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1 . אובמ .

תונקתהותויאמצע תוכרעמ לש הגיהנ , הטילשל היצמוטוא תוכרעמתיבה לש גוסה לכל םינווכתמ םיחנומ ”ו םכח תיב “ , " תיביטנגילטניא "
וכו , תונולמ , םידרשמ , תוריד, הריד , תיב תיינב :םינושו םיבר םיגוס להנל תולוכי תוכרעמתיבה תיצמוטוא.ןיינבב ודגאתהש '.

תיבה לש תודייטצהוהרימז רובע רתויב הבושחה תכרעמ ןה םויכ היצמוטוא תוכרעמתיב .

רעושי טעמכהלא העקשה תכרעמ תויפיצל המאתה , םישדח םיניינבהיגולוקאל תולבגה , םירקי רתויו רתוי היגרנא יריחמ םעךרואל .

ךרוצאלל , ןיינבה לש שומישה ךלהמב תויפיצ לש םייונישםע דחי הז תא שדחמ רידגהל תורשפאמ תיבב היצמוטוא תוכרעמ המכ לשתושימג
תיבה לש יטסרד שודיח םעדחיב תויתרוסמ למשח תונקתה יונישב .

הרידב וא תיבב םייח לש ריחמה תא תיחפהל , היגרנאב ךוסחל , הלכלכ, ןוחטיב , םייח לש לודיג תוחונ תורשפאמ היצמוטוא תוכרעמתיב .

1.1. היצמוטוא , תוחונ , תולק .

eHouse , דרשמ, הריד , תיבב הקינורטקלאו למשח ירישכמ , הרוטרפמט, רוא לש קוחרמ הטילשו ימוקמ , בכרומ רשפאמ תכרעמב שומיש
תוכרעמ , ואדיו- וידוא תטילשל תורשפא רצוי הז.' וכו , ןולמ HiFi אצוהו דומלל ןתינ רשאםימודא ארפניא קוחרמ רקב תותוא יוקיח ידי

תכרעמ ידי לע גרוהל eHouse. , דוד , ירלוס , רורווא , הארבה , תוררקתה , הקסה:דואמ תומדקתמ םידוד רדח תנקתה לוהינ לש תורשפאשי
םימו לייעמ המח ריווא רוזיפ תכרעמ םע הרודמ , םלבםוח .

eHouse םיפתושמ םיררוב ידי לע תכרעמב הטילש רשפאמ , IR קוחרמ Controller , ירלולס ןופלט GSM , בשחמ , PDA , תוילבט ,
דיאורדנא לע ססבתהב ,הדובע תוחוליפרג עגמ , םימכח םינופלט , Windows XP , Windows Vista , Windows7 , Windows 

Mobile 6 םהישרויו , Java טנרטניא ןפדפד, תולעפומ תוכרעמ , Windows Explorer , חוקלה םושיי FTP.

eHouse ןקתה לע וניבה םה הקיפרג תכרעמ לש הרקב חול PDA , תונומתהיאר.תפרוצמ הנכות םע בשחמב וא תוילבט , םימכח םינופלט
הצק שמתשמ תנקתה לכ רובע דרפנב ורצונש תויהל תולוכי .

eHouse תכימת.יטמוטוא ןפואבהנועה תמישמו החדנ , ףוכת , תוריש תלעפהל תנכותמתויהל לוכי רשא םדקתמ ןמזתמ , לודג םיבכרומ םירקב
תליבח םע דחילעופה , ומצע הנכות תריצי תרשפאמ בשחמ eHouse , לוכי רשא םימתירוגלאםימדקתמ םישמתשמ ליעפהלו םינמוי עוציב

םילנפ שידקהל רוצילותוילנויצקנופה תא רפשל ידכ םיחתפמ רובע םג תונימז תוירפסתונכת.דיתעב ועיפוי וא יחרכה תויהל .

1.2. ןוחטיב .

, הצירפ לשתורשפאל תעגונ איה.הפרות יתדוקנ רתוי הברה םג ול שיו םינכשלודג קחרמ לשב , חוטש זא הדחכה תנכסב רתוי הברהתיבה
תוחנהו תיבב םיירשפא םיעוריאלכ הקעזא רוטינו הליעי החטבא תכרעמ רסוח ינשייחוא שלח לש הרקמב.לבחל , לובמ , שא , הבינג , ףוקתל

ידמ םיימיטפוא יד םה הרטשמה תבוגת וא ונתאמ םירטמ תורשע המכםינכש לע ךמוס , אל .

תכרעמ לששומיש eHouse תעדוה םע ןוחטיב תכרעמב- תונבל בלשמהז יכ , ןיינבהו תיבה לש ןוחטיבה תא ריבגמ GSM/SMS 
, תותלדרוגס רושיאל םיגתמ , זג , חור , שא , םוח , רק , בוטר, העונת( הקעזא ינשייח לש גוס לכ לש רוביח רשפאמ הז.םיעוריאלש

םישלופידכ הלועפל ףסונ ןמז תתל אלש , חטבואמ רוזאל ץוחמתלעפומ החטבא תכרעמ.).' וכו , םירעש , םילילג , תונולח .eHouse ןתונ
ןשייח תלעפהתיטמוטוא המישמ עצבל תונמדזה , programed תכרעמב .

eHouse וכו לצ יככוס, תותלד , םירעש , הגיהנ ץורע ילילג- תיטמוטוא בר בלשמ '.

eHouse לוכיש המ , היזיבלט יצורע יוניש.המגודל , םינמזותמ םיעוריאהלעפה ידי לע תיבב םדא לש תוחכונ יוקיח תרשפאמ תכרעמ
ךותב- הקספהמ תיבה תא םיפוצ םישלופעיתרהל .

1.3. היגרנאב ןוכסיח , הלכלכ .

eHouse תקולחו לייעמ םע הרודמ, םוח ץיח , שמש תכרעמ , םידוד רדח , הארבה , רורווא, רירק , םוח לוהינל םדקתמ רקב תבלשמ תכרעמ
ןתינ.)קצומ קלד , ץע( תורוקמרתויב הלוזה וא )שמש( הישפוח היגרנאב שומישו הריגא ידי לע היגרנא הברהךסוח רשא , המח ריווא ,םימ

רורווא , תוררקתה , םומיח לש תואצוהה תא ליבגהלתורשפאל תרשפאמ איה.תישונא תוברעתה אלל יטמוטוא ןפואבאלמ ןפואב ץורל תנכתל
םישמשמה םיקלד יריחמל םאתהבםימעפ המכ .

לש ליעי שומיש- ו , םיזוחא תורשע המכ כ לש ףסונ ןוכסיח רצוי, יאמצע ןפואב םתוא קזחתלו םירדח תורוטרפמט לש הטילשטרפ
לע רומשל ידכ םירדח המכ רתי םומיח אלל, תנכותמ תמר לע יטמוטוא ןפואב םירמשנ םירקובמ םירדחב תורוטרפמטה לכ הז הרקמב.היגרנא

אל תומוקמבו ןולח לדוג , הרוטקטיכרא יאשונ, הנועו ןמז , םיימילקא םיעוריא , חור , שמש , ריוואה גזמ.דחאינשב תשקובמ הרוטרפמט
, יראלוס םומיח, ריווא גזמ יאנת בקע םינתשמש םירדחה ןיב עופישלודג ןיא.תויזכרמ הקסה תוכרעמ לע אוהש יפכ , עיפשהלקנע הזכ ךירצ

םייופצ יתלב םירחא םיבר םיאשונו , חור ןוויכ .
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קרפרובע , םתוא ליעפהל וא םיוסמ ןמז רחאל יטמוטוא םיוביכלהרדגה ידי לע רוא יטמוטוא יוביכה ידי לע תגשומ תויהל לוכי ןוכסיחףסונ
העונת יוהיזמ האצותכ ןמזה .

הובג קפסהב יזכרמה רואל האוושה , ןוכסיחהיגרנאמ הברה םג חיוורהל תולוכי חוכ הנטק רוא תדוקנ תורונמ- ברשומיש .

תכרעמ לש תויורשפאהז eHouse םישמשמה םיקלד לש תויולעב םייולת( םינש1-3 ךלהמב הנקתהתואצוה רזחהל תונמדזה תונתונ ).
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2. תכרעמ תוסרג eHouse.

eHouse רחא גוס לש היצרגטניא םיבר םירישכמו הטילש רשפאמה תיתיב היצמוטוא לש םדקתמ ןורתפאוה תכרעמ .eHouse רשפאמ
תוחל , תוררקתה , הקסה , רוא תמר , הטילש תרוטרפמטורוטינ .

eHouse השיג תרקב תכרעמכ םג שמשל םילוכיו ןולמ יתב, םידרשמ , רוביצ ינבמ , םיתב , תורידב תנקתומ תויהל הלוכי תכרעמ .

eHouse ילאמיסקמ וא תוחונ , תילכלכ תויהל הלוכי תכרעמ תנקתה .

תכרעמ לש הרוצת תוסרגםיבר eHouse הנקתהיאמצע וא בשחמ ידי לע להונמ , יזוכיר , רזובלש תורשפא תורצוי .

eHouse לוס.ה( שמתשמ יכרצ םייסל תורישי ץצקל םושייו םיקלחליגר אלמ רטפתהל תונמדזה תנתונ רשא תירלודומ תכרעמ איה
.HeatManager החוטש הנקתהב דרי תויהל הלוכי ).

eHouse המרלכל דחא רקבו תיזכרמכ תבצועמ תויהל הלוכי הנקתה (LevelManager) לעהטשפתה םיבר םירקב םע רזובמ וא
230ו םילבכ שי ינש הרקמב.םירדחה V םקלחב רשא , לוז רתוי הברההנקתה השועו םימעפ המכ רצק םה םהלש ללוכה ךרואהתוחפ הברה

םירקבלש רתוי תולודג תויולע לע תוצפל .
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2.1 1 eHouse בשחמ חוקיפ תחת .

לכ eHouse 1 סובוטואב םינותנ לע םידבוע םינקתה (RS - 485 אלמ סקלפוד ).

ב הרבסוהש הסרגהז : www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf www.isys.pl/ דירוהל /eHouseEN.pdf 

2.2.1 eHouse חוקיפ תחת CommManager.

ךותב CommManager בשחמ הפילחמ וז הרוצת , RS232/RS485 ריממ ,ExternalManager , InputExtenders , Expander. הסרג
בתרבסומ וז : www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf www.isys.pl/ דירוהל /eHouseEN.pdf 
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2.3 . טנרתא eHouse (eHouse רובע Ethernet) 

לוקוטורפ תחת דבועהנקתה לש וז הסרג TCP/IP Ethernet 10( תויתשת Mbit). אוה ללכה ןמ אצוידחא קר HeatManager ןיידעש
ךרד תרבוחמ RS - 485 לבכ תייצחךרד .CommManager םע הלועפ ףתשמ LevelManagers ,EthernetRoomManager' תוחול , לש

TCP/IP (Windows XP , Windows Mobile 6.0) לוקוטורפ תועצמאב eHouse דצ ימושיי.ןוחטיב ימעטמהבוגתל תומיא- רגתא םע
הרוצתרקבב לעפומ אוה םא תומיא תוטישטושפ שמתשהל םילוכי םיישילש .

eHouse קושה לע תושדחב חתפנו ןמז לכ חתפ , ינורטקלא וא רקובמ ילמשחתויהל לוכיש המ , רישכמ לכב טעמכ הטילש תרשפאמ תכרעמ .

eHouse ידי לע טלשנ תויהל לוכי IR ןקת( קוחרמ SONY) , בשחמ , PDA , םידיינ םינופלט , תוילבט , םימכח םינופלט (Windows 
Mobile 6.0 , וא דיאורדנא Java MIDP 2.0) , לע םיססובמה עגמ תוחול (Windows Mobile 6.0 , WindowsXP , Windows 
Vista , Windows 7 גשוהתויהל הלוכי הטילש.םיגתמ בוכר ףתושמ ריק ידי לע וא , תודיוצמ תוכרעמהוואת , םדא יומד , )םישרויו

םודא- ארפניא תועצמאב (IR) , טנרתא , WiFi , ל"אוד , טנרטניאל , SMS ,ftp , ץבוק תקתעה .

eHouse ןויגיה תטילש אלל , )םומיח ירונת , תויריזג, הריס ילענ , תורונמ.לשמל םירסממ ידי לע יוביכ/לעפומ( םיצופנ םינקתהב שומיש
םילנפ רובעל , םייפרג תוחול.לשמל( םיידועייו םירקי םירישכמשרוד וניאו תימינפ ).

eHouse םושייל הנכות תובכשלש הריציל תונמדזה תנתונ רשא די ףכ יבשחמ , תוילבט , בשחמ ידי לע להונמתויהל לוכיו הלועפ ףתשמ
יעוריא תא חולשלו יוצר ןפואב םינותנ עוציבםירטמרפו תותואו הנידמ ירקב חותינ ידי לע םימתירוגלאטרפו םדקתמ eHouse םייוצר .

eHouse4Ethernet בכרומתכרעמ : 

� EthernetRoomManager (ERM) - רתוי וא דחא רדח תטילש , 

� LevelManager (LM) - תומוק תיב וא הריד , חוטש הלוכ הטילש , 

� EthernetHeatManager (EHM) - ריווא ,םימ תקולחו לייעמ םע הרודמ , רדחדוד , הארבה , רורווא , םוח תיזכרמ הטילש תכרעמ
וכו , םוח ץיח, ירלוס , המח ' , 

� CommManager (CM) Ethernet ,GSM - רקב ילילג , תבלושמ החטבא תכרעמ , 

� רסממה לודומ (MP) - רקבלו םירסממה לכליכהל PWM dimmers ( ילנויצפוא ) , 

תכרעמ לש התומדירלודומ eHouse ינוכסח- ו , םילעב ידי לע יוצר , רתויב ליעי היהתש הנקתהלש טרפ תפולח תריחב תרשפאמ .

E. תנקתה םירצויש םישנא. לוס eHouse ךירצאל וא החוטש הרידב EthernetHeatManager ךירצ ללכ ךרדבםה.רקב רלור , רקב
LevelManager וא CommManager וא, חוטש תורישי טולשל EthernetRoomManagers םירדחהב תורוא , טרפ תטילש םוחל

ואדיו/וידוא תוכרעמו .

eHouse תרשפאמ תכרעמ : 

� יוביכ/הלעפה( הקינורטקלאו למשח ירישכמ לע הטילשבלושמ ) (ERM) .

� ואדיו/ עמש הטילש ,HiFi הקוחר טלש תיימדהתועצמאב ( תכרעמ IR ) (ERM) .

� רוא תמרב הטילשוהדידמ (ERM , LM) .
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� הרוטרפמט לש הרקבוהדידמ (ERM , EHM , LM) .

� טרפ םוח תרקבוהדוקנ- בר (ERM , LM) .

� רדחדוד לש תבלושמ הטילש (EHM).

� לשהלהנה v entilation , r ecuperation , ריוואב לופיט תודיחי , םוח יפילחמ (EHM) .

� הטילשדוד (EHM) .

� ח וא/ו לייעמםימ םע הטילשהרודמ ot ריווא רוזיפ (EHM) .

� הרקב תכרעמירלוס (EHM) .

� הטילש ץיח םוח (EHM).

� תעדוה םע תכרעמןוחטיב GSM רטונמ רוזאל ץוחמ הלעפוה (CM) .

� ב הצק שמתשמ תנקתה רובע רצידרפנב ( היאריפרג CorelDraw ) (PC , PDA , םימכח םינופלט , תוילבט - Windows Mobile 
6 , Windows XP , 7 , םדא יומד , ףונ , Java הלעפה תוכרעמב לעפומ ) .

� םיככוס תטילשלצ , תותלד , םירעש , םילילג (CM).

� תכרעמב םינמויהריצי eHouse (PC) .

� , תויריזג , םיעונמ , הריס ילענ , םיגתמ , םינשייח , )הטילשןויגיהב- היינב אלל( םיעצבמ םינקתהו םיביכרישילשה דצ לש שומיש
וכו םיגהנםילילג '.

� 3.3 ; 0 ; קושה<מ םייגולנא םינשייחב שומיש V) הדידמ חווט .

� IR יטרדנטסהינוס ( תכרעמ לש קוחר טלש SIRC ) (ERM) .

� טנרתאו טנרטניאה ךרד הרקבקחורמ (ERM , יס , LM , EHM) .

� דיאורדנא תוחולהקיפרג ידי לע תימוקמ הטילש , Java לעפומ , Windows Mobile 6.0 ( עגמ ךסמ םע םאות בשחמ וא, )םישרויו
לש Windows XP , םישרויו( 7 , ףונ ).

� םיירלולס םינופלט ידי לע הטילשקחורמ , PDA , דיאורדנא( עגמ ךסמ םע םימכח םינופלט , תוילבט ,Windows Mobile 6.0
תועצמאב תכרעמ הטילש השקב WiFi ,SMS ל"אוד וא ).

� SMS רדגוה ח"וד תוצובקלא ( תורשמ רורחש , רוזאה ייוניש , תוינוחטב תוריבע לע העדוה ) (CM) .

� eHouse הליעיו הפיצר הדובעלע רומשל ידכ , הסינכ , תימצע הטילש לש תומשוימ תויצקנופשי .
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3 . תכרעמ ירקב eHouse4Ethernet.

3.1 EthernetRoomManager (ERM).

EthernetRoomManager(ERM) תוחונ.רדחב םיינורטקלא םירישכמ , ילמשח לוהינל יפקיה דויצב ףוג הנבמב יאמצע ורקיימ אוה
תושמתשמ םיילמיסקמ תונקתהו ERM 1 ךומנ ביצקתב.)בושח רדחה רשאשמתשמ ידי לע רדגוהש( לודג רדחל LM לכל1 הנקתה

תינכת יטסוהמודא ארפניא תרקב לע הלבגה תצק םישל הז ןורתפ.שרדנתומוק .

לש תויצקנופםישאר EthernetRoomManager: 

� 24 לע תונבלםיינוציח םירסממ תגיהנ לע תורישי( ילטיגיד תונכתל תואיצי MP) דע םילעפומ םיינוציח םינקתה יוביכ/הלעפה רובע
230V - AC/10A ( סמועתודגנתה לש םרזו חתמ רובע םיילאמיסקמ םיכרע ).

� 12 םיעוריאהאחמה.1 >-0 וא0 >-1 םוימ בצמ יונישל רידגהםה םיעוריא.' וכו , םיגתמ , םינשייח רוביחל תוילטיגיד תוסינכ
ב עצבל ןתינ םייוצר “ CommManagerCfg ” השקב .

� 8 10( תויגולנא תוסינכ bit תחא המרמ יוניש רובע םירדגומ םיעוריא ינש.)םומיסקמ , תוקד(דרפנב תותנכותמ תומר םע )היצולוזר
דועל x < תוקד , x> םומיסקמ .

� 3( תואיצי )סלופ בחור ןונפא PWM רוא תמרב הטילשל (DC ל דחיב וא דרפנב שמשל לוכי )רמיד RGB תבלושמ הרקב
.EthernetRoomManager' טלפ PWM גוהנל לגוסמ לש LED חוכ יגהנ.חוכ גהנ ךירצו )דדובמ- וטפוארובע( תחא PWM 

לודומ שמתשהל וא ןיקתהל ןתינםילוכי םיינוציח FRONTPANEL.
� לש קזב ןורכזב םינסחואמ הציר יעוריאל )תורשמ255( ןמזתמהו ןועשתונכתל ERM.
� IR תינוסה תכרעמל םאות םודא ארפניא טלקמ (SIRC) תטילשרובע EthernetRoomManager's ילסרבינוא וא ינוס ידי לע

םירקבקוחרמ .
� IR ואדיו/וידוא תוכרעמב הטילשל םודא ארפניא רדשמ /HiFi קוחרמ רקב תותוא יוקיח ידי לע .
� 250 דעהלעמל  ERM תכרעמב ןקתומ תויהל לוכי eHouse.

EthernetRoomManager הנקתהה םע בשחמ ידי לע להונמו רדגומ תויהל לוכי “ CommManagerCfg.exe ” תונכתרשפאמה , השקב
תוחול , בשחמ לש תוחכונ אלל ימוקמעצבל ןתינ תוימוקמה תויצקנופה לכו יאמצע לודומ ליכמימצע תויהל רקבה תויורשפאו תויצקנופה לכ

לש )עוריא תחילש( הטילשקחורמ.תוילבט וכו , הרקב eHouse רחאה Ethernet Controller תורישי עצוביםג הלוכי .

EthernetRoomManager םיטלפוא תומושת רשא( םינוש תותוא יגוס המכמ בכרומ ).

תוא לש גוס לע ססבתהב, וילא םירושקה תויצפואו םידדוב םיעוריא המכ הליכמ תואלכ .

םה תותואטלק : 

� תויגולנא תוסינכלכ , 
� תוילטיגיד תוסינכלכ , 
� IR קוחרמ הטילשל( טלקמ ).

םה תותואטלפ : 

� תוילטיגיד תואיצילכ , 
� תואיצילכ PWM , 
� IR םיינוציח םינקתהב הטילשל( רדשמ ).

3.1.1. תותוא רואית .

3.1.1.1. תויגולנא תוסינכ (ADC).

3.3 ; 0 < חווט תדובע שי תיגולנא הסינכלכ V) םיחווט3 ןתונ רשא(דרפנב ילאמיסקמו ילאמינימ חתמ תומר הצקוה הז. תיביס10 לש היצולוזר םע
תלועפ לש ADC). ידי לע הנכותו תרדגומ תיטמוטוא הציר עוריא םוזילהז תומר תייצח “ CommManagerCfg.exe ” ץורע לכל טרפולא תומר.השקב
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ADC לש תינכת לכו EthernetRoomManager.

לכל םירושקםיעוריא ינש ADC ודדמנש םיכרע ידי לע תומר תייצחל : 

� םא Ux <” םושייבהדש * ”ו םומינימ עוריא “בו הצקוהש עוריא , תיחכונ תינכתהשקבב תנכתל * ”ו ךרע תוקד CommManagerCfg אוה

קשוה .

� םא Ux>” םושייבהדש * ” סקמ עוריאה “בו הצקוהש עוריא , תיחכונ תינכתהשקבב תנכתל * ” ךרע סקמ CommManagerCfg קשוה אוה .

קלח ADC הרמוח תוסרגל םאתהב ימינפ תוצקהל ןתינש תומושת .

(*) Naming מ הנמא “ CommManagerCfg.exe ” השקב .
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3.1.1.2 . תוילטיגיד תוסינכ .

1 שי האיגש תוילוש תומושתןוכנ חיטבהל תנמ לע.)0 ו1( ןויגיה תומר יתש תוהזל תומושתילטיגיד V hysteresis. 3 דע תוכושמ תומושת v3
תא הז לעמ תומר חיטבהלהבוח יררוב לש גוס לכו ,םיינורטקלא םינשייח.יחכונ טלקליעפהל רקבה תמדא תואל טלק רצקמו , למשח תקפסא

םילאיצנטופםיינוציחל רבוחמ וניאש רשק ישנא םע רסממ תונבל שי םירישכמשכ אוה רתויב בוטה ןורתפה תאו םיכוראה םירותה
( םירחא םיכרצממ םילעפומ תויהל הלוכי רשא םירישכמתודרפנו םינוכנ חתמ תומר חיטבמ הז בצמ.)רובעללבוקמכ רקב תומושתל םירבוחמש

רקב לכ וא טלק לש ךיפה יתלב קזינםורגל לולע ןשייח תלקת וא הקפסא ךרע לדבה , תרחא. חטבואמ .

ב רידגהל0 , 1 םוימ בצמ יוניש לע טלק לכ רובע רדגוהש עוריא םהםש “ CommManagerCfg.exe ” תויהל לוכיהכופה הלועפ.השקב
הקראהמ קתונמ אוה רשאכ הז הרקמ טלק תקשהב.טלקיחכונל רדגומ לגדה ” ךופה “שכ רדגומ .
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עקרקה לע דבלב רצק.םיחתמ לכמ דרפנתויהל בייח טלק (GND) לבוקמ יחכונ רקבלש .
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3.1.1.3 . תוילטיגיד תואיצי

ישנארסממ לעו תובכל( 1 ו0 תויגול תונידמ רידגהל ןתינו )רסממ לודומב וא דיחי( םירסממ גוהנל תולוכי תורישי תוקופתילטיגיד
םה תוקופתל הצקוהש עוריא.)רשק : 

� לע , 
� OFF , 
� גתמל , 
� ןנכותמ ןמזל(לע ) , 

כ ליעפהל ןתינהז : 

� New תמר בלצ לש עוריא ADC , 

� עוריא תונשלטלק , 
� עוריאןמזתמ , 
� עוריאינדי .
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3.1.1.5. תואיצי PWM ( תסוומ סלופ בחור ).

PWM אוה טלפ dimmers DC , היצולוזרםייביס8 םע( הנתשמ רוזחמ שיש ).

PWM וא(רסממ לודומ לע ילנויצפוא םינקתומה חוכ יגהנל ךרואל תואיצי FRONTPANEL 255( ףטוש ןפואב תסוול לוכי , )ילנויצפואה
12 תולעפומ תורונמ לש המררוא )תורשמ V/DC - 30W. םע הגהנינוציח רבד לש ופוס חוכ Opto - ידכ שמתשהל ןתינ , טלק לע דודיב

יעונמ.לוס.ראוד( םייביטקודניא םיסמועוהובג קפסהב גוהנל DC , תובאשמ , םיררוואמ ).

PWM לש טלפ LM , ERM , EHM 1 גוהנל לגוסמ  LED לש טנמלאכתורישי רבוחמ Opto - דדובמ .Opto - ןגהל הבוח אוה דדובמ
תולקתידי לע המרגנש הלוכ תכרעמה לש םיעובק םיקזינמ רקבלע .

חוכ יגהנל המגודרשק PWM תכרעמל םיינוציחה eHouse.

רשפאה לככ רצק ןמזב שממתהל רומארשק .
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3.1.1.6. קוחר טלש IR לש EthernetRoomManager.

לכ EthernetRoomManager ןקת ידי לע טלשנ תויהל לוכי IR רקבקוחרמ ינוס (SIRC). קוחרמ Controller רשפאמ : 

� תוקופת תונידמתונשל , 
� הרוטרפמטה תומרתונשל , 
� תומרתונשל ADC , 
� רוא תומרתונשל , 
� לחתאל EthernetRoomManager , 
� םושייטולשל Winamp בשחמ תרשב ןקתומ eHouse (*).

דרפנבעצבל ןתינ םיקוחר טלש ינצחל רישי ימוקמ עוריא לשתוצקהל .

קוחרמ גוסלדחמ תרירב Controller אוה SONY RMT - V260A ( ואדיו תרדגה2 שומיש ).

םירישכמיונישל ימינפה גתמה םע( רשפאה לככ םיבר םינצחלךירצ קוחרמ רקב , תכרעמב היצקנופ לש םוצע רפסמבשחתהב ).

2 הרדגה רדגומ ואדיו- שארמ( תוקוחר טלש רותפכ תויצקנופלדחמ תרירב ).

תויצקנופ Button 

לוטיב הקנ

0 - 9 0 - 9 הקופת , טלק לש הריחב נ"ע , ADC ץורע , ץורע PWM 

לע קחשל

רוצע

לגלג + + 

לגלג - -

תומר(הרוטרפמט ואדיו/היזיבלט ) 

תומר(רוא תגוצת ) 

רחבטלק Outs ילטיגידה

תומר( גצ תיגולנא הסינכעמש ) 

Rec סופיא RoomManager םג ומכ ,רושיא לע הציחל שרוד( יחכונה ) 

תינכתה יונישו סופיאמרושיא לע רושיא

חוכ Toggle( תרחא המרל רבעמ ) 

םומיסקמל תילבולגה הרדגה( ץבוק תינכת תריחבםכח RM תוינכות24 יחכונה ) 

הטילש טירפת EthernetRoomManager טירפת "[ )הנוש תויהל לוכי קר טלפ( רחאה "+ + Nr_of_RoomManager " רושיא " + "
טלק תריחב " +OutputNr +/ יוביכ /] Toggle (*) 

ההשה Winamp( קחשל ) (*) 
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תבש םוי Winamp( הריצע ) (*) 

סקדניא Winamp האבה העוצרה( אבה ) (*) 

סקדניא Winamp תמדוק העוצר( םדוקה ) (*) 

SP/LP Winamp(Shuffle) (*) 

בחרה Winamp( רוזח ) (*) 

ךרכ + Winamp( ךרכ +) (*) 

ךרכ - Winamp( ךרכ - ) (*) 

הרודהמה ןמזתמו הרוצתיוניש טעמל , עוריא לכ לש עוציב רשפאמ רקבב שומישקחורמ .

תטילשלםידעצ IR: 

1 . בצמ תריחב : 

� הרוטרפמט , 
� רוא , 
� טלפילטיגיד , 
� טלקיגולנא (ADC) , 
� תינכת .

2 . ץורע נ"ע תריחב : 

םומיסקמ ..0

3 . ךרעה יוניש

� + , 
� - , 
� לע , 
� יובכ , 
� גתמל .

( 1 ץורע , רוא תמר. לוס.ה  , + , + , +) 

EthernetRoomManager היופצ המרל רובעל ידכםימעפ רפסמ + ץוחל תויהל בייח ךכ ,רותפכה תציחלמ םלעתמ דוע .

קוחרמ םירקב לש תורשפא אוהםש IR תיטרדנטסה הכימתב- הנבםע( שומיש םיילסרבינוא SONY - SIRC) , עגמ םע LCD לנפ
( ןואג. לוס.ה , Logitech Harmony {}) ל הרקב חול רוציל ידכ קוחר טלשב םירואיתהיוצרו הרוצת רוצילו IReHouse לוהינ .

עוריאלכ תוצקהל תורשפא שי , הטילשל םיידועיי םירותפכהזמ ץוח RoomManager םומיסקמ( רקבהקוחרמב םייונפ םירותפכל ימוקמ
200). תכרעמ , ואדיוםינוש/וידוא טולשל תורשפא שי HiFi םינצחל תובר תויצקנופהאצקהו , דיחי רקב קוחרמ ינוס ךרד .

טלפ תנידמהנתשמ (ON/OFF).

1 . קוחר טלשב )טלק תריחב( רותפכ לע ץחל
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2 . 24 ..0 נ"ע ץחל

3 יוצר בצמ רחב

� (POWER) גתמל (ON - > OFF וא OFF - > ON) , 
� ( לע–)קחשמ , 
� ( רוצע ) - OFF.

תואמגוד : 

( 3( >- )1( >- )רחבטלק ) - > (Play) = ב13 טלפ

( טלפ7 = )רוצע( >- )7( >- )רחבטלק OFF 

( 17 טלפה יוניש תנידמ = )חוכ( >- )7( >- )1( >- )רחבטלק

תינכתתונשל RoomManager.

1 . םכח ץבוק( תונותיע ) 

2 . 24 ..נ"ע1 רחב

3 . רושיא( ץחל ) 

תואמגוד : 

( 13 תינכת רחב = )רושיא( >- )3( >- )1( >- )ץבוקםכח

( 7 תינכת רחב = )רושיא( >- )7( >- )ץבוקםכח

( 17 תינכת רחב = )רושיא( >- )7( >- )1( >- )ץבוקםכח

תומרהטסה ADC.

1 . םידואה( ץחל Monitor) 

2 . 8 ..1 ץורע רחב

3 . 3.3 כ תרמשמה קפוד = 1( )- ( וא )+( לגלג לעפה mV כל, חתמל temp 0.8 ל תולעמ LM335).

ידי לע טלשנ , 2 הגרד לע םומיחה תא לידגהלהמגוד ADC 2 ץורע

1 .( לגלג(>- )+ לגלג( >- )+ לגלג( >- )2( >- )וידוא גצ +) 

הטילש תמררוא .

1 . הגוצת( ץחל ) 

2 . ץורע רמיד רחב : 

� 1 - n -  , PWM dimmers (1.. 3)ל <
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� 0 - שומישבםא רוא תוצובק( םיפוצר םיטלפ יוביכ/הלעפהל < ) 

3 . בצמב רחב , 

� OFF( רוצע ) , 
� קחשמ(לע ) , 
� חוכ(גתמל ) , 
� " + "( לגלג ) , 
� " - "( לגלג ).

4 .(OFF).

רמיד רפסמרובע : 

� 1 - n - > Dimmers PWM ( םוזילהז רותפכ לע הציחל קיספה אוה רמיד םא , תודירי וא תוילעעגרכ רמיד םא )רמיד יוניש רוצעל
לטבל וא קיספהל דע( םועמע ).

רמיד רפסמרובע : 

1 - n- םועמע םוזיל תרחארחבנה רמיד תורהבתהה תליחת0 איה רוא תמר םא < .

4(ON).

רמיד רפסמרובע : 

� 1 - n - רחבנ תורהבתה לחתה < PWM תינדי הנחתוא ךרע םומיסקמ דע( םעמע ) , 

4( - ).

רמיד רפסמרובע : 

0 - רוא תצובק( הנורחא הקופתה תא הבכ < ) , 

1 - n- רחבנ לש םועמע ליחתהל < PWM דע( םעמע Min תינדי הנחתוא ךרע ) , 

4 .(+).

רמיד רפסמרובע : 

� 0 - רוא תצובק( אבה טלפה לע רובעל < ) , 
� 1 - n - רחבנ לש תורהבתה ליחתהל < PWM תינדי הנחתוא ךרע םומיסקמ דע( םעמע ) , 

תואמגוד : 

( 10.לוס.ראוד בכעל( ......>- )+( >- )1( >-)הגוצת s).... - > ( תורהבתה לחתה- )רוצע PWM 10 ירחא רוצעלו1 רמיד s 

( האבה רואה תצובק( אבה טלפה נ"ע לעפה- )+( >-)הגוצת ) 

( תיחכונה רואה תצובק( תיחכונה הקופתה נ"ע לטב- )- ( >-)הגוצת ) 

יטלפהטילש EthernetRoomManager םירחא (*).

1 . טירפת( ץחל ) , 

2 . לש )הכומנ תבותכ( רחב RoomManager יוצרה , 
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3 . רושיא( ץחל ) , 

4 . לכ תולועפ תא עצב RoomManager ימוקמה

( וא חוכ(- )טלפ נ"ע( >- רוחבלטלק Play וא Stop) 

5 . ל הרקב RM נ"ע לש תינדי הריחב וא קוחרמ רקבתוליעפ רסוח לש תוקד2 רחאל רזחושת ימוקמה RoomManager 0.

תואמגוד

( תריחב )רושיא( >- )2( >-)טירפת EthernetRoomManager ( 202 , 0= תבותכ םע ) 

( לש12 טלפל בצמ יוניש )חוכ( >- )2( >- )1( >- )רחבטלק ERM רחבנ

( 10 לש הקופת לע לעפה )קחשמ( >- )0( >- )1( >- )רחבטלק ERM רחבנ

( לש4 האיצי יוביכ )הריצע( >- )4( >- )רחבטלק ERM רחבנ

( תריחב רוזחש )רושיא( >-)טירפת RM תימוקמ .

>- )0( >- )טירפת( הלא ומכ0 הריחב יחרכה אל הזש ךכ , 0ידכ ספאל דימת' וכו , תינכת , טלק , תא לש.אל , היצקנופ יונישךלהמב
( רושיא ) 

לוהינ Winamp םושיי (*).

Winamp בשחמ תרשב לעופו ןקתומ תויהל בייח םושיי eHouse.Winamp תועצמאב טלשנ אוה IR ( ךרד )קוחרמ רקב ינוס
EthernetRoomManager.

םהלש תויצקנופהו קוחרמ רקב ירותפכשארמ רדגומ : 

RC רותפכ תיצקנופ

ההשה Winamp(Play) תיחכונ העוצר לע רוזחל וא , 

תבש םוי Winamp( קיספהלו תוהדל )רוצע , 

סקדניא Winamp האבה העוצרה( אבה ) , 

סקדניא Winamp תמדוק העוצר( םדוקה ) 

> > Winamp(FF) תוינש המכ המידק

< < Winamp(Rewind) תוינש המכ Rewind 

SP/LP Winamp(Shuffle) בצמ Shuffle Toggle 

בחרה Winamp( רוזח ) Toggle הרזח

ךרכ + Winamp( 1 המצע רבג )+ ךרכ  % 
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ךרכ - Winamp( 1 חפנ תנטקה )- ךרכ  % 

2 . יעוריא תאצקה EthernetRoomManager קוחרמ ימוקמה Controller םירותפכ .

EthernetRoomManager םיעוריא200.םומיסקמ( קוחרמ רקב לש ןכותמ רותפכהציחל עוציב לע ימוקמ עוריאל היצקנופ תונבל שי
תירשפא איה המישמםינצחל ).

םיקוחר טלש ינצחל לש תורדגה תריצילא : 

� ץורל “ CommManagerCfg ” אמגודל EthernetRoomManager היוצר . „ CommManagerCfg.exe/: 000201 ” .
� הייסיטרכ* ” יללכ “ לע ”ו תומודא ארפניא תורדגה “ו רותפכהץוחלל
� תונכתל תויצקנופשמתשמ „ו הטילשה אספוק- בלושממ רחביהל ךירצ םוקימןוכנ IR ” *.
� םשה הדשב תונשל ןתינםש
� וא יחכונ עוריא םע תיוות תציחל רחאל רוחבל שיעוריא “ N/”. ץוחלל שי ” לבק “ הריחב עוריארחאל– עיפומ עוריא םירצוי ןולח .
� הדיכל “ IR ” * ץוחל תויהל ךירצ רותפכ
� ל הנפוי קוחרמ הרקב ןצחלץוחלל EthernetRoomManager רחבנ .
� IR תדיכל " רותפכ לש וינפ לע גצומ תויהל ךירצ דוק IR " *.
� רותפכ ” ףסוה “ץוחלל
� ןוכדע ידוק " רותפכםיעוריא תונותיעל יוצרה טלש ירותפכ לכ האצקההרחאל " * 
� ל ץוחל תויהל ךירצ רותפכ ” תורדגה ורמש “ףוסבל dowload רקבה תרוצת .

ואדיו/וידוא( םיינוציח םינקתה לשהטילש /HiFi) קוחר טלש תועצמאב IR דוק תיימדה .

EthernetRoomManager רדשמ ליכמ IR תותוא תרבעהל הקיגולב תונבלו IR םינרצי םיבר םיטרדנטסב .

לכל םידוק255 דע( קחשלו דמל , ספתנש תויהל לוכיםה ERM) . דוק תדיכל רחאל IR , יעוריא eHouse בלשל םירצונ
תובר םיכרד ידי לע גרוהל אצומ תויהל לוכי הז םיעוריא.תכרעמהםע .

3 . םיינוציח םינקתה תטילש , קוחרמ םידוק תרדגה .

קוחרמ דוק ףיסוהלו רוציל ידכךותב Controller IR היזיבלט( םיינוציח םינקתהלוהינל , HiFi , וכו , ואדיו DVD) לש וחוקיפ תחת
EthernetRoomManager תואבה תולועפה תא עצבל שי , רחבנ : 

� ץורל “ CommManagerCfg ” אמגודל EthernetRoomManager היוצר . „ CommManagerCfg.exe/: 000201 ” .
� הייסיטרכ* ” יללכ “ לע ”ו תומודא ארפניא תורדגה “ו רותפכהץוחלל
� קוחר טלש “חותפל ” * Tab , תרדגה “ל תכללו IR ו הרקב תותוא ”.
� תיזיבלט.לוס.ה(.םירואיתו רצק םש , םיידוחייםישל ON/OFF).
� תותוא תדיכל "ץוחלל IR " * הנפומ( ינוציח ןקתהלקוחר טלש לש רותפכ לע זאו RoomManager רחבנ ).
� IR םושייב רותפכ לש וינפ לע עיפוהל ךירצ דוק eHouse.
� טלפ ןולחב םיגצומהאצות
� תכרעמל ףיסוהל ןתינןפוצ eHouse רותפכ * " ףסוה " לע הציחל ידי לע .
� ךרוצ לכ תונכתרחאל IR םידוקה ןוכדע רותפכ לע וצחל םידוק .

4 . תואב קוחרמ םידוק גרוהל תואצוה1-4- ורקאמ תודוקפ תריצי .

לשהחגשה EthernetRoomManager תואבה תולועפה תא עצבל שי , רחבנ : 

� םש יוצררוחבל EthernetRoomManager יללכ "ב " * Tab.
� קוחר טלש “חותפל ” * Tab , תרדגה “ל תכללו IR ו ורקאמ ” *.
� ףילחהל ידכ המישרמ טירפ רוחבל וא )שדח טירפ ףיסוהלךירצ התא םא( המישרה ףוס דע תכללו רותפכ * " ףסוה "ץוחלל .
� יעוריא ףצרב רוחבל תובית- * ובמוק4 , 3 , 2 , 1ךותב IR ב ורדגוה “ IR הצובק * ”ו הרקב תותוא .
� IR ידי לע ןורחא דע1 מ דעס ויהי תותוא RoomManager הרוצת תניעטרחאל .
� ןוכדע ידוק " ךרוצה ורקאמ תודוקפ רותפכ לע ץחל לכ תונכתרחאל "*.
� יעוריא רוציל ידכ" תורדגה רומש " הייסיטרכ רותפכ לע ץחל * ” יללכ “בףוסבל IR.
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םינקת רסירת גוסםיטעמ IR ידי לע םיכמתנ םיטלש EthernetRoomManager ( הקידב רישכמ ידי לע תמואמ תויהל ךירצ
ישיבוצימ , ינוס( םיתמואמ םה םיטרדנטס.)רקבתקחורמו , AIWA , קינוסנפ , והייד , גנוסמס , Matsumi , LG הבוטה ךרדה.)בר דועו
ואדיו/וידוא ירישכממ דחא ןרצי לע טילחהל ידכאיה רתויב .

קדביהל ךירצ קחשלו סופתל דוקזא , קוחרמ דחא רקב תכרעמב םישמתשמ דימת אל םינרציהמכ .

3.1.1.7. ירוטאינימ- הנשמ ידי לע הטילש IR/RF ינורטקלאה חתפמ( קוחרמ רקב ) 

eHouse םיינורטקלא תוחתפמ םג תכמות תכרעמ (IR רדתהוידרבו םודא- ארפניא RF) , םינצחל4 ליכמ .

דוק וקישי םירותפכה תאףוחד IR תיחכונ תינכת יונישל EthernetRoomManager ( ינוסב םירותפכ תציחל ףצר הווש RC(SmartFile> 
ProgramNR 1> רוציל שי םיליפורפ.)רושיא RoomManager וא “ CommManagerCfg.exe ” השקב .

3.1.2. ל הכרא םילודומ EthernetRoomManager.

םיילנויצפוא הבחר םילודומ 3.1.2.1 (*).

EthernetRoomManager 2 ב דיוצמ אוה  RS - (TTL) 232 ילמנ UART םימושיי וא םירקב לש תוידועיי תוסרגב שמתשהל ןתינ רשא
םידחוימ .

3.1.2.2. יסיטרכ ארוק השיג Mifare (*).

RoomManager םע הלועפ ףתשל לוכי Mifare הז.הטילש תלבגה , תונוכנ תולבגה , טולשלהשיג רשפאמ הז ןורתפ.םיסיטרכ ארוק
םימושייהשיג תרקב , םידרשמ , רוביצ ינבמ , תונולמב ליעומרקיעב .

תרש בשחמב םשרנ ארוקל סיטרכהריגס eHouse תלדה תא חותפל.לוס.ה( קשוהש תויהל לוכיןכותמ עוריאו ) 

תכרעמל השיג תוכז תכסמב לעפוה סיטרכהםא eHouse רובעיוניש אוה RoomManager יחכונה .

לע רדגומ תויהל לוכי ןוכנהשיג : 

� תוקופת לעגותימ /OFF ( טלפ לכ רובע דרפנב ) , 
� תוינכותה לכ ילבולג( תוינכותהנתשמ ) , 
� טלק לכלדרפנב רידגהל גתמה.לוס.ה( הנידמה טלק יוניש לע הלעפהעוריא ) , 
� טלפ לכל דרפנב( רמיד תורדגההנתשמ PWM) , 
� תומרהנתשמ ADC םיצורעה לכ ילבולג( הרדגה ) , 
� מ רודיש לכ רובע ילבולג( םימודא ארפניא יעוריאהציר EthernetRoomManager) , 
� הטילש EthernetRoomManager ךרד IR םלועב( קוחרמ ).

10 רובע( תונכותמ תוקופת רידגהל ןתינהז s) רושיא תורוא , תוא רוד , טנגמ- ורטקלאהחיתפב.לוס.תוינורטקלא .

סיטרכ לכ רובעדרפנב תותנכותמ םיידועיי םיטלפ םע דחי תויוכזהשיג Mifare. רידגהל םג ןתינ סיטרכ לכ רובע םש .
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3.1.3 . תותוא לש םירואיתו םירבחמ , הנקתה תוארוה EthernetRoomManager , 
EthernetHeatManager לע ססבתהבםירחא םיינוניב םירקבו EthernetRoomManager PCB.

ירקב לשבור eHouse תרוש תובורא יתשב םישמתשמ IDC הריהמ הנקתהדואמ םירשפאמה , deinstallation שומיש ילבכ.תורישו
םילבכל םלש עוציב שרוד וניא , מ"מ1 לש בחורב אוהשםיחוטש .

תוסכלעקשב ץח ףסונבו םיספדומ םילגעמ לע תינבלמ הרוצ שי.1.אלןיפ .

הרוש תופידע םע םירפסוממםיניפ : 
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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– תוילטיגיד/תויגולנא ריממ תומושת (ADC 3 , 3 ; 0 < )תומושת V>- םיינוציח םילאיצנטופ ורבחת לא (IDC - 20) 

1- 0( המדא/הקראה V) 

2- 0( המדא/הקראה V) 

3- ADC IN 2 

4- ADC 10 ב

5- ADC 3 יפל

6- ADC תילטיגיד הסינכ * 11/12 ב

7- ADC 4 ב

8- ADC 12 טלקב /DIGITAL 11 * 

9- ADC 5 יפל

10- ADC 13 טלקב /DIGITAL 10 * 

11- ADC 6 ב

12- ADC 14 טלקב /DIGITAL 9 * 

13- ADC 7 יפל

14- ADC תילטיגיד הסינכ * 15/8 ב

15- ADC ב ילנויצפוא הרוטרפמט ןשייח( 8 יפל ERM ימדק לנפינוציח וא חול ) 

16- ADC 0 ב

17- ADC ילנויצפוא רוא תמר ןשייח( 9 יפל (phototransistor +) לע ERM ינוציח ימדק חול וא חול ) 

18- ADC IN 1 

19- VDD (+3 , 3V) – חול לע דגנ שרוד ERM דגנה100( הלעפה/םייחכונ הרוטרפמט ינשייחהלבגה OM) 

20- VDD (+3 , 3V) 

* ל רבחתמ אל- תוילטיגיד תוסינכ םע ףתושמ ERM 

םילאיצנטופ םיינוציחלכל רבחתמ אל( עקרקל קתנתהל/רבחתהל )יוביכ/הלעפה(- תומושתילטיגיד ) (IDC - 14) 

1- GND/ 0( עקרק V) 
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2- GND/ 0( עקרק V) 

3- 1 תילטיגיד הסינכ

4- 2 תילטיגיד הסינכ

5- 3 תילטיגיד הסינכ

6- 4 תילטיגיד הסינכ

7- 5 תילטיגיד הסינכ

8- 6 תילטיגיד הסינכ

9- 7 תילטיגיד הסינכ

10- 8 תילטיגיד הסינכ  * 

11- 9 תילטיגיד הסינכ  * 

12- 10 תילטיגיד הסינכ  * 

13- 11 תילטיגיד הסינכ  * 

14- 12 תילטיגיד הסינכ  * 

* תוילטיגיד/תויגולנא ריממ תומושת םע ףתושמ

רסממ יגהנ םע תונכתל תואיצי– םיטלפילטיגיד (IDC - 40 lubIDC - 50) 

1- VCCDRV – VCCrelay הנגה הדויד Clamping (12 V) 

2- VCCDRV - VCCrelay הנגה הדויד Clamping (12 V) 

3– 12( רישי ןנוכ רסממ הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 1.אל

4- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 2.אל

5- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 3.אל

6- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 4.אל

7- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 5.אל

8- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 6.אל

9- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 7.אל

10- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 8.אל

11- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 9.אל

12- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 10.אל

13- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 11.אל

14- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 12.אל

15- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 13.אל

16- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 14.אל
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17- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 15.אל

18- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 16.אל

19- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 17.אל

20- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 18.אל

21- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 19.אל

22- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 20.אל

23- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 21.אל

24- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 22.אל

25- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 23.אל

26- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) 24.אל

27- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(25.אל ) 

28- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(26.אל ) 

29- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(27.אל ) 

30- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(28.אל ) 

31- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(29.אל ) 

32- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(30.אל ) 

33- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(31.אל ) 

34- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(32.אל ) 

35- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(33.אל ) 

36- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(34.אל ) 

37- 12( רסממ ןנוכ רישי הרשמל תוילטיגיד תואיצי V/20mA) תוידועיי תויצקנופ(35.אל ) 

38- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

39- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

40- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

41- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

42- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

43- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

44- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

45- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

46- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

47- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 

40- GND/ 0 עקרק V ( םירטמיטנס40 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקב תולוכי רופישל תיביטנרטלא הקראה ) 
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49- 12+ חוכ תקפסא  V םירטמיטנס100 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקבהלעפהל הפולח( רקב רובע ) 

50- 12+ חוכ תקפסא  V םירטמיטנס100 תוחפ חוטש לבכ ךרואל רקבהלעפהל הפולח( רקב רובע ) 

חוכ DC +12 V (3 - PIN Socket) 

1- 0/המדא/הקראה V 

2- 0/המדא/הקראה V 

3– 12+ חוכ קפס  V/0.5A ( טלק ) UPS 

עקשה לנפ תבחרה– לנפימדק (IDC - 16) - רובע קר eHouse םילודומ תכרעמ רוביח

1- 12 תקפסא  VDC 100 םומיסקמה טלפ/טלק( חוכ mA) * 

2- 12 תקפסא  VDC 100 םומיסקמה טלפ/טלק( חוכ mA) * 

3– גהנ אלל( 34.אל תילטיגיד האיצי ) 

4- VCC 3. 3 למשחה תקפסא V ( לנפהלעפהל ימינפה בציימ טלפ ) 

5- IR טלקמל– ןשייח םודא ארפניא( טלקב IR לנפלע רוביח ) 

6- ADC ב ילנויצפוא הרוטרפמט ןשייח( 8 יפל ERM ימדק לנפינוציח וא חול ) 

7- TX1 (RS232 TTL לנפ לש תורחא תויצקנופ וא )רדשל

8- RX1 (RS232 TTL לנפ לש תורחא תויצקנופ וא )לבקל

9- ADC ילנויצפוא רוא תמר ןשייח( 9 יפל (phototransistor +) לע ERM ינוציח ימדק חול וא חול ) 

10- 1 PWM (PWM וא1 רמיד )ל םודא RGB) TTL – 3.3 )גהנחוכ אלל V/10mA ( לש הרישי העיסנל LED דדובמ- וטפוא למשחב לעפומ ) 

11- PWM 2 (PWM וא2 רמיד )ל ןירג RGB) TTL – 3.3 )גהנחוכ אלל V/10mA ( לש הרישי העיסנל LED דדובמ- וטפוא למשחב לעפומ ) 

12- 3 PWM (PWM 3 וא םעמע )ל לוחכה RGB) TTL – 3.3 )גהנחוכ אלל V/10mA ( לש הרישי העיסנל LED דדובמ- וטפוא למשחב לעפומ ) 

13- IR OUT – רדשמ רובע( םודא ארפניא רדשמ טלפ IR + 12 דגנה V/100mA) 

14- הקראהל רצקל רשאכ( רקב סופיא– ספא ) 

15- 0/המדא/הקראה V * 

16- 0/המדא/הקראה V * 

* תלעפהל EthernetRoomManager 12( למשחה לבכ ירוביחרחא קותינ( ימדק חולמ  VDC) לכלש דואמ הבוט הקראה חיטבהלו
בתנ דחוימב םירישכמ Ethernet 

ETHERNET- עקש RJ45 - LAN 10( תיטוחלא MBs) 

עקשיטרדנטס RJ45 LAN םע UTP - 8 םילבכ .

ינוציח ימדק לנפ םע ןיפולחלילנויצפוא רוא תמר ןשייח– )םיניפ2( הרואת ןשייח–רוא

1- 0/המדא/הקראה V 

2– דגנ תנומת , הדוידרואל השיגר תרחא הנומת ןשייח וא( + הנומת רוטסיזנרט ) ADC וא חולב ילנויצפוא ןשייח( 9 יפל ERM ינוציח ימדק לנפ ) 
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TEMP– ינוציח ימדק לנפ םע ןיפולחל ןשייחתילנויצפוא הרוטרפמט– )םיניפ3( הרוטרפמט ןשייח (MCP9701 , MCP9700) 

1- 3 תרוטרפמט ןשייח למשח תקפסא , 3 V 

2- ADC ב ילנויצפוא הרוטרפמט ןשייח( 8 יפל ERM ימדק לנפינוציח וא חול ) 

3- 0/המדא/הקראה V 

Dimmers- תואיציה PWM (5 3.3( תוגוז- רישיה וטפוא ןנוכה רובע )םיניפ V/10mA) חוכ ילהנמלש

1- PWM 1 (PWM ל םודא וא1.אל רמיד RGB dimmers בTTL 3.3)יטרדנטסה V/10mA ( הדונאה-דדובמ- וטפוא לש הרישיה רוביח תרבעה הדוידל ) 

2- PWM 2 (PWM ל קורי וא2.אל רמיד RGB dimmers בTTL 3.3)יטרדנטסה V/10mA ( הדונאה-דדובמ- וטפוא לש הרישיה רוביח תרבעה הדוידל ) 

3- PWM 3 (PWM ל לוחכ וא3.אל רמיד RGB dimmers בTTL 3.3)יטרדנטסה V/10mA ( הדונאה-דדובמ- וטפוא לש הרישיה רוביח תרבעה הדוידל ) 

4- 0/המדא/הקראה V - Cathodes תודויד לש הרבעהל optoisolators חוכ יגהנל * 

5- 12 תקפסא  VDC 100 טלפ/טלק( חוכ mA) * 

*Powering EthernetRoomManager 12( םירחא למשח תקפסא ירוביחקתנתהל( םעמע חוכ יגהנמ  VDC) דואמ הבוט הקראה חיטבהל
בתנ םע דחוימב םירישכמ לכלש Ethernet.

הבחר SLOT – םינקתה ורבחת לא
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3.2 .EthernetHeatManager - יזכרמ םוח רקבו םידוד רדח

EthernetHeatManager תא להנל ימצע לולכ רקב אוה : 

� םידוד רדח לש ןכותלכ , 
� םוח תכרעמיזכרמ , 
� רורווא , 
� ריוואב לופיט תוכרעמהארבה .

םומיח לש תויולעתוניצר התיחפמ היגרנאב שומיש בבשו םיישפוח תורוקמ םע דחיו רוריק תנקתהו דואמ םדקתמ םומיח טולשל לוכיןקתה
םינש1-3 ב הנקתהתויולע רזחהל רשפאי המ , רוריקו .

ליואר EthernetHeatManager הנקתה תרוצת רוריק/םומיחלכל ץמאל ןתינ דואמ לודג ילנויצקנופה .

ןה תויצקנופםישאר : 

� גוס לכ(דוד ) ON/OFF מ קלד תקפסא ףוקעל, חוכ תיבשהל , קלד תקפסא תיבשהל ןנוכ , הטילש eHouse.
� וא/ו םימ לייעמ םעהרודמ (HAD) רזע ידהוא , בואשלםימ , םח ריווא רוזיפ תכרעמ , HAD הטילש חופמ , 
� תארבהל הכימתורורווא AMALVA וגר HV400 םאות וא C קשממב תונבל לע תמדקתמ הטילש( רקב1 RS232) , 
� ןיפילח םוח ררוואמעקרק (GHE) , 
� רורוואל הבאשמ רוריק/םמחמםימ , 
� הארבה תכימתל ררוואמ תטילשיאול , 
� םמחמ , םימ ןנצמ , רזע ידהוא , םוח ףילחמ ףוקעלתוריהמ3 , 2 תוריהמ , תוריהמ1 יוביכ/ב( רחא גוס תרזחה ןונגנמב הטילשיסיסב

, GHE , ריוואה deriver.
� טולשל servomotor ריוואה Deriver/GHE.
� ריווא תרוטרפמט תמאתה תרזגמ יכרדילמשח ץע טולשל , םירדחל ץצופ ריווא םומיחל( רונתםימ ).
� םימח םינפ הבוג לש ןמס , הנקתהםימח םימו תיזכרמ הקסהל םימ רגאמ לוהינםח , 
� הטילש ימ תבאשמ( תכרעמירלוס ) , 
� שמש תכרעמ , הרודמ , םידוד :הרוטרפמטה לעמ םירוטקידניאההקעזא .

תואבה תורוטרפמטהו הטילש תדימרקב : 

� הבאשמ תרקבל- )1( הרודמ לש לייעמםימ , 
� ןשייח יוביג( )2( הרודמ לש לייעמםימ ) , 
� תכרעמ רובע המח ריווא תרוטרפמט( העסההרודמ HAD) , 
� הבאשמ תרקבל( םימ לייעמדוד ) , 
� הבוגב % 90( םימ ץיח שארםח ) , 
� הבוגב % 50( עצמא ץיח ימםח ) , 
� הבוגב % 10( םימ רגאמ תיתחתםח ) , 
� הבאשמ תרקבל( שמש תכרעמבםימ ) , 
� תינוציח ריווא תרוטרפמטריווא Deriver רורוואל , 
� GHE רורוואל ריווא תרוטרפמט , 
� יקנ( הרזחה ןונגנמ תרוטרפמטל ריוואהקפסא ) , 
� ךלכולמ( תיבהמ ריווא תרוטרפמטתוצמל ) , 
� יקנ( םירדחל ץצופמ- הקופת ריווא תרוטרפמטהרזחה ןונגנמ ) , 
� הרוטרפמט תומאתהלילמשח םיכרד3 קתינ תטילשל םימ דוד ירחא ריוואםח , 

3.2.1. יטלפ EthernetHeatManager.

3 םודא/בוהצ/קורי )דמעמ תרונמל( הרודמ לש דמעמ- טלפ

העסהו םימ לש ןרוטקמ תויולת תורוטרפמט לש בולישתורונמ .

Tjacket- לפכוה( לייעמ דדמנ םימ תרוטרפמט ) 
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Tconv - הרודמה לעמ תדדמנ העסה תרוטרפמט

תובכללכ - Tconv <“ ו , * ”ו יובכ.הרמ -Tjacket <“ דר ” *.

לובנל וא הקיר הרודמ- ףועפעקורי (Tjacket <“ ו יובכ.הרמ “ו (ו )* ” ןירג ” * <Tconv <“ ב.הרמ ” *) 

ןירג “- ףיצרקורי ” * < Tjacket <“ ו חוורמ “- * ” בוהצ ” * 

ו חוורמ “- * ” בוהצ “- בוהצוקורי ”* < Tjacket <“ ו חוורמ “ + * ” בוהצ ” * 

ו חוורמ “ + * ” בוהצ “- בוהצ ”* < Tjacket <“ ו חוורמ “- * ” דר ” * 

ו חוורמ “- * ” דר “- םודאובוהצ ”* < Tjacket <“ ו חוורמ “ + * ” דר ” * 

ו חוורמ “+ * ” דר “- םודא ” * < Tjacket <“ הקעזא ” * 

ףועפעםודא - Tjacket> = “ הקעזא ” * 

םח םימה רגאמו הרודמ ימ לייעמ ןיב( םימ תבאשמהרודמ ).

Tjacket= לייעמו לייעמ1( עצוממה T 2 T) דדמנ

Tconv= הרודמה לעמ תדדמנה העסה תרוטרפמט

Tjacket>“ ו * ” הבאשמ תרודמ Tconv>“ הבאשמ( )םומיח איה הרודמ( *” תא.הרמ ) 

Tjacket<“ הבאשמ יובכ(* ”ו חוורמ “- * ” הבאשמ תרודמ ) 

םח םימה רגאמו דוד ימ לייעמ ןיב( םימ תבאשמדוד ) 

Tboiler>” הבאשמ( * ” הבאשמדוד ) 

Tboiler <” הבאשמ יובכ( * ”ו חוורמ “- * ” הבאשמדוד ) 

דוד ON/OFF םימח םימה רגאמ לש הרוטרפמט ידי לע טלשנ .

TBM- עצמאה ץיח לש תדדמנ הרוטרפמט

TBM>“ תוקד T ” * (OFF םידוד ) 

TBM<“ תוקד T ” * - ב םידוד( היובכ הרודמתאו שמשה תאו * ”ו חוורמ “ ) 

יוביכ/רורווא(הרזחה ןונגנמ ).

תימינפ יזכרמה םומיחה ,רדח תרוטרפמטל ןשייח ידי לע דדמנ-ןווג

ןווג >“ T םומיח בצמ( * ” שקב - Vent OFF אלמ ינדי וא יטמוטוא בצמ ) , 

ןווג <“ T אלמ ינדי וא יטמוטוא בצמ לע םישנמ- בצמהקסה( * ”ו חוורמ “- * ” שקב ) , 

ןווג >“ T רוריק בצמ( * ” שקב - Vent אלמ יטמוטוא בצמב ואךירדמ לע ) , 

ןווג <“ T בצמרוריק( * ”ו חוורמ “- * ” שקב - Vent OFF אלמ ינדי וא יטמוטוא בצמ ).

Page 31 of 94

2012-12-20



3 המר/2 תמר/1 תמר(הרזחה ןונגנמ ).

ןמזתמהמ וא ינדי ןפואב רורווא תמרהטילש .

םמחמו ץיחה ןיב( םמחמ תבאשמםימ ).

תימינפ יזכרמה םומיחה ,רדח תרוטרפמטל ןשייח ידי לע דדמנ-ןווג

ןווג < T הבאשמ- םומיח בצמ( םילוש *- * שקובמ ) 

ןווג > T שקובמ * (OFF הבאשמ ) 

(*) ל םימ תבאשמ רוריק/םמחמ GHE.

תועצמאב הארבה , רורווא תעב לעפומהבאשמ GHE ושגפנ םה םיפסונ םיאנתו תלעופ : 

� לש תינכתליעפל תרדגומ תורשפא * ”ו םומיח/רוריק “ו( בצמינדי HeatManager.
� ןוכסיחהיגרנא תצק לבקל וא ץוחנ הז םא יטמוטוא ןפואב רחבנש יטמוטוא בצמאלמ .
� ןוכסיחהיגרנא תצק לבקל וא ץוחנ הז םא יטמוטוא ןפואב רחבנ רורוואהםיאנת ילב .

םימח םימ דודו םימח םימה רגאמ ןיב( )+( הטילש תוקתינ םיכרדשולש ).

םימ דוד ירחא ריווא לש תדדמנ הרוטרפמט-הפועתה הדשב התיחנ .

םמחמ “>הפועתה הדשב התיחנ & T ” * ( יובכ ) 

םמחמ ”<הפועתה הדשב התיחנ & T ” * - םומיח בצמב רורווא ךלהמב )בינמז( * ”ו חוורמ ” .

םימח םימ דודו םימח םימה רגאמ ןיב( )- ( הרזגמ תטילש יכרדשולש ).

םימ דוד ירחא ריווא לש תדדמנ הרוטרפמט-הפועתה הדשב התיחנ .

םמחמ “>הפועתה הדשב התיחנ & T ” * ( םומיח בצמב רורוואךלהמב )לע ינמז .

םמחמ “<הפועתה הדשב התיחנ & T ” * - “ T Hist ” * (OFF) 

היוצר המרב םומיח ףוג תרוטרפמט לע רומשל ידכ תילמשח הרזגמהעונת לע הטילש ןמזל םשוי בוריק םתירוגלאדחוימ
האלה ןכו אתלד תרוטרפמט , תומח םימה רגאמ תרוטרפמטבםאתהב .

םח םימה רגאמו שמש תכרעמ ןיב( תכרעמ לש םימ תבאשמירלוס ).

T ו ראלוס יט ”>)דדמנ( שמש ” * (ON) , 

T ו חוורמ ”- * ”ו ראלוס יט ”< )דדמנ( שמש ” * (OFF) , 

יוביכ/הלעפה( חוכדוד ).

וכו , ץיקב דוד לש חוכ תכיפהל שמשלתיחפ '.

יוביכ/הלעפה( קלד תקפסא תתבשה ןנוכדוד ).
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ידי לע תינוציח הכנ תויהל לוכי הקפסא ןנוכקלד HeatManager קלד רובע דחוימב.דודה שא םוקמב קלדה לכ תאקזבל.לוס.ראוד
םיננוכקצומ .

יוביכ/הלעפה( קלד תקפסא ןנוכםלעתהל ).

ינוציח תויהל לוכי הקפסא ןנוכקלד overriden ידי HeatManager דחוימב.הצוחה קזבה ירחא וא ןושאר קלדה ןמזסמוע רובע.לוס.ראוד
םיננוכקצומ קלד רובע .

חופמ תצפה םח ריוואהרודמ (HAD תכרעמ ) 

Tconv= הרודמה לעמ העסה לש דדמנ הרוטרפמט ךרע .

Tconv>“ ב( * ”ב.הרמ ) , 

Tconv<“ יובכ( * ”ו יובכ.הרמ ) .

םימ רגאמ דמעמםח .

Tbd ,TBM , TBT - ןוילע, עצמאה , הטמל( המאתהב ץיח לש ודדמנש תורוטרפמט ).

Tbd>“ T הפיצר הרואת( * ”ו תוקד ץיח ) 

T לע תעל האוושהה תא רצק ןמז % 100 >עצוממ ץיח .

T השפוחל ילנויצרופורפ % 100 < עצוממ ץיח .

TIME_ON0.2 ו תוינש TIME_OFF (TBT + TBM)/2 45 זא תוכומנ  C - םימ םומיחלקיפסמ אל .

TIME_ON= 0 TIME_OFF.2 תוינש (TBT) <” םמחמ & T ” * 5 C דוד תקפסא( םומיחל הקיפסמ הרוטרפמטהאל ).

הקעזאדוד .

T דדמנ דוד >” T ב( * ” הקעזא ) 

T דדמנ דוד <” T יובכ( * ” הקעזא ) 

* מ תומשב שמתשהל “ eHouse.exe ” םושיי ירטמרפ .

3.2.2. יעוריא EthernetHeatManager.

EthernetHeatManager םדא םע האלמ תוילנויצקנופ גישהל ידכ רחאב.םיבר םיבצמרורוואב דבוע , תוררקתה , םומיחל שדקומ רקב
248( ןמזתמ םדקתממ וא ינדי ןפואב ליעפהל ןתינ.תויצקנופולוכ תא עצבל ידכ , הרדגוה עוריאל תשדקומ הצובק , ןילמוג תלועפילאמינימ

ב תונבל )תודמע EthernetHeatManager לש םירחא םירישכמב ומכ eHouse תכרעמ .

לשםיעוריא EthernetHeatManager: 

� רצק ןמז תובכל היהי הז דודב שומיש ןיא םאךכ , םירטונמ ןיידע םוח ירטמרפ- לע םיינדי( םידוד לעדוד ) , 
� יובכהדוד (Boiler רצק ןמזליעפהל היהי הז דודב שומישב ךרוצ שי םאש ךכ, םירטונמ ןיידע םוח ירטמרפ- יובכה ינדיה ) , 
� םיקצומ קלד ידודל( קלד תקפסא ןנוכתבש ) , 
� קלד תקפסא ןנוכרשפאל ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� לעפומ קלד תקפסא ןנוכםלעתהל ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� תעסונ קלד תקפסאםלעתהל ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
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� רורווא ON ( הרזחהה ןונגנמ , רורווא ON) , 
� רורווא OFF ( םירישכמרזעה לכו , הרזחה ןונגנמ , רורווא לטב ) , 
� דודל קתינתוילמשח םיכרד שולשהמ םומיסקמ תרדגה תרוטרפמט( סקמהקסה ) , 
� הלש הבאשמה תא תובכלו םימ םמחמל קתינתוילמשח םיכרד שולשהמ הרדגה תוקד תרוטרפמט( תוקדהקסה ) , 
� דודםימ קתינל םיכרד שולש לש תינדי הלדגה תדמע( +הקסה ) , 
� דודםימ קתינל םיכרד שולש לש התחפה ינדי םוקימ(- הקסה ) , 
� המ ןמזל דוד רובע הבאשמ תלעפה ינדי( םידוד תבאשמבךופהל ) , 
� דוד רובע הבאשמ יוביכ ינדי( םידוד תבאשמ תאךופהל ) , 
� המ ןמזל הרודמל הבאשמ תלעפה ינדי( הבאשמ תרודמ לעךופהל ) , 
� הרודמל הבאשמ יוביכ ינדי( הרודמ תבאשמ תאךופהל ) , 
� דודל הבאשמ לע ינדי הנפמ( הבאשמםמחמ ) , 
� דוד רובע הבאשמ יוביכ ינדי( יוביכ תבאשמםמחמ ) , 
� הנורחאה רוהיטהמדודב שומישל הקילס סופיא תקעזא קפלד( םידוד תקעזאלחתאל ) , 
� הנורחא קלדה תניעטמ םידודב שומישל סופיא תקעזא דגנ( הקעזא ןעוטלחתאל ) , 
� םידוד חוכ קפס לע ינדי רות( םידוד חוכ קפס לעךופהל ) , 
� םידוד למשח תקפסא תא תובכל ינדי( םידוד חוכ קפס תאךופהל ) , 
� PWM1 * + ( ב הקופת תמר תא לידגהל PWM 1) , 
� PWM2 * + ( 2 ב הקופת תמר תא לידגהל  PWM) , 
� PWM3 * + ( 3 ב הקופת תמר תא לידגהל  PWM) , 
� PWM* 1 - ( 1 טלפב המר תדירי  PWM) , 
� PWM2 * - ( טלפ2 לע המרב הדירי PWM) , 
� PWM3 * - ( טלפב3 המרב הדירי PWM) , 
� ו בצמה לש םירטמרפה לכ , םומיסקמ24( תינכת יונישעצבל HeatManager לכב דרפנב תנכתל ןתינ , הרוטרפמטה תומר

תינכתדחא ).

*PWM םיצירעמ ףסונ טולשל לוכי DC וטפוא םעשרדנ ףסונ חוכ גהנ.)סלופ בחור תסוומ טלק(ידי לע םיטלשנה םירחא םינקתה וא -
תודידב .

םיעוריא תרזחה ןונגנמשדקומ (AMALVA םירחא וא )400- וגר (*) 

� יובכ( )*( קיספתהרזחה ןונגנמ ) , 
� ב( )*( לחתההרזחה ןונגנמ ) , 
� ץיקהרזחה ןונגנמ (*) (Disable םוח תפלחה ) , 
� םוח ףילחהל רשפא( )*( ףרוחההרזחה ןונגנמ ) , 
� הרזחה ןונגנמ לש ןמזתמותוימינפ תורדגה תועצמאב- הרזחה ןונגנמ לש יטמוטוא בצמ( יטמוטואהרזחה ןונגנמ ) , 
� ידי לע תינוציח הטילש תרזחה ןונגנמ- ינדיה בצמ( ינדיהרזחה ןונגנמ HeatManager ) , 
� הרזחה ןונגנמ T. 15 ימינפה  C (T הרזחה ןונגנמל הרוטרפמט ןשייחתפסונ הנקתהל םוקמב שקב ) , 
� הרזחה ןונגנמ T. 16 ימינפה  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 17'ג ימינפה  , 
� הרזחה ןונגנמ T. 18 ימינפה  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג19 ימינפ ' , 
� הרזחה ןונגנמ T. 20 ימינפה  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 21 ימינפה  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 22 ימינפה  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 23 ימינפה  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 24 ימינפה  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 25 ימינפה  C , 
� ילאמינימ( )*( 1 תמרהרזחה ןונגנמ ) , 
� חרזמ( )*( 2 המרהרזחה ןונגנמ ) , 
� ילאמיסקמ( )*( 3 המרהרזחה ןונגנמ ) , 
� 0 תמרהרזחה ןונגנמ  (*) (OFF) , 
� הרזחה ןונגנמ T. 0 ךותמ  C ( ימינפה םוח ףילחמ לש הקלדההו יוביכה ידי לע טלשנויהי רשא םירדחל תצצופמ הרדגה תרוטרפמט

קתונוא לטובי אל'יתייה אל םא ימינפ ילמשח םומיח רונתורוטור ) 
� הרזחה ןונגנמ T. 1 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג2 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג3 ךותמ ' , 
� הרזחה ןונגנמ T.4 הצוחה C , 
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� הרזחה ןונגנמ T. 5 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. ךותמ C 6 , 
� הרזחה ןונגנמ T. 7 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 8 ג ךותמ  , 
� הרזחה ןונגנמ T. 9 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג10 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג11 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג12 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. 13 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג14 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג15 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג16 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג17 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג18 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג19 אצי ' , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג20 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג21 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. 22 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. 23 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג24 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג25 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג26 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. 27 ךותמ  C , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג28 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג29 ךותמ , 
� הרזחה ןונגנמ T. ג30 ךותמ .

(*) , ףוקעל , םידהואל רישי רוביח( הרזחה ןונגנמ לש לגעמימינפ ךותל תוברעתה שורדל היושע הרזחה ןונגנמ לש הרישי הטילש
תוריהמ Trafo , וכו '.

iSys הדובעההז בצמב ררועתמה קזינ לכל תיארחא הניא הרבח .

הרזחה ןונגנמ Amalva תבחרה ץירחל לבכ רוביח ךירצ HeatManager (UART2) וגרב חולב- התנבנ תירוט האיציל .

הנגה ירישכמ ינש רובע הרצונש תויהל תבייח הקראהןוכנ .

EthernetHeatManager הארבה יבצמ , רורווא , הרוטרפמטה תומרלכ תבכרומ תינכת לכ.החגשה אלל הדובע תוינכות24 ךמות
.EthernetHeatManager תובאשמלכ.רתויב תילכלכה הרוצב היוצר הרוטרפמט תלבקל םירטמרפרורוואו םומיח יטמוטוא ןפואב םיאתהל

תומר לטבל/ליעפהל יטמוטוא ןפואב programed תורוטרפמטלש רוטינ .

מו ינדי ןפואב ליעפהל ןתינתוינכות “ eHouse ” וכו תומאתה , ןמז, שדוח , הנועל רשפאמה ןמזתמ םדקתממ יטמוטוא ןפואבהציר וא םושיי
' רורוואו תיזכרמ הקסהה תכרעמב הטילשל .

3.2.3. רוריק יבצמ, הקסה , הארבה , רורווא .

הרודממ ריווא רוזיפםח (HAD) - םומיח איה הרודמםא , רוריקו םומיח לש םירחא םיאנתמ יאמצע ןפואבויטמוטוא ןפואב לועפל םאה
לש תיחכונ תינכתל הליעפ וז תורשפאהו HeatManager.

, הקסה , תוררקתה, רורווא תמר( תינכת תורדגהב ינדי ןפואב שארמ ועבקנ , תוררקתה, הקסה , הארבה , רורווא :םירטמרפ לכ- בצמינדי
תשקובמ הרוטרפמט , םומיח לש הרוטרפמט, עקרק םוח ףילחמ , הרזחה ןונגנמ םוח ףילחמ .

תרוטרפמט רשאכ שדחלווקיספה םה רזע דיקפתו , םומיח תארבה , רורווא- םומיחה ךלהמב גורחל תימינפה רדח תרוטרפמט לש הרקמךותב
ךרע תחתמ תדרוי תימינפה רדח “ T ו חוורמ “- * ”ו שקובמ ” *.
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יטמוטוא ןפואבתומאתומ תורדגהה ראש לכ.תינכת תורדגהב שארמ ועבקנםומיחו רורווא תורוטרפמט לש תשרדנה המר- יטמוטוא בצמאלמ
םומיח ךלהמב.רוריק ואםומיח ידי לע , רדחב תשקובמ הרוטרפמט לע רומשל ידכ , HeatManager המרב רונת תרוטרפמט לע תרמוש

תילמשח םיכרד תרזגמ3 תמאתה , תנכותמ .HeatManager היגרנא לש רתויב תוכומנה תויולעב היוצר הרוטרפמט לע רמוש
רורוואשקב גורחל לש הרקמב.םמחמ , ןנצמ , םוח ףילחמעקרק , םידהואכ רזע ירישכמ תקספהו הלעפה יטמוטוא ןפואב, תשמשמה

תחתמ תדרוי הרוטרפמטהימינפה רדחה רשאכ שדחתי םומיח , הארבה , רורווא. קיספמ רזעה ינקתה לכ תאו םומיח , הרוטרפמט “ T שקובמ
ו חוורמ “- * ”ו ”*.

תחתמ תימינפה רדח תרוטרפמט תדירי לש הרקמב רוריק בצמךותב “ T ורזעו רוריק ירישכמ , הארבה, רורווא * ”ו חוורמ “- * ”ו שקובמ
הרוטרפמט גורחל רשאכ שדחתהםה.םג רוצעל “ T ךרע * ”ו שקובמ .

לכ תדבוע הארבה , רורווא. הערפה אלל הארבהו רורווא םע- אלמ יטמוטוא בצמהרוצ רזגנ יאנת אלל רורווא בצמ.רורווא בצמםיאנת ילב
תחתמ תדרל וא , בצמב םומיח ךלהמב הרוטרפמט גורחלימינפה רדחה לש הרקמב.היוצר המרב רדח תרוטרפמטתימינפה הרימש ןמז

הרוטרפמטילמיטפוא ריווא םע תוקנל רורווא תוכמו , היגרנאב ןוכסיח בצמלםירדגומ רזע ירישכמ , רורווא , ןנצמ , רוריק בצמ רונתךלהמב
ל ךרעב הווש T תכרעמ לש תוליעיה תא ריבגהל ידכ , תובשחנ תורוטרפמטינוציח.רדחב שקב .

HeatManager לודומ יניפ םוקימ .

רבחמ J4 - תויגולנא תוסינכ (IDC - םירישי רוביח תרוטרפמט ינשייחל (20 (LM335) 

רואיתה תרוטרפמט ןשייח תא דמצהןשיח J4

עקרק - GND (0V) 1 לכ רוביחל הצופנ הכיס LM הרוטרפמט ינשייח335

עקרק - GND (0V) 2 לכ רוביחל םיפתושמ םיניפ LM הרוטרפמט ינשייח335

3 50 ADC_Buffer_Middle % הטילש םומיח ךילהתל( םח םימה רגאמ לש הבוג ) 

ADC_External_N 4 ןופצ תרוטרפמטינוציח .

ADC_External_S 5 םורדב הרוטרפמטםיינוציח .

ADC_Solar 6 רתויב ההובגה הדוקנ( תכרעמהשמש ).

ADC_Buffer_Top7 90 % הטילש םומיח ךילהתל( םח םימה רגאמ לש הבוג ).

ימ 8 ADC_Boiler דוד תבאשמב הטילשל( טלפ רוניצ- דוד לש לייעמ ).

ADC_GHE 9 ב הטילש( םוח ףילחמעקרק GHE האלמ יטמוטוא

םיאנת אלל רורווא יבצמוא ) 

ADC_Buffer_Bottom 10 10 % הטילש םומיח ךילהתל( םח םימה רגאמ לש הבוג ) 

ימ 11 ADC_Bonfire_Jacket טלפ רוניצ תויהל לוכי( הרודמ1 לש לייעמ ) 

ADC_Recu_Input 12 טלק לולצ ריוואהרזחהה ןונגנמ

ADC_Bonfire_Convection13 הבורא רוניצמ רטמיטנס המכ( הרודמ לעמ ) 

( הרודמ דמעמבו םח ריווא רוזיפלשומיש ) 

ADC_Recu_Out 14 לולצ ריוואב תיב תקפסאל( אציהרזחהה ןונגנמ ) 
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ADC_Bonfire_Jacket2 15 טלפ רוניצ תויהל לוכי( 2 הרודמ לש םימ טק ) 

ADC_Heater 16 םמחמ תמאתהל( םימח םימ דוד ירחא ריוואב רטמ1 ךרעבםקוממ

ילמשח תוקתינ םיכרד שולשב הרוטרפמט ) 

ADC_Internal 17 רתויב רקה רדח( ןויעל רדח תרוטרפמטםיימינפ ) 

ריווא 18 ADC_Recu_Exhaust רורווא רוניצב םקוממה( תיבהמ שושת ) 

VCC(+5 V - 19 )בצייתה  VCC ( 5+ טלפה  V רובע )בציימב הנבממ powering יגולנא

רבחתמ אל(םינשייח ) 

VCC(+5 V - 20 )בצייתה  VCC ( 5+ טלפה  V רובע )בציימב הנבממ powering יגולנא

רבחתמ אל(םינשייח ) 

רבחמ J5 - לש תוקופת HeatManager (IDC - 40 , 50) 

םש ןתטלפ OUT נ"ע רואית

Nr ןיפ

J5 רסממ

תרודמ 3 1 Bonfire_Pump םימ תבאשמ רוביח

Heating_plus 24 הלדגה פמט( + הרזגמ תטילש יכרד3 תילמשח ) 

Heating_minus 35 תינמז התחפה(- הרזגמ תטילש יכרד3 תילמשח ) 

לעפה 6 4 Boiler_Power דוד למשח תקפסא לש

5 7 Fuel_supply_Control_Enable קלד תקפסא ןנוכתבש

ימ 8 6 Heater_Pump םמחמ תבאשמ רוביח

Fuel_supply_Override 7 9 קלד תקפסא ןנוכ לש הטילשהסירד

ידוד 10 8 Boiler_Pump םימ תבאשמ

FAN_HAD 9 11 ררוואמ רוביח( הרודממ ריווא רוזיפםימח ) 

FAN_AUX_Recu10 12 רורווא לש תוליעילידגהל ידכ( הרזחה ןונגנמל ףסונ רזע דהוא ) 

FAN_Bonfire 11 13 קיפסמ אל הדיבכה תרוצבה םא( הרודמל ררוואמרזע ) 

Bypass_HE_Yes 12 14 לש הפקע הדמע וא( לעמ םוח ףילחמהרזחהה ןונגנמ servomotor) 
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Recu_Power_On 13 15 הרזחה ןונגנמ לש הרישי הטילשב חוכהרזחהה ןונגנמ .

ימ 16 14 Cooler_Heater_Pump ךרד רורוואל רוריק/םומיח תבאשמ רוביח

םוח ףילחמעקרק .

15 FAN_GHE 17 עקרק םוח ףילחמ ךרד ריווא תמירז תרבגהל ררוואמרזע .

16 Boiler_On 18 יוביכ/הלעפה( דוד תטילש טלקידכ ).

Solar_Pump 17 19 הכרעמ ימ תבאשמתיראלוס .

Bypass_HE_No 18 20 לש הפקע הדמע אל וא( לע םוח ףילחמהרזחה ןונגנמ servomotor).

ריווא 21 19 Servomotor_Recu_GHE עקרק םוח ףילחמ חקלנש רורוואל .

ריווא 22 20 Servomotor_Recu_Deriver מ חקלנש רורוואל deriver.

WENT_Fan_GHE 21 23 2 עקרקה םוח ףילחמל ררוואמרזע .

3.3. רסממ לודומ .

230 רשקה ישנא םע( םירסממב תונבל םע םילהנמ ירישכמ יוביכ/רישי גתמ רשפאמ לודומרסממ V/10A). תויהל אל'לוכי יביטקודניא סמוע
לודומ גוסב היולת תיפוס הריפס.35 םה םירסממהנקתה לש תיברימה תומכ.םידהוא , תוכומנ למשח תכירצ תובאשמ דבלמ רשק ישנאלרבוחמ

.

םירסממ לש הריפסשמושמ רקב

24 EthernetHeatManager - 35 

24 EthernetRoomManager - 35 

CommManager 35* 2 

חוכ יסובוטוא לש הלק הנקתה רשפאמ לודומםירסממ eHouse. 2.5 * 3(למשח סובוטוא mm2 הנפהלבגהל לודומל ץהוגמ אוה )ילמשחה לבכ
רובעל ידכ קיפסמ ךרעו הקפסאליעי חוכ תלבגהל םורגל לוכי , חתמ תרחא ןיפיט.תכרעמלש ןוכנו ןמז ךרואל הדובע חיטבהלו תודגנתה

הדובע לש םינשהמכ רחאל דחוימב םירסממ .

230V תורישי םיצהוגמ תויהל םיכירצ םילבכ PCB ( לש ךוראו ןמז ךרואל הניקת הדובע חיטבהל תנמ לעב )םירסממ לש רשק ישנאל
םירעוב םיביתנםורגל הלולע הלודגו תצצונ רשק תודגנתה ירוביחלשפ לש הרקמב.רשק ישנא לש הרצק תודגנתה , ץצונאלל , תכרעמ

לודומלש לק תוריש רשפאל ידכ ףוליח ירטמיטנס50 ךרוא םיצהוגמ תויהל םיבייח םילבכלכ.םיעובק תכרעמ יקזינו ךרד ירוציק , לודומב
הלקת לש הרקמב יונישו רסממ .

לש םיילנויצפוא חוכ ינקתה ילהנמ ליכהל יושע לודומםירסממ PWM ( סלופ בחור Dimmers) 12+מ קפוסמ , )3 דע( תסוומה  V 15ל V 
DC 50 חכה ילאמינימו W רואהלש ףטושה םועמעל וב שמתשהל ןתינ.טלפ לכל DC ( 30 קר.)רישי םרז W תרבוחמ תויהל הלוכי הרונמה

המירזריווא ףוחדל ןקתומ תויהל בייח ררוואמה , קיפסמ אל רורווא לשםא.הבוח איה לודומ לש בוט רורווא חיטבמ.םעמע טלפתחאל .

ב עיפומהםוזמזו םיבהבהמ לש תוחונ תוענמיה תרשפאמ רמיד לש היינבההז dimmers triac וא thyristor 230 תחת V/AC.
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לשםיגהנ dimmers ירי ללוכ תכרעמ לש ךיפה יתלב קזינל םורגל לולערחא םושיי.תוירונ וא תורונמל קר רבוחמ תויהל לוכי .

םידהואהובג חתמ , םיעונמ.לוס.יביטקודניא םיסמוע ראודל עגונב דחוימבהז .

הרקמב חונרתוי ךא רתוי רקי אוה הז ןורתפ.הנקתהחול- גתמ רובע םידיחי םירסממ ידי לע םיפלחומ תויהל םילוכי םילודומהרסממ
יוניש רובש רסממ לש .
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3.4.CommManager - לודומתבלושמ תרושקת , GSM , תרש1 , רלור להנמ , ןוחטיב תכרעמ
eHouse.

CommManager תעדוה םע החטבא תכרעמ יאמצע אוה GSM (SMS) רלור להנמב- הנבנ םג ליכמ אוה.טולשלו . CommManager ליכמ
לודומ GSM תועצמאב הרישי הטילשל SMS , קשממ ליכמ אוהףסונב.ל"אוד Ethernet תטילש רובע TCP/IP לעמ( הרישי LAN ,WiFi 

וא WAN). החטבא תכרעמ- תיבב רתויב בושחה הנשמלתרושקת יאמצע ץורע- בר רשפאמ הז .

GSM/SMS רוטינ תורטמרובע ןגייח לש ןופלט יווק ךותיח.הלבח אמגוד לע יארחא וניא .GSM וידרזא עירפהל השק רתוי הברה איה תואה
ב הקספה ןמזב לעפומ םילודג חוכ ירדשמ ידי תוועלםיבבוחל םילק םירדת לע דבוע , םיווק- רוטינ .

3.4.1. לש תוירקיע תונוכת CommManager 

� תועדוה םע הלולכ החטבא תכרעמימצע GSM/SMS , תועצמאב לוהינ , רוטינ רוזאל ץוחמרקובמ SMS , טנרתא , ל"אוד , 
� הבחר לודומ םע96דע , הבחרה לודומ אלל48 דע( רוביח תקעזא ינשייחרשפאמ , 
� 27( 35םומיסקמ רקב תועינמ תותלד , לצ יככוס , םירעש , לילגב תונבלבלשמ  *) servomotors לודומ אלל יאמצע רלור

ןנוכןיפולחל.לדחמ תרירבכ יפמוס ןקתב דבועו תורוש2 ידי לעטלשנ רלור ןקתה לכ.הבחר לודומ םע56 דעו, הבחרה servomotor 
רקובמתויהל לוכי )תואלמ תוניג ליכמה( רישי .

� קשממליכמ RS485 ל רישי רוביחל eHouse תורטמרחא וא םינותנ1 סובוטוא .
� קשממבלשמ Ethernet לעמ( הרישי הטילש רובע LAN , WiFi , WAN).
� לודומליכמ GSM תועצמאבתכרעמב הטילשו ןוחטיב תכרעמ תעדוה רובע SMS.
� ל"אודה חוקלבלשמ POP3 ( לעמ GSM/GPRS ינורטקלא ראוד תועצמאב תכרעמהטילשל , )תשר גויח .
� תקפסמ המראוה םוקמ לכב דבועו טנרטניאל רשקל דבל דומעל שרוד אלתושעל GSM/GPRS תוא .
� ןקתההקעזא רוטינ , הקעזא תרונמ , הקעזא ןרוה לש רישי רוביחרשפאמ .
� היהשה ןמז , )לכ םילורה לש ילאמיסקמ( אלמ העונת ןמז, הטילש ןמז :םירטמרפ תדובע תותלד , םירעש , תונכתל םילילגרשפאמ

( ןוויכ יונישל ).
� םע םאות( יטרדנטסה , לגניסכ יטלפ לש יביטנרטלא שומישרשפאמ RoomManager) , תשרדנ אל תולגלג לש תכרעמה םא .
� ליכמ RTC ( שומיש ןמזתמףקתו ןורכנס ירישכמ רובע )תמא ןמז ןועש .
� ןמז יעוריא עוציבב תנכתל, החגשה אלל , תורש , יטמוטוא , ףוכתל םדקתמ ןמזתמליכמ , 
� בלשמ TCP/IP םיעוריאהלבק :רשפאמו הווש תופידע שי םירוביח.לבוקמתינמז וב םירוביח5 םע הטילש תכרעמ תרש רובע

םימאות םירישכממ TCP/IP תכרעמל eHouse , דמעמ תחילש , בשחמ תכרעמל םינמוי תרבעהףיצר eHouse 1 םינקתה TCP/IP 
גישהל, הימדהל ןיינעו רוטינ תונידמ ילנפ רובע TCP/IP קשממ485 ל ףוקשה RS , יניצרו הרוצת תיעב יוהיזהניעטל .

� ליכמ TCP/IP טולשל חוקלה EthernetHouse (eHouse 2) תשר תועצמאבתורישי םירישכמ TCP/IP.
� ןיב חטבואמ תומיאו םושיר שמתשמ חוקלהוםיתרש TCP/IP תכרעמ ינקתה eHouse.
� רשפאמ eHouse 1 םהיניב הקולח ינותנו תכרעמ ינקתה תטילש .
� תכרעמב היעב לכ ןורתפרובע )תואיגש , הרהזא , עדימ( םושיר תשרדנ המר תרדגהרשפאמ .
� הרמוחהו הנכותליכמ WDT ( תורומח תויועט וא , קתינ לשהרקמב רישכמה תא ספאל ידכ )הרימש בלכ רמייט .
� לש תוצובק3ליכמ SMS ןוחטיב תכרעממ העדוה : 

1) רוזאה תעדוה תצובק יוניש , 

2) הליעפ ןשייח תעדוה תצובק , 

3) הקעזא תלעפה לוטיב תעדוה תצובק .

� רוטינ , הרהזא תרונ, הקעזא רפוצ( ןכותמ דרפנב תויהל לוכי הקעזא תוא יותיעלכ , EarlyWarning).
� ןוחטיב ירוזא21 ךמות .
� החטבא רוזא לכולעפוה הקעזא ןשייח לכ רובע דרפנב תרדגומ המר תכיסמ4ךמות .

1) ליעפהל הקעזאה ןרוה () , 

2) לע רוא ררועמ ורות (W) , 

3) ז (ב טלפ רות רוטינ ) , 

4) ה( הקעזא ןשייחל רושק עוריא תקשה ).
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� 10 היצולוזרב( ילטיגיד ריממל יגולנא16 ץורעליכמ B) ךרע, חורה חוכ , רוא , הרוטרפמט , חתמ( םייגולנא תותוא תדידמרובע
עוריא תקשהלוכי ץורע לכ רובע ןשייח ידי לע הז ףסל רבעמ.סקמו תוקדרדגומ ףס ינש.הקעזא ינשייח תלבח , תוחל eHouse לטוהש

תינכת לכב רדגומדרפנב םה םיפס.)וילע ADC הנקתו תויטמוטוא תומאתה רומשל .ADC תואיצי16 )לעפומ תויהל לוכי( ליכמ
ידי לע הטילשתורישיל ACD ףסל התצקוהש עוריא אלל .

� CommManager תוינכות24 ליכמ ADC ץורע לכרובע תודדוב םיפס תורדגהל .
� CommManager ןוחטיב תעוצר רחבמ םע דחי טולשלתותלד , םירעש , םילילג לכ( סרלור תינכת תרדגה24 ליכמ ).
� םירחא םירישכמל חולשל וא תימוקמ הלעפהל םיעוריא לש הדמע רותב50ליכמ .

3.4.2. רואית CommManager 

GSM לודומ /GPRS.

CommManager(CM) תותשרב הנבנ ליכמ GSM/GPRS 1 לש הטילשיטוחלא טלש רשפאמה לודומ  eHouse וא EthernetHouse 
ףוס ינורטקלא ראוד תועצמאב תכרעמ SMS הלבק .E - ראוד לש תירוזחמ הקידב חיטבמ ראוד חוקל POP תכרעמ רובע ידועיי3 eHouse 

תותשרב שומיש GSM/GPRS תוא תמר איה ןכיהםוקמ לכמ תאז תושעל ןתינו לבגומ יתלב טעמכ אוה הטילש חווט. תורישה תא- גויח
GSM קיפסמ .

תכרעמ לש תחטבואמ הטילש רשפאמ ןורתפהז eHouse םישרדנ םניא ןופלט יווק, טנרטניאל ידועיי רושיק.ןוחטיבה תכרעממ העדוההלבקו
ריעהמ קוחר דחוימב , םיתבהשדח הנבומ ושכר השקו .

םיקזינ.)' וכו , השיגטנרטניאל , םינגייח , םינופלט ומכ( הלבח וא קזינ רושיקלתורשפא ןיאו ,יטוחלא רוביח ללגב לודג רתוי הברה אוהןוחטיב
תכרעמ לע העדוהו , תכרעמהלש הרקב לוטיבל הלבח( הרטמ וא )הבינג , ריווא גזמ יאנת, חור( םייארקא תויהל םילוכי תרושקת יווק לש

תיב לש םילעב , הרטשמ , ןוחטיב תונכוס, רוטינל החטבא .

לעדחא ףאל תוארתה תחילש תיבשהלו תופקתהל עיגפרתוי הברה ןוחטיב תכרעמ תא ךפוהש המ , ןמז הברה תחקל םילוכי םיווקןוקית
ידכ , ב הקספה ךלהמב םירדשמרתוי הבר המצעב םהל עירפהל םילוכי םיחמתמ םיבנגוםיבבוח ירדת לע םידבוע םיווק- רוטינ וידר.ץורפל

ףסונ ןמז חיוורהל .GSM תיבה לש תבותכ לבקמ ינפל( תע לכב טעמכ, םירעמ קוחר הנקתה רשפאמו לרטנל השק רתויהברה איה ,
תוא תמרקר קיפסמ.)שדח הנבנש תיבל רחא רשק וא ןופלטהיישע GSM הז תוכרעמ ןיקתהל השרדנ .

GSM יב, םוקמב ןיקתהל ןתינש תינוציח הנטנא ליכמ לודומה GSM הז הרקמב.)גגה לע.לוס.הקזחה ה( תוא GSM תא רעזמל לוכי לודומ
רובע קיפסמ חוכ חוורמ.רוביח גישהלתילמרונ הדובע ןמזב רודיש תמצוע counteracting גזמ יאנת :םילג- ורקיימ תלבגומה תוטשפתה לש

תוא תמר.המודכו םיצע לע םילע , לפרע , גלש, םשג , עורג ריווא GSM וכו םילדג םיצע , תוררועתמ שדח הנבמ בקע םינשב תונשל הלוכי
'. לודומידי לע הרצונש תוויע איה תוחפ תוא תמר איה הלודג דיינשה דצמ GSM ב- הנבנל דחוימב בושח הז.הנטנאו ADC תדידמב יכ , ריממ

סיסבל ןוויכב ןיינבל ץוחמ הנקתההנטנא.שימש יתלבל םתוא ךפוהש המ , תויועט יזוחא תורשע המכםע הכנ תויהל לוכי העורג םירקמ GSM 
רודישל חוכ חוורמ תיילעיסחי ןפואב המ תוא תמר ימעפ האמ לידגהל הלוכי הנחתבורקה GSM , םיטלופ לש חוכ תולבגמ GSM רודיש

תדידמב- הנבנ לש )תואיגש( םיתוויעו ADC( הנטנאה די לע םימקוממה םייגולנא םינשייחו ).

GSM סיטרכ תנקתה שרוד לודומ SIM תולעפה לש הרקמב( קיר וא ויפקות גפאל הז םא , הקידבו הליעפ prepaid). ואףקותב אל סיטרכ םא
עיפוהל םילוכי םינוש םיאשונ , קיר : 

� תחילש םעתויעב SMS ( םירחא םיליעפמ רובע דחוימב ) , 
� תולעפה רבחתהל ידכחילצה אל GPRS , וכו '.
� םילודומ דעהיילת GSM , 
� םיפירעת , םיליעפמ תויורשפאב יולתו ןמזב תונתשהל לוכי- ו ).

החילש SMS לודומ תועצמאב ל"אוד לבקל וא GSM/GPRS ידי לע םימרגנה( םיפיצר םילשוכ תונויסינו)תוינש6-30( דואמ ךורא אוה
תוריש GPRS ה סיטרכב םיבאשמב רוסחמוא ליעפ -SIM) , ב שומיש לע איבמ -CPU לש לודג CommManager , לכל תדרוי תוליעיה

הלוכ ןוחטיב תכרעמ לש תוביציתורחא תודיריו תויצקנופ .

GSM ידי לע תעצבתמ הרוצת " CommManagerCfg.exe " לודומל םירטמרפו תורשפא לכ תיביטיאוטניא הרדגה רשפאמה , השקב
לודומ תויורשפא.הז GSM תויסיטרכםינושאר השולשב .
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1) יללכ , 

2) תורדגה SMS , 

3) ל"אודה תורדג .

ףטוח םושיי סנכיהל החילשהסינכה תמר רוחבל רשפאמ המרחווד (TCPLogger.exe) ל וא RS - 485. עידוהלהז CommManager 
סיטרכב םיבאשמאל.המגודל( תויעב ןורתפו יוהיזל ישומיש הז.)תואיגש, תורהזא , עדימ( חולשל שי ןמוי עדימש SIM , תוא ןיא GSM , וכו

' , יניצר תוהזל ידכ וב שמתשהל שיש הדיחיה תורשפאהז.ףטוח סנכיהל ידכ חלשנ1 םולכ = חוויד תמרל.)הז תא ןקתלל הלועפב קלח תחקלו
דבעמ לצנל תוניצרב וז תורשפא.תכרעמלע תועודי תויעב CommManager תכרעמ לש תוליעיו תוביציעיפשהלו .

New חוויד תמרמ רתוי ההובג תופידע םע קר( חולשלהיהי עדימה תוחפ , החווד המרה םוחתב רתוי לודג רפסמ ).

ןאכ רוחבל שי0 םינמוי תקפה שובלל ךירצ אלש הרקמלךותב .

תבש UART ינמוי תחילשתיבשהל וז תורשפא.םושיר RS - 485 UART. תסינכקר תלעפומ וז תורשפא רשאכ TCP/IP חולשל ןתינ ,
ףטוח ירחא TCP/IP םושיירבחתה רוביח (TCPLogger.exe) לCommManager. לש הרקמב םלוא CommManager סופיאה

TCPlogger.exe ל ןמוי ףטוח לש אבה רוביחלןמויב עדימו קתונמ CommManager דבאיי .

רושפא UART ידי דובא היהי ללכ ךרדב רשא קלחהז ללוכ עדימה לכ סנכיהל תונמדזה ןתונ םושיר TCPLogger.

ו )החשוק עוציב לש דואמ הליחתב עיפומרשא( דואמ תיניצר היעב רותפל ידכ וב שמתשהל הכירצ קר בצמ תסינכהז TCP/IP היעב
תרושקתב .

לש ןורסחםישאר UART ל הפיצר החילש אוה םושיר RS - 485 עדימ /ל( אלוא רבוחמ ןמוי ףטוח םא הנשמ אל , תכרעמ יבאשמ לוצינו
לוקוטורפ םושיר ינמוי TCP רשאכ קר םיחלשנ TCPLogger תרשל רבוחמ אוה ).

New ינמויש איה תרחא היעב UART סובוטואל ותוא וחלש םה eHouse 1 עדימהחילש , העונת המכ רוצילו הזה רשקה תא לצנל, םינותנ
רישכמ רוגסמל םאות eHouse 1 ינקתה1הסינכ לכ הז בצמב שומישל רחאב.הכלהכ ולעפיש ידכ םינקתהעירפהל לוכיו eHouse קתנל שי ,

תרסה ידי לע RS - 485 ל )1 דע1( וניאש רבעמ ךרד רבחתהלו םילבכרבעמ RS232 - 485 ריממ .RS232 - 485 רבוחמ תויהל בייח ריממ
רוביח לש הרקמב.טולשלהמירז ןיא , הריצע תיביס1 , תויגוז וליפא , 115200 לע דבוע ףוסמ רפיהכ ףוסמ םושיי לכל RS TCPLogger -

ףטוחל הנפומודרי אוה םושיר 485 TCP/IP.

תבש GSM לודומ לש תויצקנופה לכ לשהעובק תיבשהל תרשפאמ היצפואה הז.לודומ GSM/GPRS ןקתומ אל הז םא .

ל ןמזהםלוא CommManager ירישכמ לכו eHouse מ חקלנ GSM שומיש ינמז תוחולכ לש תוילנויצקנופהמ קלח דבאל לוכי אוה זא , לודומ
( ידי לע ינוציח תנכתלתויהל לוכי תיטרואית ןמז.)תכרעמב העשהו ךיראת םייקוחלבקע CommManagerCfg. םושיי exe , ןתינהיהי הז לבא

לש סופיא םע דחי ספאל CommManager איהש הביס לכמ .

GSM ידי לעשמשמה , )48501987654+.לוס.ה( דיינ ןופלט יקוח רפסמ ללוכהבוח הדש לודומ ןופלט רפסמ GSM הז רפסמ.לודומ
תאשרה ינקתה לש תורשפאתיבשי הז רפסמ יונישו , בושיחה ךרוצהיפרגוטפירקו רושיאל שמשמ TCP/IP הזל .

רפסמיקוח בכרומ בייח הז הדש.ןפוצןיפ PIN ( ה סיטרכל הצקוהש -SIM). יוגש רפסמ תבצה לש הרקמב ,CommManager ןפואב תיבשמ
ה סיטרכ יטמוטוא -SIM , חוורש, הכיס תקידב תא לטבל דואמ תצלמומ הנקתהתכרעמ חיינ לשב.רוביח רוצילל םיבורמ תונויסינ ידי לע

לודומה תלעפה לש ןמז דע תוריהמב GSM תשרל הסינכו GSM.

Hashing 18 הפצמו הנפצה רושיאו םיבושיחל עדימףסונ בכרומ םוחתה הז.רבדמב רפס  hex 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0( יתרפסה
, 
New , ירישכמ לכל ןועטל ןתינךירצ הז רפסמ תרוצת יוניש רחאל.םידירפמ לכ אללדחא דחא )ו , ראוד , ד , ג , ב EthernetHouse 

לוקוטורפו TCP/IP ה לש שומיש.םילנפ -GSM ירפסמ םע דחי , ןופלט רפסמ hashing תנפצה םיחיטבמ הנפצה תיצקנופ ינועיטקלחכ
תנקתה לכ רובע חונעפ ימתירוגלא/ טרפ eHouse. םינקתהה לכ רובע יחרכה הז םא הנוש תויהללוכי ףסונב .
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ירפסמךמסומ GSM. ןופלט ירפסמבכרומ- הז הדש GSM ב תכרעמה לוהינל -SMS. לכ SMS יטמוטוא ןפואב ומלעתה םה םירפסמינשמ
וקחמנו .

םיקיספב דרפומ-"48504222222+ , 48504111111+ ":.לוס.ראוד .

ירפסמ- תונשלרוזא SMS Notification. ןופלט בכרומ- הדש הז GSM תעדוה תחילש רובע םירפסמ SMS דחיןוחטיב רוזא יוניש לע
רוזא םש םע .

םיקיספב דרפומ-"48504222222+ , 48504111111+ ":.לוס.ראוד .

ירפסמ- הלעפהםינשייח SMS Notification. ןופלט בכרומ- הדש הז GSM תעדוה תחילש רובע םירפסמ SMS החטבא ינשייח לע
יחכונ רוזאב רוטינ וא הרהזא , הקעזא רפי רשא( םשידי לע םייביטקא ).

םיקיספב דרפומ"48504222222+ , 48504111111+ ":.לוס.ראוד .

ירפסמ-תורשמ רורחש SMS Notification. ןופלט בכרומ- הדש הז GSM תעדוה תחילש רובע םירפסמ SMS תורשמ רורחש לע
ןוחטיב רוזא יוניש ידי לע( םישרומ םישמתשמ ידי לעתותוא תקעזא ).

םיקיספב דרפומ"48504222222+ , 48504111111+ ":.לוס.ראוד .

רוזאה יוניש תעדוה תצובקל רוזא םשהפסונ תבכרומ תמויס- הדש הז.תמויס יונישרוזא .

הצובק תעדוהןשייח תלעפהל תוליעפ הקעזא ינשייח תומש ינפל תפסונ תמודיקבכרומ- הז הדש.תמודיקהקעזא .

תורשמ רורחש תעדוה תצובקל חלשנש טסקטליכמ– הז הדש.הקעזאתורשמ רורחש .

חלשתבש SMS. תועדוה תחילשתורשפאה תא תיבשמ הז SMS ןוחטיבה תכרעממ העדוהה .

לבקתבש SMS. תכרעמ תטילשל םינפ תלבקו הקידבתורשפאה תא תיבשמ הז eHouse SMS.

POP3 ינורטקלא ראוד תלבק( חוקל ) 

POP3 ב םשוימ חוקל CommManager תכרעמ לע הפקתההנוש ןמזב םג הביציו הפיצר הדובע חיטבהל ידכ םינונגנמהמכ הנגה בכרומ
eHouse.

תרשמ דיימקחמנ תומיא בלש תעדוהמ דחאב לשכ לש הרקמךותב POP3 , העדוה תאירקוהדרוה , תפסונ הקידב אלל .

תכרעמ תטילשל םיידועייה םיליימקר eHouse ( םימאות לוהינ ימושייידי לע יטמוטוא ןפואב ןכוהש eHouse) ןיטולחל רובעל םילוכי
םינונגנמלכל .

וכו , ל"אודירקמ , תופקתה , לבז ראוד םע ליעי קבאמ םירשפאמ םינונגנמלכ '.

לע תרתוימ העונת רוציל אל , דובעלםיפיצר ליעיו יביטקפא לע רומשל ופקע םידעצהז GSM/GPRS , סמועאל POP3 ו חוקלה
CommManager.

ןמקלדכ םה םידעצתומיא : 

� תכרעמב תתנכותמ ההז תויהל תבייח תבותכחלוש eHouse.
� 3 תוחפ תויהל תבייח העדוה לשללוכ לדוג KB ( גגושב ליימ לסחל הז ).
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� תכרעמב תנכותמ ההז תויהל בייח רסמ לשאשונ eHouse.
� תכרעמ ביבס ןותחתו תיקוח תרתוכ ליכהל בייחהעדוה eHouse העדוהתמאות .
� ידי לע העדוה ףוגל ףיסוה , טנרטניא יקפס לש ןותחתו ןוילעתורתוכ POP3 , יתרש SMTP יטמוטוא ןפואב םילטובמ .

חוקלה תויורשפאו םירטמרפלכ POP3 ב םירדגומ CommManagerCfg.exe הייסיטרכ תוינורטקלא ראוד תורדגה ב םושיי .

גוסמ יטמוטוא ןפואב תוקחמנמ תורחא תובותכ תועדוהלכ.הטילש תעדוה עצבתת ונממש תבותכבכרומ- הדש ליימיא תבותכ *לבוקמ POP3
תרש .

POP3* ה תרש -IP בכרומ םוחת IP תרש לש תבותכ POP3. תבותכ DNS תכמתנ הניא .

POP3 למנ Nr * תרש בכרומ םוחת POP למנ3 .

POP3* ראוד ףינסל הסינכלשמתשמ םש בכרומ םוחת שמתשמ םש (POP3 תרש ).

POP3* תרשב רשאל שמתשמלאמסיס בכרומ םוחת אמסיס POP3.

בכרומ םוחת אשונ *העדוה programed תכרעמל םיעוריא חולשמל יקוח אשונ eHouse םורגי העדוה לש אשונהרחא.ל"אוד תועצמאב
עצבמףסונ ילב תיטמוטוא הקיחמל .

תותשרב לחתאל תועצמאב טנרטניאל רוביח רובע הדוקפבכרומ םוחת לוחתא רוביח *טנרטניאל GSM/GPRS. הדוקפה יליעפמ בוררובע
ליעפמ ידי לע ץלמומ תויהלךירצ רוביח שמתשמ םע היעב לש הרקמב.) " טנרטניא "= אמסיס , שמתשמ , בשומה( ההזה GSM רובע

הז םירטמרפ .

POP3 תורישי תנמוסמ תויהל הכירצ האצותתויעב לש הרקמב , תנסחואמ חלוש תבותכ יב תרתוכה לש ומשבכרומ םוחת תזורחמ *מ תרש
תרש לע POP3 תועצמאב Telnet השקב .

תכרעמל הנותחת תרתוכתבכרומו תרתוכ- תודש ןותחת *העדוה- ו תרתוכ *העדוה eHouse. תונוילע תורתוכתיטמוטוא הכלשהל וז הנגה
יתרש ידי לע העדוהל ופרוצש םינותחתו POP3 SMTP-ו הנותחת תרתוכהו תרתוכה ןיבש קלח קר. םימוגפ וא גגושב ליימ ריסהלו eHouse 

כ םילפוטמ eHouse םלעתה ראשה.העדוה .

תבש POP3 תרשה /GPRS * ל רוביחהדש תיבשמ -GPRS םיליימ קדוב ירוזחמו .

תוכרעמל םיעגונה תויעבו םיאשונןלהל (GSM תכרעמל אל eHouse חוקל תכיפה ינפל , בשחיהל ךירצ )תורישי POP3 לעמ GPRS: 

� תוא לש הכומנ המר םבש תומוקמךותב GPRS תוביציו תכרעמ תוליעיבו ירשפא יתלב תויהל יושערודיש םיהוזמ GPRS הכימת
יתנועםג תורקל לוכי הז.תותימצל הכנ תויהל הכירצ .

� רוביח לע הלבקל"אוד GPRS תוניצר תלצנמ CommManager ורקיימ .
� גוסמ רוביחדועב GPRS םילודומב( תומדקתה לע GSM חולשל אל ליעפמ, )דיינ וא ןופלט SMS ראשנש( דעיה רישכמל

שגפמ רוגס היהי דע רותבהנתמהב GPRS) ו-SMS דעי ןכמ רחאל בר ןמזעיגהל םילוכי .
� תלעפהמ רצק קותינםג GPRS םילודומ וא ןופלט( ידי GSM) תקידברובע SMS תלבק החיטבמ הניא תסנכנ SMS , איה יכ

תכרעמ רוזחא ןמז לשב ליעפמ רותב ןיתממ ןיידעהלוכי GSM לודג .
� SMS םירחא םיבר םירבד דועו תשר לוצינליעפמב תויולת הזו תוינש60- םילודג בוכיע0ב לבקל ןתינ .
� לעתואצוה GPRS תולעפה תירוזחמ הריגסו החיתפה ו GPRS ( ו םיליימב תותליאשףיצרל SMSs) זא לודג רתוי המכ יפ SMS 

קר ןפ תלבקשומיש .
� תרש התבשהלש הרקמב GPRS/POP3 GSM הלבקה רחאל דיימ עידויש לודומ SMS לש הלבקו החילשה ןיבהיהשהו SMS איה
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תוינש6 כ .

תכרעמןוחטיב .

ב בלושת תכרעמןוחטיב CommManager תשרודו ימצע הלולכ : 

� החטבא ינשייחרשק , 
� רפוצהקעזא , 
� רואהקעזא , 
� הרהזא רפוצםדקומ , 
� שרדנ םא( תינוחטב וא רוטינ תונכוסמ רישכמהעדוה ).
� בלשל ExternalManager וInputExtenders דחא רישכמב .

RF םיירלולס םינופלטמ לוהינלבגומ יתלב , רישי הפלחוה ינורטקלאה חתפמ ידי לע הטילש , PDA , יטוחלאה TCP/IP תועצמאב םילנפ
SMS , ל"אוד , LAN , WiFi , WAN. ןיא( הלעפהןשייח רחאל םיידיימ םה הקעזא תארתהו רטונמ רוזאו ןגומ ץוחמ טלשנ תויהל לוכי הז

םיימינפ םידילק ידי לעהטילש תחטבא תוכרעמב שמשמ היהשה ןמז ).

ןוחטיב תכרעמל רבוחמ ןשייחלכ רובע המר תכיסמ4 בכרומ רוזא לכ.םירדגומ תויהל םילוכי םירוזא24 דעהלעמל .

יחכונ רוזאב תלעפומ וז תורשפא םא( הקעזא תלעפה ןשייחלש הרקמב , תורדגומ תויורשפא4 , החטבא ןשייח תומושת לכרובע ): 

� הקעזא- *( ב הקעזא רפוצ ) , 

� לע ררועמ רוא (W* - הרהזא ) , 

� רוטינ- * ז( )שרדנ םא תונכוסןוחטיב וא רוטינ לע העדוה רישכמ רובע( לע העדוהרוטינ ) , 
� החטבא טלק לע לטוה עוציבעוריא (E* - עוריא ).

* ב הדש םש " CommManagerCfg.exe " השקב

ב בוכיע טס םע ליעפהל םרוטינ יטלפ , הרהזא, הקעזא programed תוליעפ םא(לחתאל )* רוזאה יונישמ ” בוכיעה יוניש רוזא “ו( הדש
יוביכ תוקופת.ידיימ ןפואב לעפויאוה טלפ ”ו תמדקומ הרהזא “ קר.הקעזא לש הביס ריסהלתונמדזה ןתונ , )שדח רוזאל התלגתה ןשייחה
הערתה ןמז “ , * ”ו הקעזא ןמז “ :םירדגומ םימוחתב בוכיעו יחכונ ןוחטיב רוזא םירפמה םינשייחה לכ לש תורשמ רורחשרחאל יטמוטוא

תוינשב אוה ”ו הערתה ןמז “ , לוקוטורפב םה * ”ו הערתה ןמז “ טרפ תותוא לכ.*”ו הערתה ןמז “ , * ”ו רוטינ ןמז “ , *”ו .

ל םירבוחמ תויהל םילוכי ןוחטיב ינשייח48 דעהלעמל CommManager הנפתויהל בייח ןשייח.הבחר לודומ םע96 דע וא הבחר לודומאלל
תכרעמל ץוחמ והשלכ חתממ דדובמ eHouse ( ללכ ךרדב רוגס תויהל ךירצ רשק.)םירבחמ רובעלרסממ וא (NC) ןשייח תלעפה בקעחתפנו .

לש טלק ןשייחל רבוחמ תויהל בייח הקעזא ןשייח רשקדחא CommManager הקראהל ףסונ .
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הרהזאםדקומ , הרהזא , רוטינ , הקעזא( הרמוח תוקופת תרדגהמהארנכ ) , CommManager תעדוה חלוש SMS לעמוראותש תוצובק3ל .

תעדוה- תולעפהםינשייח( םוחתב תרדגומ הצובקלחולשל איה רוטינ תעדוה וא הארתה , הרפה תקעזא לש הרקמךותב SMS רבדמב *(
תוליעפ הקעזא ינשייח תומש ללוכ .

יוניש עידוהל הצובק לש הרקמךותב CommManager תעדוה- תונשלרוזא( םוחתב רדגומ רוזאה SMS רוזא םשהחילש )* רבדמב .

םג ליעפ התייה רוטינ וא הרהזא , הקעזא םא הז הרקמךותב CommManager תעדוה-תורשמ רורחש( םוחתב תרדגומה הצובק עידות
SMS רבדמב *) .

לצ יככוס , תותלד , םירעש , סרלור( םינקתה להנמינוציח ).

CommManager לש הסרג ךראוה רשא תלגלג רקב םשיי ExternalManager םירעש, םייאמצע םילילג )** 35( 27 תטילש רשפאלו ,
לודומ54 םעו הבחרה לודומ אלל , תכרעמ תותלד .

** יטלפ תתבשה לש הרקמב ADC ןמוסמ{תויהל הכירצ תורשפא( םייאמצע םילילג35 )קרפ ילטיגיד ריממידכ יגולנאב ראותמ( םירישי
לש ” תורדגהילטיגיד ריממל יגולנא “ הייסיטרכב- }הרדגהה יחרכה *םיעוריא ןיא- ןירשימב הטילש )27ל לובג ילור( שמתשה

CommManagerCfg. םושיי exe).

בצמ :םילילג תגיהנ לש םיכרד2םש SOMFY בצמ וא servomotor רשואמו תחטבואמ יפמוס ןקת תועצמאב הגיהנ קר. רישי
ינפל ןוכנ היהשה ןמז חיטבמ , הארוהםהינשב הגיהנ , םוסחל , סמוע דגנ םילורל לודומהנגהבו הטילשב םידיוצמ םילילג וז תכרעמבללגב

ןוויכה יוניש .

םיננוכ תוקופת תותלד , םירעש, םילילג .

בתותלד יננוכ , םירעש , םילור תעיסנ רובע תואיצי לש תוגוז םה םיטלפהלא SOMFY םירישי םיננוכ וא )לדחמ תרירב תרדגה( יטרדנטסה .

ץורעב רלורלכ SOMFY טלפ לע תוינש קפוד1( רלור בורק , )טלפקפוד תוינש1( חותפה לילג = יטרדנטסה B) , תוינש1( קיספת
תוקופתו םהינשקפוד B}.

תונבל םיבייח םיננוכ.)ינש ןוויכב ענ וק' ב הגיהנ , דחא ןוויכב ענל הרושבהעיסנ( עונמ יננוכ לש הרישי הטילשל שמשל םילוכי םיטלפתרחא
היוגש הרוצת , רסממ לשהלקת לש הרקמב תרחא.הנגה וכו ץיאהל , םיגתמףוסה , קולב ילילג , םינוויכה ינשמ הכיפה דגנ הנגהבומצע
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לבא , םינוויכה ינשב ענ דגנ הנגה תונכותתונבל שי תכרעמ.ןנוכב עוגפל ירשפא הז , לבחלוא טסורפ ידי המיסח ןנוכ , לודומ לש
ו םסח אל'יתייה אל וא ףוסל עיגמ ןנוכ םאהאחמה אל'לוכי ISN' ו ןוכיס לע קר שמתשהל ןתינ הז בצמ.םילילג לע ןגהלקיפסמ אל iSys 

םיננוכלש תימצע הנגהל תבלשמ איה יכ החטבב שמתשהל ןתיניפמוס תכרעמ קר.םיננוכ לש םיקזינל תיארחא הניא הרבחומצע .

לש הייסיטרכ ” תורדגה ילילג “בו רדגומ תויהל לוכי בצמםילילג CommManagerCfg. םושיי exe.

ןנוכ, )* ” תכרעמ יפמוס “ו( יפמוס :הריחב תויהל לוכי הישפוח הדמעדחא servomotor ו( תואיציףתושמ , )* ” רישיה סרוטומ “ו( רישי “ 
Outs םאות תודיחי תואיצי- * ”ו ילמרונה RoomManager' םי ).

תורדגהםילור םיאתהל ידכ םיאבה תויורשפאו םירטמרפ רידגהל ןתינףסונב : 

� םיננוכל קזינ םורגל לולעש ןוויכידיימ יונישמ הנגה תונכות- )* ” ןוויכיונישב בוכיע “ו( ונשמל דחאמ ןוויכ יונישלבכעל .
� םא( ינש ןוויכל םילילגה לוגלג לכב לפטל תכרעמ )תוינשב( וז הפוקת םותב- )* ”ו העונת ןמז ילילג “ו( םילילג אלמ העונת ןמזיברמ

םע דחי( תינכת עוציבהחטבא לש הרקמב רוזאה יוניש לש בוכיעל םג שמשמ ןמזהז.)העונת ךלהמב ינדי ןפואב רוצעל אל'היה אל הזו
וז תורשפא ירסח םילילג לש הרקמב.ןקתומםה רושיא םיררוב םילור םא החטבא תקעזא תריציאל איה תירקיע הביסה.)רוזאה יוניש

0 תויהל הכירצ .
� ןמזב טולשלםילילג init בתורישי שמשמ הז רטמרפ.)ינש ב(- )סרלור תעיסנ ןמז( טלקהטילש לע העונת ילור לחתאל רובע

CommManager הריחב סרלור תדובע בצמל (SOMFY/ תוחפ אוה ןמזה םא( םייתימא םיכרעל רדגומ תויהל ךירצהז.)רישי
תרחא , יטמוטוא ןפואב רחבנ יפמוס בצמהז10 מ CommManager ו רחבנ יפמוס בצמ םא.)רישי בצמב דבוע servomotors 
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אוה רישיה servomotors הרישי הטילשל.תוינש2-4 דערדגומ תויהל ךירצ יפמוס לש ךרעה לע סרהיהל לוכי םירבוחמ
האלמ רלור רתויב תיטיאה העונתמ ינשהמכ לודג תויהל ךירצ םעפה .

םיעוריא תובקעב רבכ רלורלכ : 

� רוגסל , 
� חותפל , 
� רוצע , 
� יונישאל'ןוד (N/A).

םויס םוקימב הנחת דע ךשמית תלגלג תחיתפוהריגס .

העונתה ךלהמבםזי תויהל בייח הנוש הדמע תינדי הנחתב רוצעל רלורלא .

( תבייח וז תורשפא תבחרה לודומרסוח לש הרקמב.הבחרה לודומרוביח ידי לע םילילג לש הלופכ הריפס רשפאמ לגדה )* ”ו םילילגףסונ “ו
תרחא.לטובמ תויהל CommManager שדחמ הנלעפות תוימינפ תוניג- יוארכ לעפי אל CommManager רוזחמ .

ב םש תויהל לוכי הללצה ךכוס , רעש , תלד , שבכמלכ CommManagerCfg השקב .

New יעוריא תקפהל םיחוקל תומש eHouse.

תוקופת בצמילמרונ .

ירשפא שומיש הז , ' וכו , תותלד , םירעש , םילילגה רסוח לש הרקמךותב CommManager' םאות יטרדנטס דיחי טלפכ םיטלפה לש
RoomManager. תוילטיגיד ריממ תומרל יגולנא וא םינשייח תולעפההחטבאל ימוקמ ןפואב הז תואיצי תוצקהל רשפאמ הז .

תוליגר תוילטיגיד תואיציל םירושקה םיעוריא לשהמישר : 

� לעךופהל , 
� גתמל , 
� יובכךופהל , 
� יוביכ ירחא( ןכותמ ןמזבךופהל ) , 
� יובכ ןכמ רחאל , ןכותמ ןמז- קילדמ הז םא(גתמל ) , 
� תיהשה ירחאךופהל programed , 
� תיהשה רחאל יובכךופהל programed , 
� תיהשה רחאלגתמל programed , 
� תיהשה ירחאךופהל programed יוביכ ירחא( ןכותמ ןמז ) , 
� תיהשה רחאלגתמל programed { יוביכ ירחא(ןכותמ ןמזל הלעפה םא )}.

תורשפאב טסב יולתתוקד וא תוינש רופסל םילוכי םירמייט.טרפ רמייט שי טלפלכ CommManagerCfg. םושיי exe ( םייטלוקוטורפ “ו
הייסיטרכ * ”ו תופסונ תואיצי “ב- * ” טואא ).

ב םש תויהל לוכי הללצה ךכוס , רעש , תלד , שבכמלכ CommManagerCfg.exe השקב .

New יעוריא תקפהל םיחוקל תומש eHouse.

תוינכותןוחטיב

עוריאדחאב החטבא רוזאו םילור תורדגה לכ תא ץבקל תורשפאמ תוינכותןוחטיב .

ל רדגומ תויהל הלוכי החטבא תוינכות24 דעהלעמל CommManager 
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תוירשפא םיעוריא תובקעב םילילג לכ רובע החטבא תוינכותךותב : 

� רוגסל , 
� חותפל , 
� רוצע , 
� הנתשי אלתושעל (N/A).

רוחבל ןתינ רוזאה ךרוצ ילור תורדגה םע דחיףסונב .

ב םש תויהל הלוכי החטבא תינכתלכ CommManagerCfg. םושיי exe.

New יעוריא תקפהל םיחוקל תומש eHouse.

ו העונת ןמז ילילג “ו( העונת ןמזםיילאמיסקמ םיאלמ םילילגל הווש ןויבח םע לעפומ יונישרוזא ” *).

קיפהל היושע הריגסםירשאמה םילילג יררוב רחא( רוזאה יוניש עוציב ינפל, ףוסל עיגהל םילורה לכ יכ חיטבהל ידכ , יחרכה אוה ןויבחהז
תוקעזא ).

החטבא תינכת לש תורדגהה תא תונשללא : 

� המישרמ החטבא תינכתרוחבל , 
� תונשלתויהל לוכי םש i * תינכת םש יוניש תחטבא םוחת ) , 
� םייוצר םיכרעל הרדגה ילילג לכתונשל , 
� רבעוה * ןוחטיב תעוצר( ךרוצ תדימב רוזארוחבל ) , 
� החטבא ןוכדע תינכת( רותפכ *ץוחלל ) , 
� השורדה החטבאה תוינכות לכל םיבלש לכלע רוזחל .

16 ילטיגיד ריממל יגולנא ץורע .

CommManager 16 טלקב דיוצמ אוה  ADC 10 היצולוזרה םע b ( 3.3 ; 0 < םיחתמ חווטו , )>1023 ; 0 < םלוסב V) .

3.3 מ לעפומ , יגולנא ןשייחלכ V תוסינכ רבחל ןתינ ADC. וכו , חור, זג , ץחל , תוחל , רוא תמר , הרוטרפמט :דחא לכ תויהל לוכיהז '.

יראיניל םלוס םע םינשייחל םתונשל ןתינתכרעמ (Y = * X + b) , לוס.םייגולנא םינשייח ראודמ קיודמ דדמרשפאמה .LM335 , LM35 , 
תכרעמב יטמוטוא ןפואב םירצונ , % ךופה םיזוחא ףקיה , %םיזוחא , חתמ .

םיראותמ תויהל םילוכי םייוק ףקיה ינשייח.ןשייחה גוס רובעהרוצת ץבוקב האוושמ יכרע תנזה םירדגומ תויהל םילוכי םינשייחרחא
הקיטמתמ ימושיימ רצונ.לוס.תודוקנ ראוד1024 תבכרומ )םיזוחא ךרעו יתימא ךרע ןיב( הרמההלבטב .

3.3 מ קפוסמ תויהלו הדובע לש יחכונה ןטק תויהל בייח ןשייחיגולנא V לש CommManager. תקפסא ראוד םישרוד םניא םימיוסמ םינשייח
לוס.למשח .LM335 , 4.7( דע םידגנ- וכשמ ידי לע םילעפומ םה יכ, םירוטסימרת , םוליצ ידגנ , תונומת םירוטסיזנרט , םוליצ תודויד K) , 

3.3למשח תקפסאל V.

םינשייח רוביח לבכ לש יברמ קויד גישהללא : 

� ןגומ תויהלהבוח , 
� רשפאה לככ רצקומכ , 
� תונטנא( תוויע תורוקממקוחר GSM , וכו , הובג חתמ יווק , העדוהרוטינ וידר ').

CommManager ליכמ GSM םהיתויועט תלדגה יכרע םייגולנא םינשייח לש הדידמהיואר תוניצרב תוועל לוכי םג רשא , לודומ .

לודומ לשהנטנא GSM לכ וא CommManager תוא םשםוקימב ןקתומ תויהל ךירצ GSM הדדמנ הקזח .

ליעפהםע ןיינבה חיט ינפל םיתוויע תמר תא קודבל איה ךרדהרתויב בוטה GSM תועדוה תחילש לודומ SMS ל"אוד תועדוה לש הלבקו .
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ב תשמוממ ילטיגיד ריממל יגולנא ץורע לש הרוצתלכ CommManagerCfg. םושיי exe תויסיטרכ * ” תורדגהילטיגיד ריממל יגולנא ”ב .

רטמרפ תונשללא ADC ( רוחבל שי תיללכ הייסיטרכ *לע )* ” לעפומ יונישה “ו .

”ו ךרוצםיעוריא תרדגה ןיא- ןירשימב הטילש )27ל לובג ילור(שמתשהל “ו( הרישי הקופת תרקבל תיללכה הרדגה איה הבושח תורשפאבור
ץורעל ידועיי טלפ לע יטמוטוא רבעמרשפאמ וז לגד ץורע לכ רובע הצקוהש (* ADC ןלהלרורחשו (Min רחאל יובכ היהי טלפ.)* ךרע

תינכת לכ רובע דרפנב רדגומ הז תומר.)ךרע *סקמ( גורחל ADC לכו ADC ץורע .

יטלפכ הז טלפ לע הטילשןווכל םישדקומ רשא , ליגר בצמב טלפ16 וא )27ןימז רתונש( הנורחאה תולגלג תכרעמ8 הצקמ וז תורשפאבהיינפ
ADC. תומרל האצקה יעוריאמתררחשמ וז תורשפאב הריחב ADC , יטלפו ADC רקב לש גרוהל עוריא אלל( ימוקמ רישכמבםיטלשנ

תוקופת לש הטילשימוקמל עיגהל תרחא ךרד ןיא סרלור טלפ בצמב.)1רחא וא ימוקמ ADC.

לכ ADC תויורשפאו םירטמרפ תובקעב ץורע : 

טלק ” םשתונשל “ו םוחתב יוניש תויהל לוכי : םשןשיח ADC ; *.

םה םייטרדנטס םיגוס : גוסןשיח LM335 ,LM35 , ךופיה % , % , חתמ ( % Inv). תפסוה ידי לע, שדח ןשייחה גוס ףיסוהל לוכי שמתשמ
ץבוקל שדח םש ADCSensorTypes.txt. תמויסו16 דע1ו ללחה , ןשייחה גוס םשל םיהז םש םע רוציל שיםיצבק ףסונב ".txt ". הז ץבוקב

ל הנשמ אל'הנשמ טסקט.תמייק הבוח תמר1024 ךשמהב CommManager , רקבל סימעהו םינסחואמקר דדמ .

ליבקמ טלפו קשוי הדש )עוריא *תחת (ב ןסחואמ עוריא- )הייצח ךלהמב תחא םעפ( ךומנ ךרעההרישנ- )* ”ו ךרע תוקד “ו( ךרעילאמינימ
ל הרישי הקופת בצמב(רדגוי ADC).

ליבקמ טלפו קשוי הדש)* עוריא ךלהמב (ב ןסחואמ עוריא- )הייצח ךלהמב תחא םעפ( הז ךרעלעמ גורחל- )* ” ךרעסקמ “ו( ךרעיברמ
ל רישי הקופת בצמב( קחמיי ADC).

תחתמ דרוי םא, ץורל עוריא- )עוריא * תחת( תוקדעוריא programed תינכת יחכונרובע )הייצח ךלהמב תחא םעפ( ילאמינימ ךרע ADC.
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ילאמיסקמה ךרעה לעמ גורחל םא, ץורל עוריא- )עוריא ךלהמב *( סקמעוריא programed ( תינכתרובע )הייצח ךלהמב תחא םעפ ADC 
תיחכונ .

תוילטיגיד ריממ תוינכות לעיגולנא .

ADC לכל תומרה לכ תבכרומ תינכת ADC 24 דע.ץורע  ADC רובע ורצונש תויהל תולוכי תוינכות CommManager.

תומר לכ לש ידיימ יוניש רשפאמהז ADC כ רדגומ , םיצורעה ADC עוריא תלעפה ידי לע )תיבב םומיחל טרפ.לוס.ה( תינכת .

תינכת תונשללא ADC: 

� המישרמ תינכתרוחבל .
� ו תינכתה םש יוניש “ו( םוחתב הנתשהתויהל לוכי םש ” *).
� תומר לכעובקל ADC ( תיחכונ תינכת רובע )םומיסקמ , תוקד .
� ו תינכתה ןוכדע “ו( רותפכץוחלל ” *).
� תוינכותה לכ רובע הלא םיבלשלע רוזחל .
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3.4.3 . ו םיעקש PCB לש הסירפ CommManager , LevelManager ירקבםירחא לודגו Ethernet 

ירקב לשבור eHouse תרוש תובורא יתשב םישמתשמ IDC הריהמ הנקתהדואמ םירשפאמה , deinstallation שומיש ילבכ.תורישו
םילבכל םלש עוציב שרוד וניא , מ"מ1 לש בחורב אוהשםיחוטש .

תוסכלעקשב ץח ףסונבו םיספדומ םילגעמ לע תינבלמ הרוצ שי.1.אלןיפ .

הרוש תופידע םע םירפסוממםיניפ : 

______________________________________________________________ 

| | 

| | 

|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________________________________________________________ | 

ADC ילטיגיד ריממ- לא- יגולנא– תומושת (ADC 3 , 3 ; 0( )תומושת V) ל תוסחייתהב GND – לאיצנטופ לכ תא רבחת לא
ינוציח (IDC - 20) 

1- GND/Groud (0V) 2 - GND/ 0( עקרק V) 

3- ADC 04 יפל - ADC 8 ב

5- ADC 16 יפל - ADC 9 ב

7- ADC 28 יפל - ADC 10 ב

9- ADC 310 יפל - ADC 11 ב

11- ADC 412 יפל - ADC 12 ב

13- ADC 514 יפל - ADC 13 ב

15- ADC 616 יפל - ADC 14 ב

17- ADC 718 יפל - ADC 15 ב

19- VDD (+3 , 3V) 20 - VDD (+3 , 3V) - 100דגנ לש הנקתה שרוד  OM םייגולנא םינשייח תלעפהל תיחכונ הלבגהל
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רישיתוילטיגיד תוסינכ - (On/off) ינוציח לאיצנטופ לכ תא רבחת לא(רקב לש עקרקל קתנתהל וא רצק ) (IDC - 16) 

1- 2 תילטיגיד הסינכ-2 * 1 תילטיגיד הסינכ  * 

3- 4 תילטיגיד הסינכ-4 * 3 תילטיגיד הסינכ  * 

5- 6 תילטיגיד הסינכ-6 * 5 תילטיגיד הסינכ  * 

7- 8 תילטיגיד הסינכ-8 * 7 תילטיגיד הסינכ  * 

9- 10 תילטיגיד הסינכ-10 * 9 תילטיגיד הסינכ  * 

11- 12 תילטיגיד הסינכ-12 * 11 תילטיגיד הסינכ  * 

13- 14 תילטיגיד הסינכ-14 * 13 תילטיגיד הסינכ  * 

15- 16 * 15 תילטיגיד הסינכ - GND 

רקבסורהל לש עובק םורגל לולע.רבחל ןיא.רקבוא הרמוח גוסל םאתהב ימינפ תוצקהל ןתינטלק .

3.3 ; 0(- .לא.סקא תומושתילטיגיד V) - ( ינוציח לאיצנטופ לכ תא ירבחת לא( רקב לש עקרקהל קתנתהל וא רצק )יוביכ/הלעפה
(IDC - 50PIN) ( 1 הסרג ) 

1- 2 תילטיגיד הסינכ-12 תילטיגיד הסינכ

3- 4 תילטיגיד הסינכ-34 תילטיגיד הסינכ

5- 6 תילטיגיד הסינכ-56 תילטיגיד הסינכ

7- 8 תילטיגיד הסינכ-78 תילטיגיד הסינכ

9- 10 תילטיגיד הסינכ-910 תילטיגיד הסינכ

11- 12 תילטיגיד הסינכ-1112 תילטיגיד הסינכ

13- 14 תילטיגיד הסינכ-1314 תילטיגיד הסינכ

15- 16 תילטיגיד הסינכ-1516 תילטיגיד הסינכ

17- 18 תילטיגיד הסינכ-1718 תילטיגיד הסינכ

19- 20 תילטיגיד הסינכ-1920 תילטיגיד הסינכ

21- 22 תילטיגיד הסינכ-2122 תילטיגיד הסינכ

23- 24 תילטיגיד הסינכ-2324 תילטיגיד הסינכ

25- 26 תילטיגיד הסינכ-2526 תילטיגיד הסינכ

27- 28 תילטיגיד הסינכ-2728 תילטיגיד הסינכ

29- 30 תילטיגיד הסינכ-2930 תילטיגיד הסינכ

31- 32 תילטיגיד הסינכ-3132 תילטיגיד הסינכ

33- 34 תילטיגיד הסינכ-3334 תילטיגיד הסינכ

35- 36 תילטיגיד הסינכ-3536 תילטיגיד הסינכ
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37- 38 תילטיגיד הסינכ-3738 תילטיגיד הסינכ

39- 40 תילטיגיד הסינכ-3940 תילטיגיד הסינכ

41- 42 תילטיגיד הסינכ-4142 תילטיגיד הסינכ

43- 44 תילטיגיד הסינכ-4344 תילטיגיד הסינכ

45- 46 תילטיגיד הסינכ-4546 תילטיגיד הסינכ

47- 48 תילטיגיד הסינכ-4748 תילטיגיד הסינכ

49- GND 50 - GND - ( תומושת רוציק/רוביחל ) 

6 ב תדיוצמ תויהל הלוכי םירקב לש הסרגההמכ  IDC - 10 םוקמב םיעקש IDC - 50 ( 2 הסרג ).
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3.3 ; 0(- .לא.סקא תומושתילטיגיד V) - ( ינוציח לאיצנטופ לכ תא ירבחת לא( רקב לש עקרקהל קתנתהל וא רצק )יוביכ/הלעפה
(IDC - 10PIN) ( 2 הסרג ) 

1- טלק ילטיגיד (n * 8) 1 2 - טלקה ילטיגיד (n * 8) 2

3- טלק ילטיגיד (n * 8) 3 4 - טלקה ילטיגיד (n * 8) 4

5- תילטיגיד הסינכ (n * 8) 5 6 - טלק ילטיגיד (n * 8) 6

7- טלק ילטיגיד (n * 8) 7 8 - טלק ילטיגיד (n * 8) 8

9- עקרק GND 10 רקב - GND תומושת רוציק/רוביחרובע– הסיט רקב

רסממ ןרשמ לש רישי רוביחרובע רסממ יגהנ םע םיטלפ– )1 םירסממ תותבשה( 1 יטלפילטיגיד (IDC - 50) 

1- VCCDRV – 12( רסממ תארשה לילס למשח תקפסא  UPS אלל V)(Clamping היצקודניאהובג חתמ ינפמ םיגהנ לע הנגהל הדויד ) 

2- VCCDRV - 12( חוכ תארשה לילס רסממ תקפסא  UPS אלה V) (clamping ההובג חתמ תיצקודניא יגהנ דגנ הנגהל הדויד ) 

3- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 1 ןוויכ וורס/ןנוכ-1.אל  (CM) 

4- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה1 וורס/ןנוכ-2.אל B (CM) 

5- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס2/ןנוכ-3.אל (CM) 

6- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס2/ןנוכ-4.אל B (CM) 

7- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) וורס/ןנוכ ןוויכ5-3.אל (CM) 

8- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 6.אל - B ןוויכ וורס3/ןנוכ (CM) 

9- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) וורס/ןנוכ ןוויכ7-4.אל (CM) 

10- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 8-4.אל  B וורס/ןנוכ ןוויכ (CM) 

11- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס5/ןנוכ-9.אל (CM) 

12- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס5/ןנוכ-10.אל B (CM) 

13- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס6/ןנוכ-11.אל (CM) 

14- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 12.אל - B ןוויכ וורס6/ןנוכ (CM) 

15- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) וורס ןוויכל7/ןנוכ-13.אל (CM) 

16- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכל7 וורס/ןנוכ-14.אל B (CM) 

17- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) וורס/ןנוכ ןוויכ15-8.אל (CM) 

18- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 16.אל - B ןוויכ8 וורס/ןנוכ (CM) 

19- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ9 וורס/ןנוכ-17.אל (CM) 

20- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה9 וורס/ןנוכ-18.אל B (CM) 

21- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס10/ןנוכ-19.אל (CM) 

22- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס10/ןנוכ-20.אל B (CM) 

23- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס11/ןנוכ-21.אל (CM) 
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24- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 22.אל - B ןוויכ וורס11/ןנוכ (CM) 

25- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס12/ןנוכ-23.אל (CM) 

26- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס12/ןנוכ-24.אל B (CM) 

27- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס13/ןנוכ-25.אל (CM) 

28- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס13/ןנוכ-26.אל B (CM) 

29- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס14/ןנוכ-27.אל (CM) 

30- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס14/ןנוכ-28.אל B (CM) 

31- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס15/ןנוכ-29.אל (CM) 

32- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 30.אל - B ןוויכ וורס15/ןנוכ (CM) 

33- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס16/ןנוכ-31.אל (CM) 

34- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס16/ןנוכ-32.אל B (CM) 

35- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס17/ןנוכ-33.אל (CM) 

36- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 34.אל - B ןוויכ וורס17/ןנוכ (CM) 

37- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס18/ןנוכ-35.אל (CM) 

38- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס18/ןנוכ-36.אל B (CM) 

39- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס19/ןנוכ-37.אל (CM) 

40- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס19/ןנוכ-38.אל B (CM) 

41- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס20/ןנוכ-39.אל (CM) 

42- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 40.אל - B ןוויכ וורס20/ןנוכ (CM) 

43- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס21/ןנוכ-41.אל (CM) 

44- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס21/ןנוכ-42.אל B (CM) 

45- GND/0V רקבה לש עקרק

46- GND/ 0 עקרק V 

47- GND/ 0 עקרק V 

48- 1 PWM (PWM ל םודא וא1 עבצ אלל םעמע RGB – TTL ; 3.3 )חוכ גהנאלל V/10mA ( דדובמ- וטפוא גהנהחוכמ הליבוה הדויד לש הרישי הטילשל ) 

49- PWM 2 (PWM ל קורי וא2 עבצ אלל םעמע RGB – TTL ; 3.3 )חוכ גהנאלל V/10mA ( דדובמ- וטפוא גהנהחוכמ הליבוה הדויד לש הרישי הטילשל ) 

50- 3 PWM (PWM ל לוחכ וא3 עבצ אלל םעמע RGB – TTL ; 3.3 )חוכ גהנאלל V/10mA ( דדובמ- וטפוא גהנהחוכמ הליבוה הדויד לש הרישי הטילשל ) 

רסממ ןרשמ לש רישי רוביחרובע רסממ יגהנ םע םיטלפ– )2 םירסממ תותבשה( 2 םיטלפילטיגיד (IDC - 50) 

1- VCCDRV – 12( רסממ תארשה לילס למשח תקפסא  UPS אלל V)(Clamping ההובג חתמ תיצקודניא יגהנ דגנ הנגה תדויד ) 

2- VCCDRV - 12( חוכ תארשה לילס רסממ תקפסא  UPS אלה V) (clamping ההובג חתמ תיצקודניא יגהנ דגנ הנגה תדויד ) 

3- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס22/ןנוכ-43.אל (CM) 
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4- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס22/ןנוכ-44.אל B (CM) 

5- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס23/ןנוכ-45.אל (CM) 

6- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס23/ןנוכ-46.אל B (CM) 

7- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס24/ןנוכ-47.אל (CM) 

8- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס24/ןנוכ-48.אל B (CM) 

9- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס25/ןנוכ-49.אל (CM) 

10- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס25/ןנוכ-50.אל B (CM) 

11- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס26/ןנוכ-51.אל (CM) 

12- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס26/ןנוכ-52.אל B (CM) 

13- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס27/ןנוכ-53.אל (CM) 

14- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 54.אל - B ןוויכ וורס27/ןנוכ (CM) 

15- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס28/ןנוכ-55.אל (CM) 

16- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 56.אל - B ןוויכ וורס28/ןנוכ (CM) 

17- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס29/ןנוכ-57.אל (CM) 

18- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס29/ןנוכ-58.אל B (CM) 

19- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) וורס/ןנוכ ןוויכ59-30.אל (CM) 

20- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 60.אל - B ןוויכ וורס30/ןנוכ (CM) 

21- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס31/ןנוכ-61.אל (CM) 

22- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס31/ןנוכ-62.אל B (CM) 

23- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) וורס/ןנוכ ןוויכ63-32.אל (CM) 

24- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס32/ןנוכ-64.אל B (CM) 

25- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס33/ןנוכ-65.אל (CM) 

26- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס33/ןנוכ-66.אל B (CM) 

27- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס34/ןנוכ-67.אל (CM) 

28- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 68.אל - B ןוויכ וורס34/ןנוכ (CM) 

29- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס35/ןנוכ-69.אל (CM) 

30- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס35/ןנוכ-70.אל B (CM) 

31- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס36/ןנוכ-71.אל (CM) 

32- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) 72.אל - B ןוויכ וורס36/ןנוכ (CM) 

33- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס37/ןנוכ-73.אל (CM) 

34- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס37/ןנוכ-74.אל B (CM) 

35- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס38/ןנוכ-75.אל (CM) 
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36- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס38/ןנוכ-76.אל B (CM) 

37- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס39/ןנוכ-77.אל (CM) 

38- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס39/ןנוכ-78.אל B (CM) 

39- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכ וורס40/ןנוכ-79.אל (CM) 

40- 12( הרשמרישי רשק רסממל רסממ גהנ םע תילטיגיד האיצי V/20mA) ןוויכה וורס40/ןנוכ-80.אל B (CM) 

41- GND/0V רקב לש עקרק

42- GND/0V רקב לש עקרק

43- GND/0V רקב לש עקרק

44- GND/0V רקב לש עקרק

45- 1 PWM ( לש ימינפ חוכ להנמ PWM ל םודא וא1' סמ RGB 12v/1A) 

46- 1 PWM ( לש ימינפ חוכ להנמ PWM ל םודא וא1' סמ RGB 12v/1A) 

47- PWM 2 ( לש ימינפ חוכ גהנ PWM ל קורי וא2' סמ RGB 12v/1A) 

48- PWM 2 ( לש ימינפ חוכ גהנ PWM ל קורי וא2' סמ RGB 12v/1A) 

49- 3 PWM ( לש ימינפ חוכ להנמ PWM ל לוחכה וא3 אל RGB 12v/1A) 

50- 3 PWM ( לש ימינפ חוכ להנמ PWM ל לוחכה וא3 אל RGB 12v/1A) 

חוכ DC (4 - PIN Socket) חוכ קפס

1- 5+( טלק  V/2A powering לודומ GSM) 

2- 0/המדא/הקראה V 

3- 0/המדא/הקראה V 

4- 12+ תושעל5+( טלק  V)/0. 5 תלעפה רקב A םע UPS – הערפה אלל למשח תקפסא

ETHERNET- עקשה רוביח RJ45 תשרה LAN (10MBs)-ל

ACCU- 3.7( רבצמ V/600mAH) רובע GSM לודומ

1+ Accumulator 

2- GND 

eHouse1 - Socket (RJ45) 1 דע רוביחל  eHouse (RS - קר( תידירביה הנקתהםינותנ סובוטואב (485 CM) 

1 ,2 - 0( המדא/הקראה V) 

3 ,4 - VCC +12 V , 12( למשח תקפסאל רבוחמ  V חכה לע DC רבחתמ אל )עקש .

5 - TX + ( שרפה )תיבויח הקופת רודיש
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6 - TX - ילילש רצות רודיש( שרפה ) 

7 - RX - תילילש הלבק טלפ( שרפה ) 

8 - RX + ( שרפה )תיבויח הלבק טלפ

ב דומעלעקש RoomManager , ExternalManager , HeatManager אל תיטרדנטס RS232 - 485 שרדנ רבעמה לבכש תורמל , ריממ
ל רבחתהל eHouse1 תכרעמ .

TX +< - > RX + 

TX -< - > RX -

RX +< - > TX + 

RX -< - > TX -

HWOUT1 ,HWOUT2 , HWOUT3 , HWOUT4 , ALARMLIGHT , ALARMMONITORING , 
ALARMHORN – יסל()חותפ ללכ ךרדב , ףתושמ , ללכ ךרדב רוגס( רסממ יגתמב- תונבל ) 

ALARMLIGHT– לש ןוחטיב תכרעממ הרהזא רוא CM 

ALARMHORN- לש החטבא תכרעממ הקעזא ןרוה CM 

ALARMMONITORING– תעדוהל הקעזאל הקעזא רוטינ CM וק תלעפה- וידר(ןוחטיבה תונכוס ) 

HWOUTx– תוידיתע תורטמ( םיידועיי םירקב יטלפ תרמוח ) 

ןימי דצל לאמשמ רפסוממםירבחמ

1- NC ל( רושק/ךרדב רוגס COM רסממ לעפומ רשאכ קתנתמ, )רסממ תלעפה אלל

2- COM/ ףתושמ , 

3- ל( ילמרונ ןפואב חתפנ אל COM ל רבוחמ )רסממ תלעפה אלל COM לעפומ רסממ רשאכ .

I2C1 ,I2C2 , SPI1 , SPI2 , UARTS TTL , PGM – םיקשממירודיס לש הבחר יצירח

תובחר ץוחמ םיינוציח םינקתה רבחל ןיאתושעל eHouse לש תונוש תוסרג לש תרושקת יקשממ.םירישכמתוידועיי eHouse םיניפ.םירקב
תומושת , םיטלפ , תומושתםיילטיגידל םירבוחמ תויהל םילוכי ADC םיחתמ/תותואל רוביח.הנגה לכ אללורקיימ תותואל תורישי

סורהל עובק רקב םורגל לוכיםירחא .
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3.5. םיידועייו םירחא םירקב Ethernet.

ירקב לש ןונכתוהרוטקטיכרא Ethernet ורקימה(ורקיימ לע ססובמ ).

וילטיגיד , םיקשממ , הרמוח יבאשמ לש דואמ הלודג תומכ שיםה Analog I/O ירדחרובע תויוצר תויצקנופ לכ תא עצבל לגוסמ תויהל ידכ
םיעובק הרקב , permises דויצילמשח וא דחוימ .

םיספדומ םילגעמ לע תססובמה הרמוח(םירקב לש םיירקיע םיגוס ינש שי , ןורקיעב ): 

תיינב לע םיססובמה םירקבעצוממה EthernetRoomManager ,EthernetHeatManager , EthernetSolarManager: 

� תוילטיגיד תואיצי35 דעהלעמל
� תוילטיגיד תוסינכ12להלעמל
� 3.3 , 0( ילטיגיד- לא- יגולנא- הדידמל תוסינכ16הלעמל  V) 
� 3להלעמל  dimmers PWM/DC 1 וא  RGB 
� רדשמו טלקמםודא ארפניא
�

New תוירוט תואיצי יתש , RS - 232 TTL 

תיינב לע םיססובמה םירקבלודג CommManager , LevelManager 

� תוילטיגיד תואיצי80 דעהלעמל
� תוילטיגיד תוסינכ48 דעהלעמל
� 3להלעמל  dimmers PWM/DC 1 וא  RGB 
� RS - 232TTL , RS - אלמ סקלפוד 485
� GSM/ SMS 
� םירסממב תונבל םע תוילטיגיד תואיצי8 להלעמל
� יקשממיתרדס I2C , SPI תכרעמ תבחרהל

ירקבלכ eHouse מ)דויצ/הרמוחה התואב רקבל החשוקה לכתולעהל רשפא( לוחתא להנמב- ונב CommManagerCfg החשוקה.םושיי
ירקב לע ססובמה( םאתומ וא תונשל/בתכדרפנב תויהל הלוכי eHouse לש תירודיס הסרג– תינבתםיליגרה ERM םירקבה , LM , יס , 

EHM ,ESM). ו תנפצומ החשוקה enginiering ירחסמ קדצומאלש ףידעמ אוה ךפה .

תנכות תועצמאבתימוקמ האלעה תויהל הלוכי החשוקה.םימייקה הרמוחה ירקבבתססובמה תידועיי החשוקה רוציל ןתינ רתוי תולודג תונמזהל
ללכ בשחמ (CommManagerCfg.Exe) .

םירקבל תולעהל לקו ורתואש םיגאב ןקתל וא םינוכדע רורחשל תונמדזה ןתונ םגהז .
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4. בשחמ eHouse הליבח (eHouse רובע Ethernet) 

תכרעמלףסונב eHouse תכרעמ תחת תדבוע הנכותרזעב תדיוצמ הקינורטקלא םילודומ Windows XP םיכישממ לשו .

4.1.eHouse םושיי (eHouse.exe) 

ל שדקומ םושייהז “ eHouse 1 ךותב.תכרעמ ” “ eHouse ירקבמ םינותנ ונרכנסלשמשל לוכי וז תכרעמ םושיי “ו טנרתאל Ethernet, ומכ
רטמרפ םע וליעפהל שי הרקמהזב.םג “ eHouse.exe/viaUdp ” םירקב דמעמ תא דוכלל ידכ .
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 WDTeHouse (KillEhouse.exe)ל.4.2

תכרעמ רובע םושיי רחא בקוע בלכ רמייטתופצל eHouse תקידבוהלעפהל eHouse. םושיי exe תא תולתללש הרקמב.הפיצר הדובעל ,
ו םירקבה ןיב תרושקת רסוח , תונולשיכ eHouse השקב , KillEhouse.exe בושו שדחמ םושיי רגסנ .

ב םינסחואמ םיצבקהרוצת " killexec\" ךירדמ .

WDT רובע eHouse תכרעמ לש הנקתהה ךלהמב רדגומ eHouse תויקוח ןה לדחמ תרירב תורדגה םא החגשה אללאוהו .

רובע eHouse. םושיי exe ינוציח\ינמוי " לש לדחמ תרירב ליג ידי .STP " מ לבקתהש ןורחאה בצמהלש ןמסה אוהש , קדב אוה ץבוק
ExternalManager , רסוחלש הרקמב.תכרעמב יטירקו בושח רקביכה הז יכ ExternalManager , םש HeatManager ( ינמוי ". לוס.ה
\HeatManagerName.txt " ) וא שמשל רומא ןמויה ץבוק RoomManager ( ןולס/םינמוי ".לוס.ה .txt " ). רחא הרקמב , WDT ספאי
eHouse.exe רקבםניא םייק ןמוי שפחמ , רוזחמ .

רובעהמגוד eHouse.exe םע RoomManager' ןולסםש שי םהמ דחא קר הז : 

להנמתיבה- ראוד

eHouse.exe 

/ נ"ע /הנ /NT/nd 

100000 

120 

c:\ ראוד - Comm\ תיב- ראוד \Logs\ ןולסה .txt 

ץבוק ליעפמ.* םיווק לש םירטמרפירחא ואבש : 

תונולחב םש1 םושיי

תכרעמ לש היירפס "\ןב "ב שיגהלהלעפה 2 eHouse 

םירטמרפהלעפה 3

לש[ םושייל הדובע ןמזםיילאמיסקמ 4 ] 

5 תוליעפ רסוח לש ילאמיסקמ ןמז [s] 

יוניש/הריצימ ליגה תא קודבל ידכ , םשץבוק 6 .

םושייל " לעופ. "םיצבק eHouse ב ןסחואמ " exec\" הנבמ ותוא תא שי ךירדמ .

ידי לע קזחותמ תויהל לוכי םושיירחא WDT הז ךירדמלהרוצת יצבק תבצה ידי לע .
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4.3 . םושייה ConfigAux (ConfigAux.exe) 

רובע שמשמ םושייהז : 

� הרוצתתינושאר תכרעמ
� תנכות eHouse הנכות תומרופטלפ/הרמוחה לכב םילנפ
� הטושפ הנקתה םישרודש םימושיייאול
� תנקתהל םיבושח םירטמרפרתויב רידגמ eHouse.

םירטמרפה םע ץורל , האלמ הרוצת עצבללא " ConfigAux.exe /ChangeHashKey ".

םירטמרפ : 
רפסמ– ןופלט רפסמדיינ SMS ל( רעשה CommManager) ( םילנפטולשלו םירקבה לכ רובע הרוצתה תא ןועטל ךרוצהז ) 

שישח ןחלוש - hashing ןועטל ךרוצ שי , הרוצתיונישה רחאל( )ילמיצדסקה דוקב( םילנפו םירקבל תומיא םתירוגלאל דוק
הרקב תוחולו םירקבלכל תושדח תורדגהה תא ) 

Remote Controller E - רודיש- םילנפ , םימושייה לכל ל"אודה תבותכ- תבותכראוד
תבותכ eMailGate הלבקל– תוחול , םימושייה לכל"אודה תבותכ- הלבק

שמתשמ םש SMTP(EMailGate) - שמתשמ SMTP םושייל eMailGate תונוש תומרופטלפל הרקב תוחולתא םג שמשמ
שמתשמה םש POP3 (eMailGate)- שמתשמ POP3 םושייל eMailGate תונוש תומרופטלפלהרקבה תוחול תא םג שמשמ

שמתשהלאל- םינמוי שדחמ וחלשנ תויצרטיא רחאל
רובע ימוקמה חראמה לש ומש- ימוקמ חראמ םש SMTP חוקל

יסל רושימב קר שמתשה- הסינכה גוס
המסיסה SMTP , POP ה חוקל רובע אמסיס- אמסיס3 -SMTP , POP3

תרשה תבותכ SMTP , ה תרש תבותכ -POP3 - תבותכ SMTP ו-POP3 - ה תבותכ תא ןזה -IP ירשפאםא
SMTP Port , POP3 האיצי - SMTP ו-POP3 תואיציםיתרש

יוניש אלל( העדוהל תרתוכ- אשונ ) 
IP CommManager ה תבותכ- תבותכ -IP לש CommManager 
CommManager TCP למנ - TCP למנ CommManager 

רוביצה- דייס טנרטניא תבותכ TCP/IP וא DDNS בתנב תוריש רידגהל שי( ימניד ) 
תאיצי- טנרטניא דייס למנ TCP טנרטניאה דצמ

תרש FTP , ךירדמ FTP , ירטמרפ'םושייה- אמסיס, שמתשמ S תרשםינמוי ןורכנסל FTP (FTPGateway.exe).
ידי לע ךמתנ וניאהז , שמתשהל אל- ל"אוד תנפצה CommManager 
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4.4 .CommManagerCfg - ירקב רדגה Ethernet.

CommManagerCfg.exe ל שמשמ םושיי : 

� ירקב לש האלמ הרוצתעצבל eHouse4Ethernet 
� ירקבל םיעוריאה תא חולשלינדי ןפואב eHouse 
� תיירפס( רותהמ עוריא תחילשיטמוטוא Windows רזע ירעשידי לע הספתנש בשחמ ) 
� ןיב ףוקש בצמהציר Ethernet תויעב תוהזלו םיכיראמה םילודומה תארידגהל םייתרדס םיקשממו
� הרמוח תמרופטלפ לכוםימכח םינופלט , תוילבט , הרקבה תוחול לכ לש הנכות תרוצתרוציל

� רקב לכ לש הרוצתרובע Ethernet , האבה ךרדהב ליעפהל שי םושיי " CommManagerCfg.exe /: 000201 " , 
ה םע -IP ל חתופ לדחמ תרירב רטמרפ רדעהב.)םיספאאלמ- םיוות6( רקבה רטמרפ לש תבותכ CommManager

000254 הבותכ( הרוצת ).
תרדגה CommManager םע CommManagerCfg ב ןודנ , םושיי CommManager רואית .

ל לבגומ רואית EthernetRommManager הרוצת .
גוסב יולת המ , אל וא םיליעפ םהו תורדגהה תאהצובקש תוינושלה רפסמ שי םושייה Ethernet Controller.
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4.4. תויללכ תורדגה–תיללכ1 תייסיטרכ .

New םיאבה םיביכרמה תא הליכמ תיללכ הייסיטרכ .

� תוחפ גצומה עדימה , הובג רפסמהש לככ( זא , לכ–1 , אל-0 םינמוי תמר חוויד- המרחווד ).
� Devs 1 ןזור  eHouse - רפסמ RM ( ב הלועפה ףותישל CommManager לש בצמידירביה eHouse (1 eHouse 

חוקיפ תחת CommManager). 0רוחבל .
� לש ומש- םשןקתה Ethernet Controller 
� תורדגהרתויב םיבושחהו תומשה תא תונשל ךל רשפאמ- לעפומןוקית
� םושיר UART תועצמאב םינמויה תא חולשל תיבשמ- םיכנ RS - 232 ( קדבתויהל בייח לגדה ) 
� ERM - וידר רותפכ( רקב לש גוסה תא רחב ) –EthernetRoomManager 
� תלבקל םימודא ארפניא/םיכוליה תורדגה- תורדגהםודא ארפניא ERM 
� יחכונה רקב לש ןמזה תא רדגה- ןמזעובקל
� ףוקש Ethernet/1 UART - ןיב ףוקש בצמ Ethernet הנוכנו הלועפה תרוצת תא תמאל ידכ1 האיציירודיסהו

םייפקיה םינקתהלש
� ףוקש Ethernet/UART 2 - ןיב ףוקש בצמ Ethernet הנוכנו הלועפה תרוצת תא תמאל ידכ2 למנירודיסהו

םייפקיה םינקתהלש
� סופיא רקב חירכהל- ןקתהלחתאל
� הרקב תוחול רובע הרוצת יצבק תריצי- דיינ ץבוקרוציל
� להנמה תא ןועטלו תורדגה , הרוצת בותכל- תורדגהליצהל .
� תקשה- ןקתהםושיר TCPLogger. םושיי exe תויעב לש הרקמב ץע ילוברקבה תא קודבל ידכ .
� רוביח תקידברובע רקבה עוריאל חלוש ןחבמ- קיר ןחבמ עוריאחולשל .
� תכרעמ יעוריא להנלו ךורעל- ארובעוריא .
�

New םינמוי טסקט תגצהל שמשמ ןושאר העדוהה ןולח

�

New טסקטל.רקבל םינותנ חלוש ” ןזה “ הציחל.רקבה לאחלשיהל ףוקש בצמ םישל טסקטל תשמשמ היינש טסקט תבית ASCII דבלב .
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4.4.2 . תורדגה- םיילטיגיד םיריממ- לא- יגולנא

תוילטיגיד ריממ תורדגהל יגולנא " תורוצםינש " (ADC) ו הרוצתלסחייתמ parameterization תורדגהו תומושת לש הדידמ
תוינכות לש ADC. תוסינכ8 ליכמ תחא לכ ADC . ההז איה טלק לכ לש הרוצת .
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יוניש " הלעפה לגדקודבל ךרוצ שי , תוירקיע תורדגהה תא תונשל ידכ Enabled " ספוט" יללכ "מ .

� טלקה םש יוניש "ב םשה יונישו הצובק תביתלע הציחל ידי לע( םיכורע תויהל ךירצ ןשייחה לש ליחתמ םשב ADC " 
� הדידמה יאלג גוס לש הריחבה אוה יטירק םרוגרחא : 

LM335 - 40- ( הרוטרפמט ןשייח C , 56C) 10( לבגומ חווט םע mV /ג) , 
LM35 - הרוטרפמט ןשייח , 

3.3 , 0 <חתמ תדידמ- חתמ  V) 
% - 3.חתמ3לסחיב זוחאה תדידמ V 
% Inv - 100( רועישךופהה ךרעה תדידמ  % - x % ) יופימילילש םלוסב( רוטסיזנרט- הנומת ןוגכ ) 
MCP9700 - 10( חווטהרוטרפמט ןשייח תלעפומ האלמ הרוטרפמט mV/C) 
MCP9701 - 19.5( תורוטרפמט לש חווטהאלמ ידי לע לעפומ הרוטרפמט ןשייח mV/C) 

� יעוריא לש םינותחתו םינוילעה םיפסלתוצקהל ןתינ םיעוריא , תומושתה לכל םינשייח לש םיגוסה תעיבקרחאל
הגירח תלבגמ תותיא וא יזיפ יוושה תמאתה(. המגודל , תויטנוולרה תכרעמה ).

לע םיאתמה עוריאו םיעוריא לש המישר ךותמ הריחב, ףשא- " עוריא תחת " תיוותה לע הציחל ידי לע השענ רבדהז
לבק " לע הציחלידי ".

לבק " לע הציחלו יוצר עוריאב הריחב ידי לע , הקבדמ " סקמ עוריא " לע הציחלידי לע עבקנ ןוילעה ףסה ".
� ספוט " יללכ " ב" תורדגה רומש " לע ץוחלל ךרוצ שי , תואבה תולועפה תארחאל .
�

New תוינכות לש תומשה תא תתל אוה אבה בלשה ADC.
יוניש " ןמסל ךרוצ שיהז , ומכ Enabled " ןוקיתהנואת עונמל ידכ תלטובמ םעפ לכבו , םשרנ אלהז.לעפומ .

� יוצר ךרע רידגהל םוחת" תינכת םש יוניש "בו המישרהמ תינכתהרוחבל .
� זא ADC טלק לכ לש )םומיסקמ , תוקד( םיפס רידגהל- הרודהמה תינכת ADC תינכת לכ רובע .
� בורקה ךרעה תא רוחבל ידכ הטמל ץחה לע ץחלחוטב תויהל ידכ , הריחבל םינותנ הדשב םיפס לש ךרע ןיזמ התארשאכ

המישרהמ רתויב .

ל תודעוימה תורדגה רשאכ ADC רתוי וב שיש םיגהנ יכ חיטבהלו ןובשחב תוחקלנ רדשמה תרוצת תויסיטרכ יתשיכ רוכזל שי
יוארכ םתוארידגהל וא , תומושת .

הרמוחו גהנ תסרג לש גוסב יולתןימז הדידמ תוסינכ רפסמ , 
שומישב תויהל לוכי אלו קוסע אוה טלקהמ קלחש הרקאופא יושע הז.רקבה החשוקה , םיימינפה םינשייחה תאל רבוחמ

עוגפל וא תודידמה תא תוטהל יושע הזלככ רצקל וא םיליבקמ םינשייחב תורושק תויהל תובייח אל תוקוסע תומושתרובע.לכב
גהנב .

ןוכדע תינכת/תינכתןכדעל " לע ץחל , תינכתל םינותחתו םינוילע תולובג תבצהרחאל ".
תורדגה ורמש/תורדגהליצהל " לע הציחל ידי לע םינקתה ילהנמ תא ןועטל ידכ ושרדנ תוינכותלכ תא תרציש רחאל ".

4.4.2.1 . תומושת לש לויכ ADC 

New םיכרע ; 
חכהל האוושהב דדמנ חתמהו ןשייחה לש םינייפאמסיסבה לע םיבשוחמ םושר suply ידי לעםיליוכמ תויהל םהל רשפאמה , סוחיי חתמ וא

טסקט ץבוק לש ךרעה יוניש " % eHouse %\Xxxxxx\VCC.CFG " יבש( למשחה תקפסאל xxxxxx - רקבלש תבותכה איה ).
הכירע ידי לע ןתינ רתוי קיודמ לויכ “ *.Cfg ” היירפסב ץבוק :" % eHouse %\Xxxxxx\ADCS\" ןשייחה לש רפסמל .

New תינורשע הדוקנ אלל םימלש םירפסמקר תללוכ( ןמקלדכ איה ץבוקב הרוש לכ לש תועמשמ ).
זוזיק + רוטקפהאוושמה חותינ ידי לע למרונמ )- תוסחייתה וא חתמ תקפסאיבגל( ןשייחה לש םלוסה לש הרמה לעםיבשוחמ הלא םינותנ * x 

( רשאכ x היצקידניאה לש ךרעה אוה ADC < 0.. 1023>.
ןושארה (VCC וא Vref) * 10000000000 - סוחיי חתמ רוקמוניקתה םא חתמ תוסחייתה וא למשח חתמ ןולשיכדדמנ .

10000000000 * ינש זוזיק - DC 0 תדוקנב , המגודל( ךרעזזקל ) 
הדימ הנק/םרוג-10000000000 * 3 רוטקפ

Precision 4 - תינורשעה הדוקנה רחאל גצומתורפסה רפסמ/קויד
0 מ ליחתמ , הריחב הדש- ןשייח לש גוס( תויצפוארפסמה-3 היצפוא ) 

4 ג , %.לשמל( תוחולה וא םינמויב םקוממ תויהל ידכ בשוחמ ךרעל ףסונ טסקט– תמויס , K) 

םינשייחב םיצבק תקיחמ " % eHouse %\Xxxxxx\ADCS\" םיכרעה לש בושיחיטמוטואהו יוליב םרוג .
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4.4.3. טלק תורדגהילטיגיד

�

New יוניש " לשהלעפה רחאל תונשל וא ןיזהל ןתינ תוילטיגידה תוסינכה לש תומש Enabled " תומש "תויסיטרכ.יללכ ספוט לע היצפוא
ל( " רוזא תורדגה " וא " טלק CommManager) עיפומ .

�

New הדש " ןשייח םש יוניש "ב ותוא ךורעלו םש םע תיוות לע הציחל ידי לע ורחביי תומש .

� ל הייסיטרכה התואב היהי ”ו החטבא תורדגה “ףסונ CommManager.
� סנכיהל ; סנכיהל ; סנכיהלסנכיהל .
� ךופהלגדה יוניש , )ךופה/ליגר( טלקה גוס תא רידגהל ךתורשפאבסנכיהל (Inv).
� עקרקקותינהמ טלקל ביגמ ךופה טלק.עקרקרצק טלקל ביגמ םיליגרה תומושת רקב לש הרקמהךותב .

תוגהנתה CommManager ל ךפה איה EthernetRoomManager ךרדב םילעופ הקעזא ינשייח ללגב.ךופיה לש תורדגה
רסממ " רשקה תחיתפלע " ללכ .

� תכרעמל והשלכ טלק תוצקהל ךתורשפאבזא eHouse ןותנ עוריא .
� כ ונמוסש תויוותה לע הציחל ידי לע השענ רבדהז 'N/' ( םיעוריא לש המישרהמ רחבו , )טלק רובעןכותמ אל

לבק " לע ץחלו , ףשאםיליבקמב ".
� רקבלותוא תולעהלו הרוצתה תא רומשל ידכ , הרוצ " יללכ "רותפכ " תורדגה רומש " תונותיע םישענ םייונישה לכרשאכ .
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אל ינאו רקבלש יחכונ גוסל תונימז תוסינכ המכ ןיבהל ידכשמתשמ.' וכו , החשוקה , הרמוח תסרג , רקב לש גוסביולת תונימז תוסינכה רפסמ
םיבאשמ וא חול ינשייח- לעוא תורחא תומושת םע םיבאשמ תויושגנתהל ליבוהל לוכי אוהש יפכ תומכןימז מ רתוי תנכתל םיסנמ .
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4.4.4 . ירקב לש הנש חול/ןמזתמ תונכת eHouse4Ethernet 

יחכונ רקברובע הנש חול/םינמזתמ םיטירפ תינכתל שמשמ " םיעוריא "הייסיטרכ .

� , הכירע תריחב רחאל.טירפ " ךורע " ליכמהעיפומ טירפת , )קיר וא אלמ( היוצרה הרושה לע ץחל- קדוצ התארשאכ
ףשא תעפוהעוריא .

� רישכמ םש "( ףיסוהתויהל לוכי )ימוקמ( רישכמה ותואב קר , הנשה חול/ןמזתמ להנמרובע " ).
� םיאתמה עוריאה תא רוחבל , " הלעפהל עוריא "ךותב .
� הריחב תויהל בייח הלעפהה גוסזא : 

ןמזו םיוסמ הנש חולב ךיראתרוחבל ידכ- " תחא םעפ עצבתי " .
, הנש( םירטמרפה תא לע הרזחלש תורשפאה םע הנש חול- ןמזתמה םדקתמה רחב- " תובורמ גרוהל תואצוה "

עובשב םוי, הקד , העש , םוי , שדוח ).
" N/- דע- הלחתה ןיא " 

� ץוחל תויהל בייח" ןמזתמל ףסוה " , הלעפהל שרדנה ןמזו עוריא תריחברחאל .
� םינותנ ןוכדע " רחבו ינמיה רבכעה רותפכ לע ץחל , םיננכותמה םיעוריאה לכ הפסוהרחאל ".
� הייסיטרכ " יללכ " ב " תורדגה רומש " לע ץחל, ףוסבל .
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4.4.5 . תואיצי תוינכות תרדגה .

New ו תוילטיגיד תואיצי יתש , תוקופת לש חווט תוסכל תוינכות dimmers.
תוינכות "ב תורדגומ תוינכות ".

םיללוכ תוינכותה לש תומשה תא תונשללא : 

� יוניש " לגדהעובקל Enabled " הרוצ” יללכ “ לע
� תינכת לש המישרהמרוחבל
� םינושתויהל הלוכי תינכת לש הדש םש " תינכת םש יוניש "ךותב .
� תרדגומ תויהל הלוכי השמשש תינכת לכ , תוינכות תומש יונישרחאל
� תינכתה תא המישרהמרוחבל
� טלפ לכרובע תודרפנ תורדגה תריחב תואיצי לש בולישעובקל

N/- הקופתה תא הנשמ וניא
רשפאל- לע

OFF - תובכל
ינמז ןפואב לעפה- ב פמט

� 0.255 < רמיד תומרעובקל > 
� תינכת ןוכדע "ץוחלל " 
� תושרדנה תוינכותה לכללע רוזחל

רקבה תרוצתל תולעהלו רומשל ידכ, הייסיטרכ " יללכ " ב ” תורדגה ורמש " ףוסה תונותיעב
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4.4.6 . תשר תורדגה

הרוצת תויקוח תויורשפארקב רידגהל לוכי םג התא " וטנ תורדגה "ךותב .

ה תבותכ -IP - ( תשרה תבותכב תויהל תבייח )הרוצתגהנה לש תבותכל ההז תויהל בייח הז- תונשל ידכץלמומ אל
192.168.x.x 

ה תכסמ -IP( תונשל ץלמומ אל ) 
רעש IP ( השיגטנרטניאל רעש ) 

יתרש לש IP-ה SNTP - ה תבותכ -IP ןמזה תרש לש SNTP םיתוריש
Shift GMT - מ זוזיק ןמז GMT ןמז/רוזא

יתנוע ןמזב םייוניש לעפה- ימוי ןוכסיחהנוע
IP – SNTP ; ה תבותכשמתשהל -IP תרש לש SNTP םש םוקמב DNS.

תבותכ MAC - הבותכה( תונשל ןיא MAC ה תבותכ לש ריעצה ותיבמ חקלנםינורחאה םיתבה- יטמוטוא ןפואב הצקומ -IP) 
שמושמאל- חראמ םש

רודישה UDP Port - תועצמאב רקב דמעממ םינותנ תצפהל האיצי UDP (0 םיקול UDP רודיש ) 
האשרה TCP – תרשל תורבחתה לש תילאמינימ הטיש TCP/IP ( רתוי חוטב , םדוק זומרל המישרהמ םיפסונ םיכרעל

םיכרד ) 
DNS 1 ,DNS 2 - תרש DNS לפטמ
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4.5 .TCPLogger. םושיי exe.

תועצמאב רבעומתויהל לוכיש רקבהמ םינמוי ףוסיאל שמשמ םושייהז TCP/IP ( ה תבותכרותב.)תרשל רישי רוביח -IP 
ןייצל שי רקבה לש רטמרפ ," TCPLoger.exe 192.168.0.254 ". המרה רקב הנוש תומכ תורדגה וחוודרטמרפל םאתהב

רבוחמה עדימחוד םוכס תודירי , הלדגהה תמר םע.עדימלש יברמה םוכסה אוה1ל.םימוסח םינמוי0ל.גצומעדימ לש .
TCPLogger רמוש םושיי TCP רקבףיצרה /IP אל , תויעב רותיאל קר שמשתךירצ הז ךכ , רויכ דבעמ תוליעיו תרש לש

הפיצר הלועפ .
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4.6 .eHouse4JavaMobile םושיי .

eHouse4JavaMobile םושיי אוה הווא'ג (MIDP 2.0 , 1 CLDC.1) , בשחמ וא םכח ןופלט לע ןקתומ תויהל ךירצהזו דיינ ןופלט רובע
תועצמאב( ימוקמל די ףכ Bluetooth קחורמהו )רושיק (SMS , תכרעמ לע הטילש )ל"אוד eHouse. םיעוריא םיחלושתרשפאמ איה

תכרעמל eHouse רותלףיסוהל , תומישרהמ עוריאו רישכמ תריחב ידי לע הטילש תרשפאמ איה. ל"אוד תועצמאב תכרעמ ינמוי תלבקו
תכרעמל ותוא חלש ףוסבלו eHouse.

תכרעמ שומישל דיינ ןופלט תקידבוהריחב eHouse.

תרקב תכרעמ וא םימכח די ףכ יבשחמ ינופלטרובע eHouse רדשמבםע תונבל םיצלמומ BlueTooth , רשפאלו היילעה תוחונש
רובע םלשל םוקמב תימוקמ הטילשםיישפוח SMS ןאיבמיס ומכ הלעפה תוכרעמ לע דבועםיירלולס םינופלט.ל"אוד וא , Windows 

Mobile , תכרעמ לשתומישמ יוביר לשב , תוריהמבו תולקב תשגל ןתינו עקרב ןמזה לכ דובעל לוכי םושיי יכ , חונ רתוי הברהםה , ' וכו
הלעפה .

דיינ קוחרמ להנמ םושייםיאלמ ילנויצקנופו חונ שומישל דיינ ןופלט רובעםיאנת : 

� הווא' ג םעתומיאת (MIDP 2.0 , 1 CLDC.1) , 
� ןקתהבתונבל Bluetooth תכימת םע Java וא2 הגרד( האלמ Class 1) , 
� םיצבק תכרעמבתונבל , 
� תמיתח לע ןיקתהל החטבא תודועת לשתורשפא JAVA םושיי , 
� הלעפה תכרעמ לע ססובמה- ןופלטדיינ (Symbian , Windows Mobile , וכו ').
� Qwerty ןורתי איה תדלקמ .

תדועתל דיינ ןופלט תשיכרינפל eHouse םיליבגמ םינרציםיברש םושמ יוצר רישכמ לע תנקתומ תויהל הכירצ הסרגהקידבו הקידב תכרעמ
תכימת לש תוילנויצקנופהמ קלח Java ומכ ליעפמ תולבגמ םה םירבדםירחאה.ירשפא יתלב ףא וא חונ דיינ קוחרמ להנמ לששומיש השוע

אללתונחב שכרנש דיינ ןופלטה םגד ותוא.ןופלט לש תוילנויצקנופהליבגהל , םישדח םימושיי לש התבשה תנקתה , תודועתלש הנקתה תתבשה
תחת יוארכ לעפי ליעפמ תלבגה eHouse לשמל( ליעפמהלבגה לשב והשלכ ליעפמב דובעל לוכי אלו , השקב .simlock , המיתח תודועת ,

םירחא םיליעפממ תונוש תויהל תויושע םגדה ותוא לש תולבגמ.)הנקתההשקב .

דיה ףכ בשחמ9300 היקונב לשמל ןחבנהנכות .

שומישל דיינ ןופלט תקידבלםידעצ eHouse: 

1 . ה סיטרכ תא םיש -SIM ףקותטפשמ תדועת  ) 2008 01 ראורבפב .( ל ךיראת רידגהלו

2 . תחילש לש הקידב SMS דיינ ןופלטמ ינורטקלא ראודו .

3 . לודומל הקידב תדועת תנקתה .

םושיי תמיתחלםירושיא להנמב ףיסוהל ןכמ רחאלו דיינ ןופלטל קתעה תויהל ךירצהדועת Java. תואבה תולועפההדועתל השיג תויוכזב
הכנתויהל הכירצ תנווקמ הדועת תקידב.)תחטבואמ תשר , הנקתההוואת , םושיי תנקתה( תורתומ תויהל תוכירצ .

שמושמתויהל ךירצ ןופלט לש ינש וניקתהל ןתינ אל לדומ'הלוכי הדועתםא .

4 . דיינ ןופלטב ןחבמ םושיי תנקתה .

תמויס םע ירלולס ןופלטל דא'ג.*ו תנצנצ.* הנקתה יצבקקתעה " BT - םע םגד רובע- " םתח Bluetooth ילב- " םתח " וא הדועתהנקתהו
Bluetooth םינימז םימושיירובע החטבא תורדגה רידגהלו םימושיי להנמ סנכיהל הנקתההרחאל.שקובמ םושיי תנקתה הנקתוה הדועתםע ו

ו ןופלט םגד תלעפה תכרעמל םאתהבםינוש תויהל םילוכי תורדגה תויוכזו תומש.הלעפה תכרעמלש הפיצר הלאש לסחל ידכ רתויב הובגה .

דיינ קוחרמ להנמ ידי לע שומיש תויוכז תשגלןלהל : 
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� םיליימ תחילש רובע( תחא םעפ וא בשומ :טנרטניאלהשיג ) , 
� תחילש רובע( תחא םעפ וא הלעפה:תועדוה SMS) , 
� תחא םעפ וא בשומ( לעופ םושיייטמוטוא ) , 
� רובע( דימת :רוביחימוקמ BlueTooth) , 
� םיצבק תכרעממ האירק יצבק( דימת :םינותנ תאירק םעהשיג ) , 
� תכרעמ ץבוקל הביתכ יצבק( דימת :םינותנ תביתכ םעהשיג ).

5 . םושיי תרוצת .

ךותב isys תחילשל דעי לש ןופלט רפסמןחבמ תנקתה יוניש םע תקפוסמ היירפס SMS ב-SMS. ץבוק cfg ( ףוסב הקיר הרושהבוזעל
ץבוקה ).

ךותב " Bluetooth.cfg " הטילקל ץבוק יוניש ןקתה תבותכ BlueTooth ידי תודוקפ חולשל ךירצ רישכמ םא( הדוקפ BlueTooth).BT
ו הנקתה םע בשחמל רבוחמ תויהל תבייח וז תבותכ םע רישכמ BlueGate םושיי.רדגומה exe. ןקתל םאתומ תויהל בייח דיינ ןופלט

Bluetooth דעי .

קתעה " isys " םיאבה תומוקמהמ דחאל , תוירפס ןכות :" D :/ isys/" , " C :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , " הירלג /isys/" ," 
predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " םיצבקילש /isys/".

6 . דבוע םושייה ןחבמ .

םושייץורל TestEhouse.

� מ םיצבק אורקל אל'לוכי םושיי- םיקיר תודשםא( עיפוהל רומא ןכות םע עוריא , הריחב תודש ינקתה םעןולח " isys " םיצבק
רדגומ תויהל ךירצ גצומ דוק ףדםניא םיירוזא םיוות תודשב םירחוב םא.השיג לש הלבגהלשב רחא םוקימל קיתעהל שיו היירפסב

Unicode , וא הכימת תפש דודיקאל ןופלט- אל הרזע'הנשמ הז םא.שקובמ יוושל הפש, יפרגואיג רוזא .
� אל'יתייה אלהשיג תויוכז רמוא הז תורחא םיכרד.)ליעל ראותמכ ןיוצורדגוה תויוכז םא( הלאש לכ לואשל אל'רוסא םושיי הברהךכ

תכרעמהלבגה תוניצרב רבד תועמשמ המ , םושייל לעפוה .

- ןופלטב רדגומ תויהל בייחטנרטניאל רוביח לש הרוצת "ל. אוד תלבק תומיא .

שי" ןמוי תגצה " תוקד4 וא3 ירחאו ךסמ לע עיפוהל ךירצםיסולפ3." ינורטקלא ראוד תועצמאב םיצבק לבק " תורשפאב רחוב טירפתךותב
ןמוי לש תורחתה תא קודבלו טירפתמ רוחבל .

ךכ הארנ ךירצהז : 

םש ולהרושיא +

שמתשמ ....................

אמסיס שרדנרושיא + .

ריבעהל ****** 

רבוחמרושיא +

STAT 

רושיא + ....... 

קיספהל

לוכי הז , תמואמ תויהלטנרטניאל רוביח ךירצ תרחא.) " רבחתה רוגס "( רגסנתויהל לוכי ןמויו החלצהב המייתסה ל"אוד תלבק תועמשמהז
תורדגה לש הביס תויהל GPRS הלעפה .
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- "ל אוד תחילשתומיא .

� רותל עוריא ףיסוהל ידכ , טירפתמ " עוריא ףסוה "רחב .
� טירפתמ " ינורטקלא ראוד תועצמאב חלש "רוחבל .
� רשאל הכירצ שמתשמו הלבק שקבמתכרעמ .
� ףוצר דעצ לכ ירחאו עיפומ עדימ " ליימיאהחילש " + char רושיא לע חלשנש ינורטקלא ראוד " ףוסבלו עיפומ ".
� לע דיפקהל שי המלשה ןמוירחאל : 

.................................................................. 

> EHLO םש

< 250 - ********************* 12.34.56.78[ ךל םולש ] 

.... 

.... 

...

...

AUTHPLAIN ************************************** 

< 235 החילצה תומיא

123 @ 123 :מראוד < .pl 

< 250 רושיא

> RCPT 123 @ 1312312 :ל .pl 

< 250 לבוקמ

םינותנ <

< 354 םע םייפוס םינותנ < CR> < LF>.< CR> < LF> 

העדוה ףוגו תורתוכהחילש <

< 250id = רושיאה ***************** 

קיספהל <

הריגס רוביח **************221 >

עצבתהל םיכירצ םייוסינהמכ.תמואמ תויהל ךירצ תויעב םידיינ ןופלט תותוא לש הרקמךותב .

- תחילש לשתומיא SMS: 

� רותל עוריא ףיסוהל ידכ , " עוריא ףסוה " ישאר טירפתמרחב .
� תועצמאב חלש "רוחבל SMS " טירפתמ .
� רשאל הכירצ שמתשמו הלבק שקבמתכרעמ .
� " SMS ה לש דיינ ןופלטב לבקתויהל ךירצ רסמו , הגוצת לע עיפומ ךירצ עדימ " רושיא לע חלשנ -GSM תנכותמה רפסמ לש .
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- תועצמאב החילש לש עוריאתומיא Bluetooth: 

� תרבעה ןוחבל ידכ םירחאךותב BlueTooth , ץבוקב רדגומ רישכמ Bluetooth.cfg ןופלטה דיל תויהל בייח .
� BlueGate.exe רושיא חלושש , לועפל בייח םושיי .
� BlueTooth םימאתומ תויהל םינקתה .
� BlueGate הז םושיי רובע ראותמכ רדגומ תויהל בייח .
� גתמ לע תויהל םיבייח םירישכמםהינש .
� רותל עוריא ףיסוהל ידכ , " עוריא ףסוה " ישאר טירפתמרחב .
� תועצמאב חלש " טירפתמרוחבל Bluetooth ".
� תועצמאב חלשנ " העדוה )הקד1 דע( רצק ןמזרחאל Bluetooth רדסב היה םיעצמא לכ" רושיא .
� ןמוי תגצה "( ןוחבל שי ןמויתרחא " ).

BlueTooth אב ומכ הארנ ךירצ ןמוי : 

תומדקתהבהריקח () 

אצמנןקתה : ********************* 

חווטב )****************( **********חראמ

תורישלשופיח eHouse 

eHouse אצמנ תורישה

תורישלרבוחמ eHouse 

ב( תרשמ הבוגתהאירק ) 

תרשה ידי לע החלצהב עצובםינותנ

ץבוק יתייה אל.'תוטולבב המישרמ רמוא הז רישכמ , )( עיבצהל גצומ ןמוימ קלח קרםא cfg' חווטהב הניא וא יובכ , םקוה אל .

, תותימצלםימאתומ תויהל םיכירצ םינקתה.הכלהכ רדגומ אל וא השרומאלש אוה רבדה שוריפ , )ב( הדוקנה ינפל גצומ ןמויה ףוסמ קלחםא
רושיא רובע תותליאשלכ אלל , םיקהל ןתינ רשק לכ ךכ .

רמוא הז , )ב( הדוקנל דע וגצוה םינמויםא BlueGate היוגש האיציל רבוחמ וא הציראל .

דיה ףכ בשחמ לע הנכות לש הנקתההוואת .

םושייה תא ןיקתהל ידכ ינדי ןפואב עצבתהל םיכירצ םידעצהמכ .

םושיי תמיתחלםירושיא להנמב ףיסוהל ןכמ רחאלו דיינ ןופלטל קתעה תויהל ךירצהדועת Java. תואבה תולועפההדועתל השיג תויוכזב
הכנתויהל הרומא הדועת תנווקמ הקידב , )תחטבואמ תשר , הנקתההוואת , םושיי תנקתה( תורתומ תויהל תוכירצ .

שמושמתויהל ךירצ ןופלט לש ינש וניקתהל ןתינ אל לדומ'הלוכי הדועתםא .

4 . דיינ ןופלטב םושיי תנקתה .

תמויס םע ירלולס ןופלטל דא'ג.*ו תנצנצ.* הנקתה יצבקקתעה " BT - םע םגד רובע- " םתח Bluetooth ילב- " םתח " וא הדועתהנקתהו
Bluetooth םינימז םימושיירובע החטבא תורדגה רידגהלו םימושיי להנמ סנכיהל הנקתההרחאל.שקובמ םושיי תנקתה הנקתוה הדועתםע ו

ו ןופלט םגד תלעפה תכרעמל םאתהבםינוש תויהל םילוכי תורדגה תויוכזו תומש.הלעפה תכרעמלש הפיצר הלאש לסחל ידכ רתויב הובגה .

דיינ קוחרמ להנמ ידי לע שומיש תויוכז תשגלןלהל : 

� םיליימ תחילש רובע( תחא םעפ וא בשומ :טנרטניאלהשיג ).
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� תחילש רובע( תחא םעפ וא הלעפה:תועדוה SMS).
� תחא םעפ וא בשומ( לעופ םושיייטמוטוא ) 
� רובע( דימת :רוביחימוקמ BlueTooth) 
� םיצבק תכרעממ האירק יצבק( דימת :םינותנ תאירק םעהשיג ) 
� תכרעמ ץבוקל הביתכ יצבק( דימת :םינותנ תביתכ םעהשיג ) 

תמויס םע הנקתה תסרג , ןיקתהל ןתינ אל'הלוכי הדועתםא " notsigned " אוההז םושיי תאז םע.ועצבל שי unrecommended תכרעמה יכ
ליעל הראותש תולועפ לכ המלשהה ינפל הלבקשמתשמל תובר םימעפ ונממ שקבת .

5 . םושיי תרוצת .

� ךותב isys תחילשל דעי לש ןופלט רפסמתונשל , הנקתהה םע הקפוסש היירפס SMS ב-SMS. ץבוק cfg ( ףוסב הקיר הרושהבוזעל
ץבוקה ).

� ךותב " Bluetooth.cfg " הטילקל ץבוק יוניש ןקתה תבותכ BlueTooth ידי תודוקפ חולשל ךירצ רישכמ םא( הדוקפ
BlueTooth).BT ו הנקתה םע בשחמל רבוחמ תויהל תבייח וז תבותכ םע רישכמ BlueGate םושיי.רדגומה exe. בייח דיינ ןופלט

ןקתל םאתומ תויהל Bluetooth דעי .
� קתעה " isys " תומוקמתואבה תולועפהמ תחאל , תוירפס ןכות :" D :/ isys/" , " C :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , " 

הירלג /isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " םיצבקילש /isys ".

BlueTooth הרוצת .

BT רושיק תרוצת " Bluetooth.cfg " םיכמותה םירישכמ לשתובותכ ליכמ ץבוק BlueTooth תכרעמ םירושק eHouse הרושבתבותכ לכ
רודיש לש וטפשמינפל השקב.)תולבקתמ תובותכ10 דע( תחא BlueTooth , רישכמל םיעוריא חלושןכמ רחאלו , יוליג תיצקנופ ליעפהל

םינקתה.המישרמ ןושאר אצמ Bluetooth תכרעמ תועיבצ םאות זאםירחא eHouse רודיש ללגבהרוצת ץבוקל ףיסוהל ןתינ BlueTooth 
בהמישרהמ םינקתהה לכ םע דחי םאתומ תויהל בייח דיינ ןופלט. חראממ רושיא שרוד " Bluetooth.cfg " לכאלל יטמוטוא רוביחל( ץבוק

םינקתהדצמ ץוחנ רבדה.)ףוקש בצמ( תותליאש Bluetooth , יטמוטוא רוביחרובע דיינ ןופלטל םאתומ תויהל ךירצש .

םינקתה לכרובע Bluetooth שמתשהל שי ןיפצהל תורשפא + תמאל- ו , םיצקומ תויהל םיכירצ המסיסה התואב .

לש םצמוצמ ןווגמליואר BlueTooth ( םע םידיינ םינופלט רובע דחוימב BT הקלחמה II - ריוואב םירטמ10 כ אוה ילאמיסקמ חווט
ןקתההו דיינ ןופלט ןיב רישי וקב םשתומוקמב.)ישפוח Bluetooth תוארל רשפא הפצר תריבש רוביח , הבורא , םייק ריקהבעה

תורחאה תוכרעממ תוערפהלבקע WiFi , GSM , לש ןזור.' וכו BlueTooth הטילש לש יופצ חווט גישהל תנמ לע רבגומ תויהל ךירצ לודומ
דחא רישכמ.ץוחמו תיבהב BT בשחמ לע ןקתומ תויהל לוכי (eHouse ל רבוחמ תויהל לוכי ראש , )תרש RoomManager' הבחרהה ץירח
תועצמאב הרבעהםינותנ.לש Bluetooth תימוקמ קרו הישפוח איה .

BlueTooth תובשחתה .

BlueTooth לצונמ רחא םושיי.רשקלוחתאה ינפל דיינ ןופלטב ליעפהל ינדי ןפואב תויהל בייח BlueTooth רובע רדגומתויהל אל'רוסא
יצורע לכ תא הצקמתובורק םיתעל רשא , דיינ ןופלטל יטמוטוא רוביח BlueTooth היקונ.לוס.ה( ןופלטב םינימזה PC Suite , לע גויח

רושיק BlueTooth , ומכ םיצבק להנמ BlueSoleil).

ץבוק.'תוטולב לשהמגוד cfg 

01078083035F 

010780836B15 

0011171E1167 

SMS הרוצת .

ץבוקדחא " SMS.cfg " רובע הרוצתה תא רידגהל ךרוצ שי SMS . תלבקל ףקת ירלולס ןופלט רפסמ ליכמ בייח הז ץבוק SMS תועצמאב
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תכרעמ eHouse.

SMSGate ידי הלבק אוה רחא ןורתפ. ץורל רוזחמו , הכלהכ רדגומו ןקתומ תויהל ךירצ בשחמב CommManager , בלשמ רשא GSM
לודומ .

לשהמגוד SMS. ץבוק cfg 

+48511129184 

הרוצתל"אוד .

ל"אוד תוחוקלמהרוצת POP3 SMTP ל"אוד "ב םינסחואמו .cfg " ץבוק .

האבה הרדגהה בכרות האבה הרושהלכ : 

רטמרפ אמגוד ךרע.אלוק

1 SMTP חלוש( ינורטקלא ראוד תבותכ ) tremotemanager @ isys.pl 

2 POP3 טלקמ( ל"אוד תבותכ ) tehouse @ isys.pl 

רובע םשחראמ 3 SMTP םש

4 IP תרש לש תבותכ POP3 ( זאו רתוי רהמ DNS): ראוד portnr.isys.pl: 110

5 POP3 שמתשמה םש tremotemanager + isys.pl 

שמתשמלאמסיס 6 POP3 123456

7-IP תרש לש תבותכ SMTP ( רשאמ רתוי רהמ DNS): ראוד portnr.isys.pl: 26

תרשל םששמתשמ 8 SMTP tremotemanager + isys.pl 

תרשל אמסיסשמתשמ 9 SMTP 123456

תועדוה 10 Controll eHouse אשונה

11 רובע רושיא SMTP y , Y , 1 ( ןכ םא ) ; n , N , 0 ( אל םא ) 

וקםיקיר 12

תכרעמל תודוקפ תחילש תרשפאמ הרוצתהז eHouse , תוריש. ינורטקלא ראוד תועצמאב GPRS ליעפמ ידי לע לעפומ תויהל בייח GSM 
ףסונב.יטמוטוא רוביח רובע רדגומ תויהל ךירצטנרטניאל רוביח תאו EmailGate תקידבל רוזחמ ליעפהלו רדגומ תויהל בייח eHouse 

החילש ינמויו דרשמ םסרפלשדקומ .

ליעפממ תויולת תויולעו תיאכז איה ינורטקלא ראוד לש הלבקהוהחילש .

קוחרמ להנמב שומישדיינ .

הגוצת ילדגהברה םינוש לשב.רשפאה לככ םיבר םינופלט ומכ לע החונ הדובעו ליעי חיטבהל ידכ , יביטיאוטניאו לק שמתשמ קשממ שיהשקב
םינופלט לכב הארנתויהל , םיירעזמ םה תויצפואו תומש , לקשמו .

םושיילםינותנ Java םושיי רשאכ ,םעפ לכב שדחמ eHouse וכו , השדח תוינכות תריצי , םייונישםשה ירחא רזחש שיו ,דיינ/ררוב םע עצובמ
דיינ ןופלטל קיתעהו , ' (Isys) היירפס .
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םינקתהב םינסחואמ תומשםינקתה .txt בייח דחא רישכמ םש תחא הרושב.שמתשמ ידי לע ינדי ןפואב רדוסמו ינטרפ תויהל לוכיו ץבוק
ץבוקה ףוסב , לולכתויהל .

םירישכמב םינסחואמכ םש ותוא ילעב םיצבקב םיאצמנ תומשםיעוריא .txt ןקתל ונתשה םיירוזא םינלופ םיוות םע ץבוק ASCII תויתוא
( תמויסו ".txt " , ליכמ1 וק( היוצר הרוצב ןיימל ןתינץבוק ןכות.דיינ ןופלטב תובר תוילועפת תוכרעמב הריציץבוק םע תויעב עונמל ידכ

ץבוקה ףוסב הרושקיר דחא , )1 עוריא .

בשחמ ידי לע םירצונ הרוצת יצבקלכ eHouse. םושיי exe ןתינ אל'רוסא הזו )...תונולח( ףד דוק תונולח לש לדחמ תרירבםע
םירחא םיוותב ףלחויםיירוזא םיוות רחא הרקמב.)תרחא שומיש תלעפה תכרעמ(.המגודל. תונשל " hashes " תואיגש רוצילםושיי וא

רתוי תורומח .

3 םינימז הריחב תודש : 

� ןקתה , 
� עוריא , 
� בצמ .

טירפתב םינימז םיטירפןלהל : 

� עוריאףיסוהל , 
� תועצמאבחולשל Bluetooth , 
� תועצמאבחולשל SMS , 
� ינורטקלא ראוד תועצמאבחולשל , 
� ינורטקלא ראוד תועצמאב םיצבקלבקל , 
� עצבמלטבל , 
� השקבגורהל , 
� רבחתהתופצל , 
� רבחתהרוגסל , 
� האיצי .

תכרעמל םיעוריאהחילש eHouse.

� גרוהל םיאצומ תויהל בייחטירפתמ עוריא ףסוה זאו שרדנ בצמו , רוחבל שי עוריאוןקתה .
� יוצר עוריא לכ רובע רוזחל שי דעצהז .
� ךרד חלש " :גרוהל אצומ תויהל ךירצ טירפת תכלוה בצמןמ BlueTooth " , " תועצמאב חלש SMS " , " ראוד תועצמאב חלש

תרוסמתחלצומ רחאל יטמוטוא ןפואב םיקחמנ ימינפה רותב םיעוריא. " ינורטקלא

ינורטקלא ראוד תועצמאב תכרעמ ינמויהלבק .

מ תורוק תחילשםא eHouse הנזהו טלפ , תונידמ תקידב רישכמל דיינ ןופלטמ לבקתויהל לוכי הז םינמוי , תלעפומ ינורטקלא ראוד תועצמאב
םייגולנא םיצורע יכרע , הלעפוה .

ןסחאלו הרמה , םינורחאה םינמוי דירוהל ןופלטדיינ , " ינורטקלא ראוד תועצמאב םיצבק תלבק " גרוהל תאצוה תויהל ךירצ טירפטירפת
בםיצבקכ םתוא " isys/ ךירדמ "/םינמוי .

יחכונ רודישלוטיב

תכרעמב םילשכ , רובש רודיש, חווט םע תוירשפא תויעבו דיינ ןופלט לש תודיינ תונוכתליואר GSM , איצוה אוהףסונ תוחיטב ןונגנמ
"- עוציב ידי לע םירשק לכ תא םייסלו הדיריל שמשל הלוכי וז היצקנופ , םיעפומ תויעב גצוה ואידמ בר ןמז ךשמנ רודיש םא.רודיש לוטיבל

ישאר טירפתמ" עצבמ לוטיב .

הל רשפאל ידכ ףיסוהל שי ןולשיכ שדח עוריא רחאל םיעוריא בוש חולשללא .

רבחתההשקב
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הריחב ידי לע קודבל ןתינ הז ןמוי , רושיא לע ךלוהלכה םא קפס לש הרקמ לכבו רבוחמ יחכונ רודישלכ

עצבלתויהל ךירצ " רבחתה רוגס " ןכמ רחאל.טירפתמ " סנכיהתופצל " .
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4.7 .EHouse4WindowsMobile םושייה (Windows Mobile 6.x) 

eHouse4WindowsMobile לע הטילש רשפאמה הנכות םושיי אוה eHouse םינופלט , םילנפיפרג , עגמ ךסמ םעתכרעמ
תחת לעופ , םימכח םינופלט , די ףכ יבשחמ , םידיינ WindowsMobile 6.0 םע תיפרג הטילש קפסמ.רתוי הובג וא

ב דרפנב רצונתויהל הלוכי הגוצת לכ.לעופב הדובע ירטמרפו םירישכמ לש הימדהינטלומיס CorelDRW בינהש רחאל, םושיי
מ םיעוריאו םיטקייבוא תומש תא eHouse השקב .

קירה ץבוקב " *.CDR " temlate רובע ץבוק eHouse תכרעממ םינותנ אבייל ידכ , תוישומיש ורקאמ תודוקפ שי eHouse
הז דועיתב ךשמהב ונודיי םיפונרוציל.הימדה לנפ תכרעמ לכל אוציו םושיי .

EHouse4WindowsMobile רוביח תעב , םיטקייבוא לש תיפרג הימדהעצבלו םירקבה וק תאירק דמעמ- לע רשפאמ םושיי
לוקוטורפל TCP/IP וא תרושקתה לודומ לע לעופ תרש eHouse תכרעמטולשל ןתינ.חוקיפ בשחמל השקב WiFi ךרד וא

וק- לע( טנרטניאה ) , SMS , ראוד- ראודב וא .

רובע ןימזםה תוינבתו הנכות תוירפסו דצ יחתפמ- ישילשרובע Windows Mobile ב ןוקמ תכרעמ -C #: 

� םיגהנ םע הרישי תרושקתךמות , 
� תישיא היצזילאוזיויטמוטוא
� תנווקמ הימדהו םינוכדעדמעמ
� הטושפ תיביטיאוטניא הרוצמ וא םירקבה לש יפרג דקפרישי
� הטילש תונכות יפרג ךלשמ םילנפ רוציל ךלרשפאמ
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4.8 . םושיי eHouse4Android תוירפסו

eHouse4Android לע הטילש רשפאמה הנכות םושיי אוה eHouse , םידיינ םינופלט , עגמ ךסמ םייפרג םילנפמ תכרעמ
הטילש קפסמ אוה.)רתוי הובגוא2.3( דיאורדנא תלעפה תכרעמ לע תולעופה תוילבט , םימכח םינופלט, די ףכ יבשחמ

םושייב ישיא ןפואב רוציל ןתינ הגוצת לכ. לעופב הדובע ירטמרפו םירקבה תנידמ לש היצזילאוזיוינטלומיס םע תיפרג
CorelDRW תכרעממ םיעוריאו םיטקייבוא תומש תא בינהש רחאל eHouse הליבח .

קירה ץבוקךותב " *.CDR " temlate רובע ץבוק eHouse , תכרעמ םושיימ םינותנ אבייל ידכ , תוישומיש ורקאמ תודוקפשי
eHouse הז דועיתב ךשמהב ןודנהנייהת תוגוצת רוצ.הימדה לנפ תכרעמ לכל אוציו .

EHouse4Android רוביח תעב , םיטקייבוא לש תיפרג הימדהעצבלו םירקבה וק תאירק דמעמ- לע רשפאמ םושיי
לוקוטורפל TCP/IP וא תרושקתה לודומ לע לעופ תרש eHouse תכרעמטולשל ןתינ.חוקיפ בשחמל השקב WiFi ךרד וא

וק- לע( טנרטניאה ) , SMS , ראוד- ראודב וא .

Ehouse4Android תועצמאב םירקבהמ רודיש דמעמ לבקל לוכי UDP ( תרשל עובק רוביחאלל TCP/IP).

New ו רוביד יוהיז “ תועצמאב ישונא ירבוד םע תכרעמב טולשל ךל רשפאמ םג םושיי ”.

דיאורדנארובע )תוינבת( םינימז הנכות תוירפסו םיחתפמהגלפמ-3ל : 

� םירקב םע הרישי תרושקתךמות
� תישיא היצזילאוזיויטמוטוא
� תנווקמ הימדהו סוטטס ינוכדעףיצר
� תיביטיאוטניא הרוצמ וא םירקב לש יפרג דקפרישי
� הטילש תונכות יפרג ךלשמ םילנפ רוציל ךלרשפאמ
� ו רוביד יוהיז “ךמות ” 
� ו רוביד תזתניס “ךמות ” 
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4.9 . םיטקייבוא תריציו תויפצ- תיפרג הרקבו היצזילאוזיו .

םושייב םינקתהה לכ לש תיפוס הרוצתרחאל eHouse: םיטלפ , תוילטיגיד תוסינכ , םייגולנא םינשייח( תותוא , םירישכמתומש ,
הריצי עוריאו , הקעזא ינשייח, תוינכות , eHouse.exe םע עצבל שי “/CDR ” ל םיעוריאו תומשה לכ ץוליחל רטמרפ Corel Draw 

הקירה הגוצתה ץבוקל ותוא אבייל ידכ , ורקאמ .

תקתעה ידי לע- יפרג דקפוא הימדהב שומיש לש הרקמב( רצונש תויהל ךירצ ןוכנ םש םעתויפצ parter הקירה ץבוק .CDR שדח דחא
רוציל ןתינ תויפצ.)דיתעב ופצ םשכםשב Corel Draw םושיי (Ver.12 המגדה תסרג וא הכרעה תויהל לוכי( )רתוי וא ).

ידי לע חתפיהל רומא ץבוקןכמ רחאל Corel Draw םילכ( ורקאמ רחבו " םיצבק רייס "מ שיגהלהלופכ הציחל ידי לע , םושיי -<
ףוסבלו המישרהמ רחב הזחמ >- יסיסביתוזח eHouse היאר .createform).X , ילדג Y רוצ ןצחל ץחלזא סנכנ תויהל םיכירצ םירטמב

זא.םש })עוריא םש( רישכמ םש{ םע רצונהיהת תחא הבכש.םיעוריא לכו םירישכמ לכ רובע תובכשו לדוגןיוצ םע דומע רצוי הז.ךמסמ
דבקיר , םיכרד יתשב גישהל :רצי לע תורישי ינדי רויצתויהל הלוכי תויפצ תרודהמ.רטמ איה הדיחיהו םינוכנ םילדגו רוגסתויהל ךירצ טירסת

רזע ורקאמה תייצקנופ תועצמאב יטמוטוא וא .

4.9.1. היצקנופורקאמ לש הכימת םע יטמוטוא רויצ .

הימדה לכל האלמ תומיאתחיטבמ םג אוה.הנבמה תינכת רייצל.לוס.םימוקימ ראודקיודמו דממ םיכירצ ונחנא רשאכ דחוימב ישומיש בצמהז
תכרעמב הטישתיפרג הטילש וא הנימז eHouse. הרחבנש הבכש לע קיודמב ורדגוהש םירטמרפ םעןיוצש טקייבואה תא השעמל וז הטיש .

המישרהמ רחבקחשל >- קיסייב לאו'זיו >- םילכ( חותפל םייטמוטוא רויצ יטקייבוארובע eHouse היצזילאוזי ףוסבלו .NewObject).

� רדגה offsetx , ירטמרפ offsety םלועברדגומה )0 , 0( הדוקנמ העונת איהש .
� רישכמלעפה/רוצ " ןכמ רחאלו )הבכש( עוריאו רישכמ םשהמישרמ רחב ".
� תיוות, ןבלמ- לגעל , ןבלמ , וק- ילופ , הספילא( רייצל המישרמ טקייבוא רחב ).
� םירטמרפשקב רדגה (x1 , y1 , x2 , y2 , תולגלגע , יולימ עבצ , עבצ , בחור ).
� רותפכ " טקייבואםוקמ " ץחל .
� עצבל ןתינ " לטב " היוצר אל האצותלש הרקמב .
� הבכש לכו ץפח לכלהלא םיבלש לע רוזח .
� הימדה יגוסםירחא םיבר רובע םיצבק רוציי רשא , הריצי תוטיש יפונינשהו , ץוחלל שי " םיצבק רצייל " םיטקייבואלכ הריצי רחאל

( יתוזח .exe , eHouseMobile , SVG , XML + SVG ,HTML + תופמ ).

4.9.2. םיטקייבוא לש ינדי רויצ .

לש תוטישב שומיש ךות , ףונ לש דב לע ינדי ןפואב םירצונםיטקייבוא Corel םלעתהןה םיעודי םירטמרפו תויומד תכרעמ תויבקע לשב.רויצ
קיסהל ןתינ הב הדיחיה תועודי תויומדו .

קיסהל ןתינ אבה טקייבואה קר תובוט תונומת גישהללא : 

ןוסכלאב תוטנידרואוק ןבלמ םישל תודוקנ שולשרויצ (X1 , Y1) (X2 , Y2) . םה םילבוקמ םירטמרפ : 

� יתיצמת בחור , 
� ראתמ עבצ , 
� יולימ עבצ .

ןוסכלא זכרמ םע ןבלמרויצ (X1 , Y1) (X2 , Y2). םה םירטמרפלבוקמ : 

� יתיצמת בחור , 
� ראתמ עבצ , 
� יולימ עבצ .

תודוקנ2 ןיב וקרויצ (X1 , Y1) (X2 , Y2). םה םילבוקמ םירטמרפ : 
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� יתיצמת בחור , 
� ראתמ עבצ , 
� יולימ עבצ .

לגועמ ןבלמרויצ (X1 , Y1) (X2 , Y2). םה םילבוקמ םירטמרפ : 

� יתיצמת בחור , 
� ראתמ עבצ , 
� יולימ עבצ .
� תוניפה לכל הווש תויהל בייח(% ךותב- סוידר ) 

תיוותהבצה (X1 , Y1) 

� בחורראתמ , 
� עבצראתמ , 
� עבצאלמל , 
� טסקט , 
� { תוחול אלל בשחמינשה לע תמואמ תויהל ךירצ הז לבא , תונשל ןתינ ןפוגה לדוגוגוס TCP Corel Draw ו( Windows Mobile) 

שמשל םיכירצ םינפוגףתושמה Arial , Times New Roman תובר תומרופטלפ לע דובעליואר חיטבהל ידכ' וכו (Windows XP , 
Windows Mobile , תונוש הלעפה תוכרעמב םינפדפדטנרטניא יבר )} 

רישכמ לש בצמל התצקוה תשרדנה הבכשב רוציל שיץפח .

יעבצ תויהל םיבייח םיעבצלכ RGB , ל רמוי הז רחא RGB יולימ( לדחמ תרירב עבצורדגוי םהש ירשפא וניא רויגה םא.ירשפא הזםא
יעבצידי לע ףלחוה זא תויהל לוכי הז.)םודא תוותהל , רוחש RGB חולמ םיפקת

שמתשהל שי םיעבצחוטב ןפדפד , הימדה וא יפרג ןפדפד טנרטניאב שומיש תטילשרובע .

ךירצ הימדהל אוצי ורקאמ , םיטקייבואה תריצי לכה ירחא. םיעוריאו תונידמ , םישורד םינקתה לכ רובע םיטקייבואה לכ הרדגהרחאל
רחב הזחמה >- קיסייב לאו'זיו >- םילכ( גרוהלתויהל eHouse היצזילאוזי ףוסבלו המישרמ .NewObject).

הימדהל םינושו םיבר םיגוס רובע םיצבק רוציי רשא, תורחא הריצי תוטיש יפונו , ץוחלל שי " םיצבקרוציל " (Visual.exe , 
eHouseMobile , SVG , XML , HTML + תובר םיכרדב שמתשהל וא הטילש לש הטישה תא תונשל ידכתורשפא ןתונ הז.)תופמ

הטילש לש תונושו .
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5 . תורעה : 

Page 90 of 94

2012-12-20



Page 91 of 94

2012-12-20



Page 92 of 94

2012-12-20



6. דועית/הלועפ ףותיש/רשק

ISys 

Wygoda 14 , 05 - 480 Karczew 

ןילופ

48504057165+ :לט

ל"אוד : Biuro@iSys.Pl 

GPS: (N: 52 st 2min 44.-3 ; E: 21 15min 49.19s) 

הפמ

םיחתפמ לש תיבה ףד, ןרצי , קיפמ : 

www.iSys.Pl Www.isys.pl / - הינלופ הסרג

www.Home-Automation.isys.pl היצמוטוא- תיב .isys.pl / - הילגנאה הסרג

Www.isys.pl /? home_automation - תורחא תופש

ךמצעבהז םאה , תואמגוד (DIY) , םיקירט & םיפיט , ןונכת , תונכת : 

www.Home-Automation.eHouse.Pro היצמוטוא- תיב .eHouse. תורחא תופשבו תילגנא תוסרג / ורפ

www.Inteligentny-Dom.eHouse.Pro Inteligentny - dom.eHouse. הינלופ הסרג / ורפ

םירחא םיתוריש : 

www.ehouse.pro www.ehouse.pro Www.eHouse. ורפ / 

Sterowanie.biz / 

™® Copyright: iSys.Pl©, All Rights Reserved. eHouse4Ethernet 

97 Ehouse4Ethernet www.Home-Automation.isys.pl היצמוטואתיב @ iSys.Pl www.Home-Automation.eHouse.Pro
היצמוטוא- תיב .eHouse. ןעוצקמ
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