে�েমর উপর িনভ& র কের.

িন3িলিখতেমাবাইল দরূবত5 ম�ােনজার 6ারা ব�ব7ত অিধকার একেসস ক)ন: 

� �েবশই8ারেনট: �সশন বা একবার (ইেমল পাঠােনার জন�).
� বাত& া:সময় বা একবার (SMS পাঠােনার জন�).
� :য়ংি;য়অ�াি(েকশন চলমান (�সশন বা একবার) 
� =ানীয়সংেযাগ: সব&দা (জন� �টুথ) 
� �েবশতথ� পড়ার সে�: সব&দা (ফাইল িসে�ম �থেক ফাইল পড়ার) 
� �েবশতথ� িলিখতভােব সে�: সব&দা (িসে�ম ফাইল ফাইল �লখা) 

যিদশংসাপ" করেত পােরন'টন ইন�ল করা , �ত�েয়র সে� ইন�েলশেনর সংbরণ" notsigned " সU2 করা উিচত.তেব 
এই আেবদনহয় unrecommended কারণ িসে�ম ব�বহারকারীর জন� অেনক বার িজQাসা করেবেকােনা অপােরশন �শষ 
করার আেগ :ীকৃিত উপের বিণ&ত.

5 .অ�ািেকশন কনিফগােরশন.

� মেধ� isys ইন�েলশন িডেরAির সরবরাহকৃত , পিরবত& নএসএমএস পাঠােনার জন� এসএমএস গBব� �টিলেফান 
নCর.cfg ফাইল (�ছেড়খািল লাইন ফাইেলর �শেষ).

� মেধ�" �টুথ.cfg " ফাইল িরেসপশেনর জন� িডভাইস Eকানা পিরবত& ন�টুথ কমাF (যিদ �টুথ িডভাইস 6ারা 
কমাF পাঠােত হেব).BTএই Eকানার সােথ িডভাইস PC র সােথ সংযুG করা এবং ইন�ল করা 
আবশ�ককনিফগার BlueGate.exe আেবদন.�মাবাইল �ফান করা আবশ�ক �জাড়াগBব� �টুথ িডভাইস.

� অনুিলিপ" isys " িডেরAিরর িবষয়বI , িন3িলিখত এক=ান:" িড isys ://" , " িস isys ://" , " isys/" , " 

Galeria/isys/" , " গ�ালারী/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " আমারফাইল/isys ".

�টুথকনিফগােরশন.

BTিলc কনিফগােরশন " �টুথ.cfg " ফাইল Eকানা রেয়েছএর সংিdR �টুথ সমথ&নকারী �িত% Eকানা eHouse িসে�ম 
িডভাইসএক লাইন (10 Eকানা�িল ]হন করা হয়).অ�াি(েকশন আেগ�টুথ সং;মণ \ায়াল , আিবeার ফাংশন 
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চালােনার , এবং তারপর�থম তািলকা �থেক পাওয়া িডভাইস ঘটনা পাঠায়.�টুথ িডভাইস অন�ান�তারপর eHouse 

িসে�েমর সােথ সামgস�পূণ& নািকসুের কথা কনিফগােরশন ফাইল যুG করাকারণ �টুথ \াhিমশন �হা� �থেক 
িনিZতকরণ �েয়াজন .�মাবাইল �ফান সমi িডভাইেসর তািলকা �থেক �জাড়া করা আবশ�ক একসে�এ " �টুথ.cfg " 

ফাইল (জন� :য়ংি;য় সংেযাগ ছাড়াইেয �কান �ে0র (:j �মাড).একই পাশ �থেক �েয়াজন�টুথ িডভাইস , যা 
�মাবাইল �ফােনর জন� �জাড়া করা উিচত:য়ংি;য় সংেযাগ.

জন��িত% �টুথ িডভাইস একই পাসকী% িনেয়াগ করা উিচত , এবং+ �মাণীকরণ এনি;k িবক^% ব�বহার করা 
উিচত.

উপযুG�টুথ সীিমত পিরসর (িবেশষত জন� BT সে� �মাবাইল �ফান[াস II - সব&ািধক পিরিধ সUেক&  মGু বায়ু 10 

িমটার).ইন জায়গােযখােন মেধ� �মাবাইল �ফান এবং �টুথ িডভাইস পু) মেধ� সরাসির লাইন�াচীর িবদ�মান , িচমিন , 

তল অিবিj2 সংেযােগর পিরলি+ত কারেণ হেত পােরঅন�ান� িসে�েমর ওয়াইফাই �থেক ব�াঘােতর , িজএসএম , 

ইত�ািদ.�টুথ গণ�মিডউল বিৃN যাও িনয়_ণ �ত�ািশত পিরসীমা অজ& ন করা উিচতঘর এবং বাইের.এক BT িডভাইস 
িপিস (eHouse উপর ইন�ল করা যােবসাভ& ার) , RoomManager যাও িবlাম করা যায় সংযুG'�িল এMেটনশান 
mট.তথ��টুথ মাধ�েম =ানাBর করা হয় এবং nধুমা" =ানীয় িবনামূেল�.

�টুথিবেবচনা.

�টুথম�ানুয়ািল �মাবাইল �ফান করা আবশ�ক চালু উপর আরo করার পূেব&সংেযাগ.অন� অ�াি(েকশন ব�বহার �টুথ 
shouldn'টন করােমাবাইল �ফােন :য়ংি;য় সংেযাগ করার জন� কনিফগার করা , যা �ায়ইসমi �টুথ চ�ােনল �ফান 
(ই উপল. বরাp.ছ.নিকয়ািপিস সুইট , �টুথ সংেযাগ উপর ডায়াল আপ , BlueSoleil মত ফাইল ম�ােনজার).

উদাহরণএর �টুথ.cfg ফাইল 

01078083035F 

010780836B15 

0011171E1167 

এসএমএসকনিফগােরশন.

একফাইল " এসএমএস.cfg " এসএমএস কনিফগােরশন জন� �সট আপ করা �েয়াজন .এই ফাইল আেছ Wবধ �মাবাইল 
এসএমএস িরেসপশেনর জন� �ফান নCর আবশ�কeHouse মাধ�েম িসে�ম.

SMSGateিপিসেত ইন�ল এবং কনিফগার করা আবশ�ক ও সEকaেপ , এবং cyclically চালােনার .অন� সমাধান 
CommManager 6ারা অভ�থ&না , যা GSM-এর অBভু& Gঅত�^ পিরমাণ.

উদাহরণযায় SMS.cfg ফাইল 

+48511129184 

ইেমলকনিফগােরশন.

কনিফগােরশনইেমল POP3 এবং SMTP [ােয়8েদর মেধ� সংরি+ত হয় " ইেমল.cfg "ফাইল.

�িতপরবত5 পংিG% িনে3াG �স%ং গEত: 

লাইননা.পরািমিত �যমন মান 
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1 SMTPইেমইল �কানা (
�রক) tremotemanager @ isys.pl 

2 POP 3ইেমইল �কানা (িরিসভার) tehouse @ isys.pl 

3 
হা�SMTP 
সখােন জন� নাম 

4 আইিপPOP3 সাভ� ার (�ত তারপর DNS) �কানা: portnr 
মইল.isys.pl: 110 

5 POP 3ব�বহারকারী নাম tremotemanager + isys.pl 

6 পাসওয়াড� জন� POP3 ব�বহারকারী 123456 

7 আইিপSMTP সাভ� ােরর (DNS-র তুলনায় �ততর) �কানা: portnr 
মইল.isys.pl: 26 

8 ব�বহারকারীSMTP সাভ� ােরর tremotemanager + isys জন� নাম.pl 

9 ব�বহারকারীSMTP সাভ� ােরর জন� পাসওয়াড�  123456 

10 বাত� ািবষয় eHouse Controll 

11SMTP y জন� অনুেমাদন , Y? , 1 (যিদ হ�াঁ) ; n , N, , 0 (যিদ 
কােনা) 

12 ফাঁকালাইন 

এইকনিফগােরশন স)ম eHouse িসে�েমর কমা* 
�রণ , ইেমইেলর মাধ�েম .িজিপআরএস 
সবা িজএসএম অপােরটর 
এবং ই/ারেনট সংেযাগ 0ারা সি1য় করা আবশ�ক2য়ংি1য় সংেযাগ করার জন� কনিফগার করা আবশ�ক.উপর4 
EmailGateকনিফগার eHouse পরী)েণর জন� উ5সগ6কৃত করা আবশ�ক এবং চালােনার cyclicallyঅিফেস এবং 
পাঠােনার লগ 
পা�.


�ষণএবং ইেমল :হণ করা হয় এবং �েদয় খরচ অপােরটর 
থেক িনভ� র কের.

সচলদরূবত	 ম�ােনজার ব�বহার.

আেবদনসহজ এবং 2<াত ইউজার ই/ারেফস আেছ , যাও এবং দ) আ>াসিহসােব স?ব িহসােব অেনক 
ফান 
আরামদায়ক কাজ.অেনক িবিভ@�দশ�েনর মােপর এবং অনুপাত , নাম এবং িবকA 
ছাট করা হয় , হেতেকােনা 
ফান 
দশৃ�মান.

তথ�জাভা অ�ািBেকশেনর জন� �িতC সময় হয় যখন recreated eHouse আেবদন/ 
মাবাইল সুইচ সেD এবং মৃতু�দ* 
কায�কর নােমর পের recreated করা হেব নাপিরবত� ন , নতুন 
�া:াম িনম�াণ , ইত�ািদ , 
মাবাইল 
ফােন এবং কিপ
(Isys) িডেরEির.

িডভাইসিডভাইেসর নােমর মেধ� সংরি)ত হয়.txt ফাইল পৃথকFেপ এবং এবং হেত পােরব�বহারকারী 0ারা 2য়ং 
সাজােনা.এক লাইন ইন এক িডভাইেসর নাম আবশ�কধরা , ফাইল 
শষ.

ঘটনাবলীনাম একই নােমর ফাইল িহসােব সিHত অবিIত হয়িডভাইস.পিরবিত� ত মান পািলশ হওয়া ASCII অ)র 
আHিলক সেD txt ফাইলবণ� (এবং এJেটনশান ".txt " , ফাইলC সমস�া এড়ােনারঅেনক 
মাবাইল 
ফােন কম�)ম িসে�েম 
সৃিL.ফাইেলর িবষয়বMআকািNত ভােব সাজােনা যােব (1 লাইন 1 ইেভ/ উপিIত রেয়েছ) , একC খািলফাইেলর 
শেষ 
লাইেন.

সবকনিফগােরশন ফাইল িপিসেত eHouse 0ারা Oতির করা হয়.exe সহ আেবদনিডফP উইে*া 
কাড পাতা (জানালা...) 
এবং এC shouldn'টন পিরবত� ন করা .উদাহরণ.(অন�ান� অপােরCং িসে�ম ব�বহার).আHিলক অ)র অন�ান� 
)েQ 

Page 91 of 101

2012-12-20



করেব নাঅন�ান� িচR 0ারা �িতIািপত করা হেব " hashes " বা আেবদন করেব নাআেরা STতর UC উ5প@.

3িনব�াচন 
)Q উপলV রেয়েছ: 

� যW , 
� ঘটনা , 
� ধরণ.

িনXিলিখতেমনু আইেটম পাওয়া যায়: 

� 
যাগ করাঘটনা , 
� পাঠানএর মাধ�েম Yটুথ , 
� পাঠানSMS-এর মাধ�েম , 
� পাঠানইেমইেলর মাধ�েম , 
� :হণ করাইেমইেলর মাধ�েম ফাইল , 
� বািতল করাঅপােরশন , 
� বধআেবদন , 
� 
দখাSঁিড় , 
� বZ করাSঁিড় , 
� �Iান.

��ষণঘটনা eHouse িসে�ম.

� যWঅনু[ান এবং িনব�াচন করা আবশ�ক , এবং তারপর �েয়াজনীয় 
মাড 
মন ু
থেক ইেভ/ 
যাগ কTনমৃতু�দ* 
কায�কর করা আবশ�ক.

� এই�িতC পছ\সই ইেভে/র জন� পদে)প করা উিচত পুনরাবিৃ].

� 
থেকেমন ু^া_িমশন 
মােড সHািলত হেব: " মাধ�েম পাঠানYটুথ " , " SMS এর মাধ�েম পাঠান " , " ইেমইেলর 
মাধ�েম পাঠান " .অভ�`রীণ িকউ 'র মেধ� ইেভ/ সফল পের 2য়ংি1য়ভােব মেুছ 
ফলাে�ষণ 

�হণইেমইেলর মাধ�েম িসে�ম লেগর.

যিদইেমইেলর মাধ�েম eHouse 
থেক লগ 
�রণ সি1য় করা হয় , এই লেগর হেত পােরেচক িডভাইস রােজ�র জন� 

মাবাইল 
ফান 
থেক �াa , আউটপুট এবংইনপুট সি1য় , অ�ানালগ চ�ােনেলর মান.


মনুআইেটম উিচত চালােনা " ইেমইেলর মাধ�েম ফাইল পান " , সচলেফান সাbিতকতম লগ ডাউনেলাড কTন , ফাইল 
Fপা`র িহসােব এবং তােদর সHয়এ " isys/লগ/" িডেরEির.

বািতল করাচলিত �া িমশন 

উপযুcেমাবাইল 
ফান এবং পিরসীমা সেD স?াব� সমস�ার 
মাবাইল OবিশL� ,ভাDা ^া_িমশন , GSM-এর ফেল িসে�ম 
িবপয�d , অিতিরc সুর)া �ি1য়া^া_িমশন বািতেলর জন� জাির করা হয়.যিদ সং1মণ Iায়ী অিত দীঘ�বা 
শা 
�দিশ�ত সমস�া , এই ফাংশন eপ জন� এবং ব�বহার করা যােবমৃতু�দ* 0ারা 
কােনা সংেযাগ িনকাশ করা - " 

অপােরশন বািতল "
থেক �ধান 
মন.ু


থেকব�থ�তা নতুন ইেভ/ ইেভ/ পের আবার পাঠােত স)ম এC 
যাগ করা আবশ�ক.

আেবদন#ঁিড় 

�িতবত� মান সং1মণ এবং লগ সে\হ 
)েQ যিদ সবিকছুযায় ওেক , এই লগ িনব�াচন করেত পােরন 
চক করা 

" 
দখালিগন " 
থেক 
মন.ুএর পের " পাসওয়াড�  ভুেল 
গেছন? নাম " উিচতিনব�াহ করা.
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4.7 .EHouse4WindowsMobile আেবদন (উইে	াজ �মাবাইল 6.x) 

eHouse4WindowsMobileএকC সফটওয়�ার অ�ািBেকশান যা eHouse িনয়Wণ করেত পারেবন পfিতসেD gশ� 
পদ� া , :ািফকপ�ােনল , 
মাবাইল 
ফান , PDAs , hাট� েফােনর , উইে*াজ চালােনারেমাবাইল 6.0 বা উiতর.যুগপত সেD 
একC :ািফকাল িনয়Wণ �দান কেরিডভাইস এবং �কৃত কাজ পরািমিত ঠাহর.�িতC দশৃ� হেত পােরমেধ� পৃথকভােব 
িনিম�ত CorelDRW আেবদন ,পের বM এবং eHouse 
থেক ইেভ/ নামSিল উৎপািদতআেবদন.

ইন খািল ফাইল " *.CDR " জন� ফাইল temlateeHouse দরকারী ম�াে1া আেছ , যাও eHouse িসে�ম 
থেক তথ� 
ইেkাট� েকান িভজয়ুালাইেজশন িসে�ম প�ােনেলর অ�ািBেকশন এবং রaািন.সৃিL করামতামত পের এই নিথর আেলাচনা 
করা হেব.

EHouse4WindowsMobileঅ�ািBেকশন করেত স)ম - লাইন পড়ার কেlালার অবIা এবং সHালনবMর :ািফকাল 
ঠাহর , TCP/IP যখন িছেলনসাভ� ার চলমান 
যাগােযাগ মিডউল বা eHouseিপিস তmাবধােন জন� আেবদন.এC 
িনয়Wণ করা স?বওয়াইফাই বা ই/ারেনেটর মাধ�েম িসে�ম (
নিভেগশন - লাইন) , এসএমএস , বা ই - 
মইল.

জন�তৃতীয় - পাC�  
ডেভলপাররা এবং সফটওয়�ার লাইেnির এবং 
টমেBট হয়উইে*াজ 
মাবাইল িসে�ম writen িস # এ 
জন� উপলV রেয়েছ: 

� সমথ�নeাইভার সােথ সরাসির 
যাগােযাগ , 
� 2য়ংি1য়এবং ব�িcগতকৃত ঠাহর 
� অবIাঅনলাইন আপেডট এবং কAনা 
� িনেদ�শকেlালার বা তার 
থেক সহজ 2<াত ফম� :ািফকাল িনয়Wণ 
� করেত পারেবনআপিন আপনার িনেজর :ািফক সoওয়�ার িনয়Wণ প�ােনল Oতির 
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4.8 .eHouse4Android অ�াি�েকশন লাইে�ির 

eHouse4AndroidএকC সফটওয়�ার অ�ািBেকশান যা িনয়Wণ করেত পারেবন eHousegশ� পদ� া :ািফক প�ােনল 

থেক িসে�ম , 
মাবাইল 
ফান , PDAs ,hাট� েফােনর , Android অপােরCং িসে�ম (2 চলমান ট�াবেলট.3 বাউiতর).এC 
একC এককালীন :ািফকাল িনয়Wণ �দান কেরকেlালার রাp এবং �কৃত কাজ পরািমিত ঠাহর .�িতC 
দখুন 
পৃথকভােব CorelDRW অ�ািBেকশন Oতির করা যায়পের eHouse িসে�ম 
থেক বM এবং ইেভ/ নামSিল 
উৎপািদতপ�ােকজ.

মেধ�খািল ফাইল " *.CDR " eHouse জন� ফাইল temlate , আেছনদরকারী ম�াে1া , যাও eHouse আেবদন িসে�ম 

থেক তথ� এবং আমদািনেকান িভজয়ুালাইেজশন প�ােনেলর িসে�েম এJেপাট� .Oতির 
দখা হেবএই নিথর পের আেলাচনা.

EHouse4Androidঅ�ািBেকশন করেত স)ম - লাইন পড়ার কেlালার অবIা এবং সHালনবMর :ািফকাল ঠাহর , 

TCP/IP যখন িছেলনসাভ� ার চলমান 
যাগােযাগ মিডউল বা eHouseিপিস তmাবধােন জন� আেবদন.এC িনয়Wণ করা 
স?বওয়াইফাই বা ই/ারেনেটর মাধ�েম িসে�ম (
নিভেগশন - লাইন) , এসএমএস , বা ই - 
মইল.

Ehouse4Androidএর ফেল UDP মাধ�েম িনয়Wেকর 
থেক nডকা� অবIা (ছাড়া 
পেত পােরনTCP/IP এর সাভ� াের 
Iায়ী সংেযাগ).

দীআেবদন এছাড়াও আপিন ভাষাভাষী মানুেষর সেD িসে�ম িনয়Wণ করেত স)ম হেবন “ ব�বহার ; কথন 2ীকৃিত ”.

তৃতীয় - পাC� েডেভলপারেদর জন� উপলV হয় এবং সফটওয়�ার লাইেnির (
টমেBট)অ�ানeইড: 

� সমথ�নিনয়Wকেদর সেD সরাসির 
যাগােযাগ 
� 2য়ংি1য়এবং ব�িcগতকৃত ঠাহর 
� একটানাঅবIা আপেডট এবং অনলাইন ঠাহর 
� িনেদ�শকেlালার অথবা 2<ামূলক ফম� 
থেক :ািফকাল িনয়Wণ 
� করেত পারেবনআপিন আপনার িনেজর :ািফক সoওয়�ার িনয়Wণ প�ােনল Oতির 
� সমথ�ন“ কথন 2ীকৃিত ” 
� সমথ�ন“ বcৃতা সংেrষণ ” 
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4.9 .ক�না এবং �ািফকাল কে�াল - �দেখেছ এবং ব�র সিৃ".

পেরeHouse অ�ািBেকশন সমd িডভাইেসর কনিফগােরশন চূড়া`: পে) �চারণা চালােনা হেsিডভাইস , সংেকত (এনালগ 

স_র , িডিজটাল ইনপুট , আউটপুট , 
�া:াম ,এলাম� 
স_র , এবং সৃিL ইেভ/ , eHouse.সেD exe করা উিচত 
চালােনা“/CDR ” সকল নােমর জন� এবং ইেভ/ আহরেণর জন� পরািমিতCorel e ম�াে1া , যাও খািল 
দখুন ফাইল 
ইেkাট� .


দেখেছস�ক নাম ব�বহার কের Oতির (ব�বহার কAনা 
)েQ বা করা উিচত:ািফকাল িনয়Wণ - 0ারা ফাঁকা ফাইল 
অনুিলিপ parter.CDR নতুন এক নােম যাওভিবষ�েত 
দখুন নাম িহসােব).
দেখেছ Corel e অ�ািBেকশন িনম�াণ করা 
স?ব(Ver.12 বা তার অিধক) (মূল�ায়ন বা 
ডেমা সংtরণ হেত পাের).

পuাৎCorel e অ�ািBেকশন 0ারা ফাইল করা উিচত 
খালা , 0ারা ডবল িvক কTন"
থেক ফাইল ; ফাইল এJেBারার " 

এবং 
বেছ ম�াে1া (সরwাম - > চা)ুষ�াথিমক - > তািলকা 
থেক eHouse 
খলা করেত এবং 
পিরেশেষকAনা.createform).এJ , িমটার Y মাপ তারপর িলখেত হেবডxেম/ Oতির কTন বাটন Cপুন.এই িনিদ�L পাতা 
Oতির হেবআকার এবং �িতC িডভাইস এবং �িতC ইেভে/র জন� dর.এক dর হেত হেবনাম {িডভাইেসর নাম (ইেভ/ 
নাম)} Oতির.তারপর িyz হওয়া উিচতবZ এবং মাপ স�ক এবং একক িমটার.
দেখেছ সংtরণ হেত পােরনঅজ� ন দCু 
উপােয়: সরাসির Oতির ম�ানুয়াল অ{ন , খািলঅি|জিলয়ারী ম�াে1া ফাংশােনর মাধ�েম ক�ানভাস বা 2য়ংি1য়.

4.9.1.ম�াে�া সমথ	ন সে� �য়ংি�য় অ�নকাজ.

এইেমােড িবেশষ সহায়ক যখন আমরা সুিনিদ�L মাQা এবং �েয়াজনঅবIানSিল ই.ছ.ভবেনর পিরকAনা আঁকা.এটা 
আ>াসেকােনা উপলV কAনা বা :ািফকাল িনয়Wণ সােথ সামwস�eHouse িসে�েম পfিত.এই পfিত আসেল িনিদ�L 
বMর করাসেD িনব�ািচত dর স�কভােব সং<ািয়ত পরািমিত.

জন�2য়ংি1য় অ{ন বM খুলুন (টুলস - > িভজয়ুাল 
বিসক - > 
খলাতািলকা eHouse এবং পিরেশেষ িভজয়ুালাইেজশান 

থেক চয়ন.NewObject).

� Offsetx 
সট কTন ,offsety পরািমিত যা িব\ ু(0 
থেক আে\ালন , 0) সং<ািয়তিব>ব�াপী.
� তািলকা 
থেক 
বেছিডভাইেসর নাম এবং ইেভ/ (
লয়ার) এবং তারপর "/Oতির কTন সি1য় কTনিডভাইস ".

� 
থেক বM নাযাও উপবৃ] আঁকা (তািলকা , ব} - লাইন , আয়তে)Q , চ1াকার - আয়তে)Q ,
লেবল).

� অনুেরাধ করা 
সট কTনপরািমিত (X1 , y1 , x2 , y2 , �I , রঙ , ভরােটর রং , বতু� লতা).
� Cপুন " জায়গাঅবেজE " 
বাতাম.
� 
)েQঅবাি�ত এর ফেল " পূব�াবIায় িফTন " বাdবায়ন করা.
� ধাপSিল পুনরাবৃি]জন� �েত�ক বMর এবং �িতC dর.

� পের সমd সৃিLেতবMর " 
কান ফাইল িনম�াণ করা " 
টপা উিচত , এবং অন�ান�েদখ িনম�ােণর পfিত , যা 
অেনক িভ@ জন� ফাইল Oতির হেবঠাহর �কার (িভসুয়াল.exe , eHouseMobile , SVG , এJএমএল + 

SVG ,এইচCএমএল + মানিচQ).

4.9.2.ব�র ম�ানুয়াল অ�ন.

অবেজEসহয় 
দখুন পেট িনেজ Oতির , এর Corel পfিত ব�বহার কেরঅ{ন.অজানা পিরসংখ�ান এবং পরািমিত দTন 
িসে�েম সDিতপূণ� হয়উেপ)া করা হেব এবং �ধুমাQ পিরিচত পিরসংখ�ান আঁকা করা যােব.


থেকভাল িচQাবলী 
কবল িনেচর আঁকার িবষয়বM অজ� ন করা যােব: 

অ{নকিষ আয়তে)Q রাখা Iানা{ কণ� (X1 , Y1) (X2 , Y2) .2ীকৃত পরািমিতSিল: 

� �া`েরখার �I , 
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� �া�েরখার রঙ , 
� রঙ পূরণ.

অনসােথ আয়তে�� �ানা কণ� (X1 , Y1) (X2 , Y2).গৃহীতপরািমিত হল: 

� �া�েরখার �� , 
� �া�েরখার রঙ , 
� রঙ পূরণ.

অন2 পেয়  (X1 মেধ" লাইন , Y1) (X2 , Y2).$ীকৃত পরািমিত%িল: 

� �া�েরখার �� , 
� �া�েরখার রঙ , 
� রঙ পূরণ.

অনেগালাকৃিত আয়তে�� (X1 , Y1) (X2 , Y2).$ীকৃত পরািমিত%িল: 

� �া�েরখার �� , 
� �া�েরখার রঙ , 
� রঙ পূরণ.
� ব"াসাধ� - মেধ" %(সব 'কাণ জন" সমান হেত হেব) 

�াপনেলেবল (X1 , Y1) 

� )পেরখা�� , 
� )পেরখারঙ , 
� পূরণ করারঙ , 
� পাঠ , 

� {�কারএবং ফ  এর আকার পিরবত� ন করা যােব , িক/ এ0 অন"ান" যাচাই করা উিচতCorel 3 এবং িবিভ5 
TCP প"ােনল (উইে6াজ 'মাবাইল) �চিলত ছাড়া কি9উটারফ  এিরয়াল িহসােব ব"বহার করা উিচত , টাইমস 
িনউ 'রামান ইত"ািদ স<ক িকনা তা িনি=ত ক>নঅেনক ?"াটফম� কাজ (উইে6াজ এ@িপ , উইে6াজ 
'মাবাইল , অেনক ওেয়বিবিভ5 Bাউজার ও অপাের0ং িসেCেমর)} 

উেDশ"�েয়াজনীয় Fর িনেয়াগ িডভাইেসর অব�া উপর Hতির করা উিচত.

সবরং আরিজিব রং করা আবশ"ক , অন"থায় এ0 আরিজিব যিদ )পা�িরত হেবএ0 সIব.যিদ )পা�র করা সIব 
নয় তারা 'সট হেবিডফJ রঙ (কােলা ভরাট , লাল )পেরখা).এটা পের Kারা �িত�ািপত করা যায়িনআরিজিব প"ােলট 
'থেক Hবধ রং 

জন"ই ারেনট Bাউজার ব"বহার Lািফক িনয়Mণ বা ঠাহর , Bাউজার িনরাপদরং ব"বহার করা উিচত.

পের�িত0 িডভাইেসর জন" �েয়াজনীয় সমF বN 'স0ং , রাজ" এবং ঘটনা .পের সমF বNর সৃিP , ঠাহর রQািন 
ম"ােRার মেধ" সি5েবশ করা আেছমৃতু"দ6 (সরTাম - > িভজয়ুাল 'বিসক - > 'খলার তািলকা 'থেক 'বেছ eHouse 

এবংপিরেশেষ িভজয়ুালাইেজশান.NewObject).

" উVপাদন করাফাইল " 'টপা উিচত , এবং অন"ান" দশৃ" িনম�ােণর পWিত ,যা অেনক িবিভ5 ধরেনর কXনা জন" 
ফাইল Hতির হেব(িভজ"ুয়াল.exe , eHouseMobile , SVG , এ@এমএল , এইচ0এমএল + মানিচ�).এটা সIাবনা 'দয়যাও 
িনয়Mণ পWিত পিরবত� ন অথবা অেনক িনয়Mণ িবিভ5 উপােয় ব"বহার.
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5 .�নাট: 
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6.�যাগােযাগ/সহেযািগতা/ডেমে�শন 

ISys 

Wygoda 14 , 05 - 480 Karczew 

'পাল"া6 

'টিল: +48504057165 

ইেমল: Biuro@iSys.Pl 

িজিপএস: (N: 52 লা 2min 44.3s ; ই: 21 15min 49.19s) 

মানিচ� 

সৃজনকত� া , কািরগর ,িবকাশকারী 'হাম পৃYা: 

www.iSys.Pl Www.isys.pl / - 'পািলশ সংZরণ 

www.Home-Automation.isys.pl 'হাম - $য়ংিRয়তা.isys.pl / - ইংেরিজ সংZরণ 

Www.isys.pl /? home_automation - অন"ান" ভাষা 

উদাহরণ , এটা িকিনেজেক (DIY) , '�াLািমং , ফি[বাজ , 0পস ; ঠাট: 

www.Home-Automation.eHouse.Pro 'হাম - $য়ংিRয়তা.ehouse.'�া / ইংেরিজ ও অন"ান" ভাষার সংZরেণর 

www.Inteligentny-Dom.eHouse.Pro Inteligentny - 'পাতু� িগজ ভাষায় \, \যু], বাবু ইত"ািদ.ehouse.'�া / 'পািলশ 
সংZরণ 

অন" 'সবা: 

www.ehouse.pro www.ehouse.pro Www.ehouse.'�া / 

Sterowanie.ব"Fতা / 

™® Copyright: iSys.Pl©, All Rights Reserved. eHouse4Ethernet 

97 Ehouse4Ethernet www.Home-Automation.isys.pl 'হামঅেটােমশন @ iSys.Pl www.Home-

Automation.eHouse.Pro 'হাম - $য়ংিRয়তা.eHouse.'�া 
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