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1 .ಪ�ಚಯ.

" {ಾಣಮ7ೆ " , “ %ಾ�8� ಮ7ೆ ಮತು) ” ಪದಗಳ, ಮ7ೆಯ ಎAಾ0 �ೕ(ಯ ಅಥ�Pಯಂ(�ಸುವ ಸ�ಯಂ�ಾಲನ ವ$ವ% &ೆಗಳ, , 
ಸ�ತಂತ� ವ$ವ% &ೆಗಳನು> �ಾಲ7ೆಮತು) ಅನು%ಾ&ಪ7ೆಗಳ, ಕಟ<ಡದ/0 ಸಂಘfಸAಾtತು.ಮುಖಪ�ಟ �ಾಂ(�ೕಕೃತqೊಂಡಮ7ೆ: 

ವ$ವ% &ೆಗಳ, ಅ7ೇಕ `�ನ> ಬqೆಯ ಕಟ<ಡಗಳ Pವ�dಸಬಹುದು , ವಸ(ಗೃಹ ,ಅhಾ:ೆ��ಂ8 , ಕ�ೇ�ಗಳ, , �ೊ:ೇF , ಇ�ಾ$�.

P]ಾಸಸ�ಯಂ�ಾಲನ ವ$ವ% &ೆಗಳ, ಪ�ಸು)ತ ಚೂರನು> ಪ�ಮುಖ ವ$ವ% &ೆ�ಾ]ೆಮತು) ಮ7ೆಯ ಸಜು�qೊ#ಸುವ.

ಉದ�ಕೂ��ೆಚು� ದುcಾ� ಶX) cೆAೆಗz�ೆಂ�qೆ , ಸಂಬಂ�2ದ ಪ�ಸರ`�ಾನ Pಬ�ಂಧಗಳ,�ೊಸ ಕಟ<ಡಗಳ, , ಈ ವ$ವ% &ೆಯ 

ಬಂಡ]ಾಳ P�ೕ�ೆಯ �ಾಡAಾಗುತ)Cೆ �ೊಂCಾSUೆhಾ��ೕಕ]ಾ ಅನಘ$�.

ನಮ$�ೆUೆಲವ� ಮ7ೆ ಸ�ಯಂ�ಾಲನ ವ$ವ% &ೆಗಳ, {ೊ�ೆ ಪ�ನN ಸಂರRಸುವ ಇದು ಅವUಾಶ ಆಫ�ಟ<ಡದ ಬಳUೆಯ ಸಮಯದ/0 

P�ೕ�ೆಗಳನು> ಬದAಾವ5ೆಗಳ, , ಇಲ0Cೆಒ:ಾ< %ಾಂಪ�Cಾtಕ `ದು$� ಅನು%ಾ&ಪ7ೆಗಳ, ಬದAಾಗು()ರುವ ಅವಶ$ಕ�ೆಯನು>ಮ7ೆಯ 
(ೕವ� ನ`ೕಕರಣ {ೊ�ೆ.

P]ಾಸಸ�ಯಂ�ಾಲನ ವ$ವ% &ೆಗಳ, Dೕವನ �ೆಚ�ಳ ಆkಾಮ ಅವUಾಶ , ಭದ��ೆ ,ಆ��ಕ , ಇಂಧನ ಉ#ಸಲು , ಮ7ೆ sಾ0�fನ/0 Cೇಶ 
cೆAೆ ಕ.3.

1.1.ಸ�ಾ�ಾನ , �ಾ�ಾ	ರುವದು , ಸ�ಯಂ�ಾಲನ ತಂತ�.

eHouse2ಸ<j ಬಳUೆಯ ಸಂXೕಣ� ಸX�ಯqೊ#ಸುತ)Cೆ , cೆಳXನ Pಯಂ(�ಸುವ ಸ&#ೕಯ �ಾಗು ದೂರಸ& ,�ಾಪ�ಾನ , ಮ7ೆಯ/0 
`ದು$� ಮತು) `ದು$7ಾ�ನ %ಾಧನಗಳನು> , ವಸ(ಗೃಹ ,ಕ�ೇ� , �ೋ:ೆಲು , ಇ�ಾ$�.ಇದು ಆ.�ೕ Pಯಂ(�ಸುವ %ಾಧ$�ೆಯ 

ಸೃ�<ಸುತ)Cೆ -ದೃಶ$ , ಇ7ಾ��kೆL �Tೕ8 Pಯಂತ�ಕ ಸಂUೇತಗಳನು> ಅನುಕ�ಸುವಂ�ೆ ಅದUೆ� HiFi ವ$ವ% &ೆಗಳ,ಇದು (#ಯಲು 
ಮತು) eHouse ವ$ವ% &ೆ Uಾಯ�ಗತqೊ#ಸಬಹುದು.ಇಲ0ಅತ$ಂತ ಮುಂದುವ�ದ cಾಯ0N Uೋ5ೆ ಅನು%ಾ&ಪನ Pವ�dಸುವ 

%ಾಧ$�ೆ:�ಾಪನ , ತಂhಾಸುವ , �ೇತ�ಸUೊಳ,gವಂ�ೆ �ಾಡು`Uೆ , ಪ�ಕfಸುವ�ದು , ಸೂಯ�ನ , ಹಂpೆ , ಉಷ�ಧUೆ�ಯನು> , Pೕರು 
{ಾUೆ8 ಮತು) b2 qಾ#ಯ `ತರ5ಾ ವ$ವ% &ೆಯ �ೕxೕತ?ವ.

eHouse%ಾ�ಾನ$ ಒತು)ಗುಂ.ಗಳ ಮೂಲಕ Pಯಂ(�ಸುವ ವ$ವ% &ೆಯನು> ಸX�ಯqೊ#ಸುತ)Cೆ , ಐಆN �Tೕ8 Pಯಂತ�ಕ ,GSM 

TcೈF ದೂರ]ಾS , 12 , 1.ಎ , �ಾ�ೆ�ಗಳ, , %ಾ�:ೊ�ೕ�ನ;ಳ, , qಾ��W ಸIಶ�ಫಲಕಗಳ ಆಂpೊ�ೕtL 3ೕAೆ ಮೂಲದ 
ವX�ಂw , `ಂpೋ_ XP , `ಂpೋ_ `%ಾ) , `ಂpೋ_7 , `ಂpೋ_ TcೈF 6 ಮತು) ಅವರ ಉತ)kಾ�Uಾ�ಗಳ, , {ಾ]ಾ 

ಶಕ)qೊಂ.Cೆ 2ಸ<j? ,ಇಂಟ7ೆ�8 cೌ�ಸN , Windows Explorer , FTP U 0ೈಂ8 ಅ10Uೇಶ\.

eHouseವ$ವ% &ೆಯ qಾ��W? Pಯಂತ�ಣ ಫಲಕUೆ� %ಾ<�ಂಡL� PDA 3ೕಲಲ0 �ಾಡAಾಗುತ)Cೆ ,%ಾ�:ೊ�ೕ�ನ;ಳ, , ಸರಬkಾಜು 

%ಾsೆ<@ೕN �ಾ�ೆ�ಗಳ, ಅಥ]ಾ 12.ದೃ�$ೕಕರಣRತ�ಗಳನು> �ಾವ�Cೇ ಬಳUೆCಾರ ಅನು%ಾ&ಪ7ೆqೆ ಪ��ೆ$ೕಕ]ಾ ರRಸಬಹುCಾCೆ.

eHousePಯಂತ�ಕಗಳ, Cೊಡo ಒಳqೊಂ.ರುತ)]ೆ , ಅದು ಮುಂದುವ�ದ �ೆಡೂ$ಲರ%ೇ]ೆ ರ\ x�ೕqಾ�j , ಆqಾq ;ೆ , 

ಮುಂದೂಡAಾತು) ಋತು`ನ Uಾಯ�ಸ�ಯಂ�ಾ/ತ]ಾ.PC ಸxೕ8� ಸ�ಂತ ತಂ�ಾ�ಂಶ ರRಸಲು ಅನುವ� , ಇದು Uೆಲಸಒf<qೆ 
eHouse hಾ$Uೇr {ೊ�ೆqೆ , Aಾw ಪ�ದಶ�ನ ಮತು) ಮುಂದುವ�ದ ಬಳUೆCಾರರು ರ\ಅಗತ$ ಅಥ]ಾ ಭ`ಷ$ದ/0 

UಾS2Uೊಳgಬಹುದು ಇದು ಕ��ಾವ#ಗಳ,.Uಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು>ಗ�ಂ~ಾಲಯಗಳ, Uಾ�ಾ�ಚರ5ೆಯನು> ಸು�ಾ�ಸಲು 
pೆವಲಪಗ�#qಾ ಸಹ ಲಭ$`CೆರRಸುವ�Cೇ ಫಲಕಗಳನು> ಅ1�ಸು� )ೇ7ೆ.

1.2.ಭದ��ೆ.

ಮ7ೆ�ೆಚು� ಅ#`ನಂRನ/0ರುವ ನಂತರ ಸಮತ:ಾ<Cೆ , ಬೃಹ� ಅಂತರದ Uಾರಣ�ಂದ7ೆkೆ�ೊkೆಯ ಮತು) �ೊಂ�Cೆ ಸಹ �ೆಚು� 
ದುಬ�ಲ ಅಂಕಗಳನು>.ಇದು %ಾಧ$�ೆ ಬq ;ೆಕಳgತನ ಆO , ಆಕ�ಮಣ�ಾಡು , ಕಳgತನ , cೆಂX , ಉಬ�ರ , 7ಾಶqೊ#ಸು.ದುಬ�ಲ 

ಅಥ]ಾ ಸಂದಭ�ದ/0�ಾವ�Cೇ 3ೕ/��ಾರ5ೆ ದm ಭದ��ಾ ವ$ವ% &ೆಯ Uೊರ�ೆ ಮತು) ಎಚ��Uೆಯ ಸಂ]ೇದಕಗಳ,ಮ7ೆ ಮತು) 
1�=ಸ_ %ಾಧ$`Cೆ ಘಟ7ೆಗಳ, , 7ೆkೆ�ೊkೆಯವ�qೆ ಎSಸುವ ಒಂದುನಮqೆ ಅಥ]ಾ x/ೕ_ ಪ�(X�e Uೆಲವ� ಡಜ\ 
=ೕಟರುಗಳ ಬದAಾ ತುಂcಾ ಆ�ಾ]ಾ��ಾರು�ಾ)7ೆ.
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ಬಳUೆeHouse ವ$ವ% &ೆಯ ಮ7ೆ ಮತು) ಕಟ<ಡದ ಭದ��ೆ �ೆR�ಸುತ)Cೆ , UಾರಣP=�ಸಲು ಸಂ�ೕDಸುತ)Cೆ - ಆO Dಎ_ಎj/SMS 

ಅ�ಸೂಚ7ೆ�ಂ�qೆ ಭದ��ಾ ವ$ವ% &ೆಯ/0ಘಟ7ೆಗಳ,.ಇದು ಎಚ��Uೆಯ ಸಂ]ೇದಕಗಳ �ಾವ�Cೇ �ೕ(ಯ (ಚಲ7ೆ ಸಂಪX�ಸುವ 
%ಾಧ$]ಾಗುವಂತಹ ,ಒC �ೆ�ಾದ , ತಣ�ನ , ಉಷ� , cೆಂX , qಾ# , ಅPಲ , ಮುR�ದ Pಧ��ಸು`Uೆ 2�ಚ;ಳ,cಾಲು , Windows , 

kೋಲರುಗಳ, , qೇ8? , ಇ�ಾ$�.).ಭದ��ಾ ವ$ವ% &ೆಯು X��ಾ�ೕಲ]ಾದ� ಇCೆಸುರ�ತ ವಲಯದ �ೊರqೆ , ಕ�ಮ �ೆಚು�ವ� ಸಮಯ 
Pೕಡುವ��ಲ0 ಇದುಒಳನುಗು;ವವರು.eHouse 3ೕAೆ ಸ�ಯಂ�ಾ/ತ Uಾಯ� Pವ�dಸಲು ಅವUಾಶ Pೕಡುತ)Cೆಸಂ]ೇದಕ 
ಸX�ಯqೊ#ಸುವ , ವ$ವ% &ೆಯ/0 programed.

eHouseಸ�ಯಂ�ಾ/ತ ಬಹು ಸಂ�ೕDಸುತ)Cೆ - �ಾನF �ಾಲ7ೆ kೋಲರುಗಳ, , qೇ8? , cಾಲು ,7ೆರಳ, awnings ಇ�ಾ$�.

eHouse2ಸ<j �ಾಲ7ೆ ಅದUೆ� ಮ7ೆಯ/0 �ಾನವ ಅ2)ತ�ವನು> ಅನುಕ�ಸುವ ಸX�ಯqೊ#ಸುತ)CೆPಗ�ತ ಘಟ7ೆಗಳ, , ಉCಾ.f` 
]ಾdPಗಳ, ಬದAಾಗು()ರುವ , ಅ�ೈಯ� ಇದು`ಭಜ7ೆtಂCಾ ಮ7ೆ `ೕ�ಸಲು ಒಳನುಗು;ವವರು - ಇ\.

1.3.ಆ��ಕ , ಇಂಧನ ಉ �ಾಯ.

eHouseವ$ವ% &ೆಯ �ಾಖ Pವ�dಸಲು ಮುಂದುವ�ದ Pಯಂತ�ಕ ಸಂ�ೕDಸುತ)Cೆ , ತಂhಾದ ,ಪ�ಕfಸುವ�ದು , 

�ೇತ�ಸUೊಳ,gವಂ�ೆ �ಾಡು`Uೆ , cಾಯ0N Uೋ5ೆ , %ೌರಮಂಡಲ , �ಾಖ ಬಫN ,Pೕರು {ಾUೆ8 ಮತು) b2 qಾ#ಯ ಹಂRUೆ 
�ೕxೕತ?ವ , ಒಂದು ಉ#�ಾಯ]ಾಗುತ)Cೆಬಫ�ಂqೆ ಮತು) ಉRತ (%ೌರ) ಅಥ]ಾ ಅಗ;ದ ಶX)ಯನು> ಬಳ2Uೊಂಡು ಶX) 

ಬಹಳಷು<ಮೂಲಗಳ, (ಮರದ , ಘನ ಇಂಧನಗಳ,).ಸಂಪ�ಣ�]ಾ ರ\ x�ೕqಾ�j �ಾಡಬಹುದುಸ�ಯಂ�ಾ/ತ]ಾ �ಾನವ 
ಪರಸIರ ಇಲ0Cೆ.ಇದು %ಾಧ$�ೆ ಸX�ಯqೊ#ಸುತ)Cೆ�ಾಪನದ ]ೆಚ�ಗಳ, =( , ತಂhಾಸುವ , ]ಾ�ಾಯನ Uೆಲವ� 
cಾ�ಬಳಸAಾಗುತ)Cೆ ಇಂಧನಗಳ ದರಗಳನು> ಆಧ�2ರುತ)Cೆ.

ಏಕUೊಠ. �ಾಪ�ಾನದ/0 Pಯಂತ�ಣ ಮತು) ಸ�ತಂತ�]ಾ ಅವ�ಗಳನು> Pವ�dಸಲು ,ಬq ;ೆ ಹಲ]ಾರು ಡಜನ;ಟ<Aೆ percents 

�ೆಚು�ವ� ಉ#�ಾಯ ಉ�ಾI�ಸುತ)Cೆ , ಮತು)ಶX)ಯ ಸಮಥ� ಬಳUೆ.ಈ ಸಂದಭ�ದ/0 ಎAಾ0 �ಾಪ�ಾನPಯಂ(�ತ Uೊಠ.ಗಳ, 

x�ೕqಾ�jo ಮಟ<ವನು> ಸ�ಯಂ�ಾ/ತ]ಾ Pವ�dಸುತ)Cೆ ,ಇತರ Uೋ�Uೆಯ �ಾಪ�ಾನ ಇ�2Uೊಳgಲು Uೆಲವ� Uೊಠ.ಗಳ, 
b2�ಾ ಇಲ0Cೆಒಂದು.ಹ]ಾ�ಾನ , ಸೂಯ� , qಾ# , ಹ]ಾ�ಾನ ಘಟ7ೆಗಳ, , ಸಮಯ ಮತು) ಋತು`ನ/0 ,]ಾಸು)�ಲI 

ಸಮ%ೆ$ಗಳ, , `ಂpೋ qಾತ� ಮತು) ಸ&ಳಗಳ/0 ಇಂತಹ ಬೃಹ� �ೊಂ�ಲ0ಪ��ಾವ , ಇದು Uೇಂದ� �ಾಪನ ವ$ವ% &ೆಗಳ, 3ೕAೆ 
�ಾd(.Cೊಡo ಇಲ0ಹ]ಾ�ಾನದ Uಾರಣ�ಂCಾ ಬದAಾಗುವ Uೊಠ. ನಡು]ೆ qೆ�ೕ.ಯಂ8 ,%ೋAಾN dೕfಂw , qಾ#ಯ 
�ಕು� , ಮತು) ಅ7ೇಕ ಇತರ ಅP�ೕ�ತ ಸಮ%ೆ$ಗಳನು>.

�ೆಚು�ವ�ಉ#�ಾಯ ಸ�ಯಂ�ಾ/ತ �ೊಂ�ಸುವ ಮೂಲಕ cೆಳXನ 2�� ಆO %ಾ�ಸಬಹುದುಅವರನು> Uೆಲವ� ಸಮಯದ ನಂತರ 

ಸ�ಯಂ�ಾ/ತ]ಾ ಆO ಅಥ]ಾ ಆ\ �ಾಡಲು , ಒಂದು Uಾಲಚಲ7ೆಯನು> ಪ� )ೆಹಚ�ಲು ಪ�5ಾಮ]ಾ ಅವ�ಯ/0.

ಬಳ2ಬಹು - hಾtಂ8 ಸಣ� `ದು$� cೆಳXನ �ೕಪಗಳನು> ಕೂಡ %ಾಕಷು< ಶX) ಆO ಅವUಾಶ`Cೆಉ#�ಾಯ , �ೆR�ನ ಶX) Uೇಂದ� 
cೆಳXqೆ �ೋ/ಸುವ.

ಈeHouse ವ$ವ% &ೆಯ %ಾಧ$�ೆಗಳನು> ]ೆಚ� ಮರುhಾವ( ಅವUಾಶವನು> Pೕಡುತ)Cೆ1 ಸಮಯದ/0 ಅನು%ಾ&ಪ7ೆಯನು> - 3 ವಷ� 
(ಬಳಸAಾಗುತ)Cೆ ಇಂಧನಗಳ ಖR�ನ ಆ�ಾರದ/0).
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2.eHouse ವ�ವ�ೆ�ಯ ಆವೃ
�ಗಳ�.
eHouseವ�ವ� �ೆ ಆ�	ೆ
ಯಂತ�ಣ ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು ಮತು� ಮ�ೆ �ಾಂ��ೕಕೃತ�ೊಂಡ ಮುಂದುವ"ೆದ ಪ$%ಾರ''ಧ $ೕ�ಯ 

ಅ�ೇಕ ಸಂ*ೕ+ತ �ಾಧನಗಳ/.eHouse 0ೕ123ಾರ4ೆ ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ�	ೆಮತು� 
ಯಂತ�ಣ 5ಾಪ6ಾನ , 7ೆಳ�ನ ಮಟ9 , 
5ಾಪನ , ತಂ:ಾ�ಸುವ , ಆದ�;5ೆ.
eHouseವ�ವ� �ೆಯ <ಾ=ಟ>ಳ/ ಅಳವ?ಸಬಹು	ಾ�	ೆ , ಮ�ೆ , �ಾವ;ಜ
ಕ ಕಟ9ಡಗಳ/ , ಕ3ೇ$ಗಳ/ ,%ೋCೆಲ>ಳ/ ಮತು� ಪ�Dೇಶ 

ಯಂತ�ಣ ವ�ವ� �ೆಯನುF ಬಳಸಬಹುದು.

eHouseವ�ವ� �ೆಯ ಅನು�ಾ�ಪನ ಆG;ಕ 6ಾಡಬಹುದು , ಆ"ಾಮ ಅಥDಾ ಗ$ಷJ.

ಹಲವKeHouse ವ�ವ� �ೆಯ ಸಂರಚ�ೆಯನುF ರೂ:ಾಂತರಗಳ/ �ಾಧ�5ೆಯನುF ಸೃM9ಸುತ�	ೆ'NೇಂO�ೕಕೃತ , NೇಂO�ೕಕೃತ , PC ಅಥDಾ 
ಸ2ತಂತ� 
ವ;Pಸುತ�	ೆಅನು�ಾ�ಪನ.

eHouseಬಳಸQಾಗುವKOಲ= "ಾ+ೕ�ಾ0 ಅವNಾಶವನುF 
ೕಡುತ�	ೆ 6ಾಡು�ಲR ವ�ವ� �ೆ�ಾ�	ೆSಾಗಗಳ/ ಮತು� T�U ಅV=NೇಶW 

�ೇರDಾ� (ಇ ಬಳNೆ	ಾರರ ಅಗತ�ಗಳನುF ಅಂತ��ೊ�ಸಲು.�ಾ�ಂ .HeatManager) <ಾ=Y ಅನು�ಾ�ಪ�ೆಯ1= ಇ$ಸಬಹು	ಾ�	ೆ.

eHouseಅನು�ಾ�ಪನ NೇಂO�ೕಕೃತ ಮತು� ಪ�� ಒಂದು 
ಯಂತ�ಕ �ೇ[ಸ7ೇಕುಮಟ9ದ (LevelManager) ಅಥDಾ ಅ�ೇಕ 


ಯಂ��ಸಲು 'NೇಂO�ೕಕೃತ ಹರ?ತುNೊಠ? 0ೕQೆ.ಎರಡ�ೇ ಸಂದಭ;ದ1= ಕ?0 230V Nೇಬಲ>ಳನುF ಮತು� ಇDೆಅವKಗಳ ಒಟು9 
ಉದ̀ NೆಲವK 7ಾ$ ಕ?0 ಮತು� ಅನು�ಾ�ಪನ 6ಾಡುತ�	ೆ ಇವKಕ?0 , ಇದು Sಾಗಶಃ 	ೊಡb DೆಚcವನುF ತುಂಬಲು
ಯಂತ�ಕಗಳ/.
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2.1 eHouse 1�� �ೕ���ಾರ�ೆಯ��.

ಎಲ=ವdeHouse 1 �ಾಧನಗಳ/ eೇCಾವನುF ಬf (ಆಎ;f Nೆಲಸ 6ಾಡು��ರುವ - 485 ಡು�: =ೆgh).

ಈಆವೃ��ಯನುF 'ವ$jದರು: www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf www.isys.PL/eೌ�ೊ=ೕl/eHouseEN.PDF 

2.2.CommManager �ೕ���ಾರ�ೆಯ�� eHouse 1.

ಇಂಚುಗಳ/ಈ ಸಂರಚ�ಾ CommManager Vj ಬದ1�ೆ , RS232/RS485 ಪ$ವತ;ಕ ,ExternalManager , InputExtenders , 

Expander.ಈ ಆವೃ�� 'ವ$ಸQಾ�	ೆನ1=: www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf

www.isys.PL/eೌ�ೊ=ೕl/eHouseEN.PDF 
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2.3 .ಎತ�ೆ�� eHouse (ಎಥ�ೆ�� �ೆ eHouse) 

ಅನು�ಾ�ಪ�ೆಯ ಈ ರೂ:ಾಂತರTjV ಅ?ಯ1= ಕೃ�ಗಳ//IP ಎತ�ೆ;Y (10Mbit) �ೌಕಯ;ವನುF.ಒಂ	ೇ%ೊರತುಪ?j ಇನೂF 
ಆಎ;f ಮೂಲಕ ಸಂಪಕ; ಇದು HeatManager ಆ�	ೆ - 485 ಮೂಲಕNೇಬm 	ಾಟುವ.CommManager LevelManagers 

ಸಹಕ$ಸು��	ೆ ,EthernetRoomManager'ರು , TCP/IP ಫಲಕಗಳ/ ('ಂeೋf XP , 'ಂeೋf o7ೈm 6.0)ಸDಾಲು 
ಇದ"ೊಂO�ೆ eHouse q�CೊNಾm ಬಳj - ಪ����rಗಳ ದೃsೕಕರಣಭದ�5ಾ Nಾರಣಗ��ಾ�.ಮೂರ�ೇ ಪtದ ಅV=Nೇಶನ>ಳನುF 

ಸರಳ ಬಳಸಬಹುದುದೃsೕಕರಣ 'uಾನಗಳನುF ಇದು 
ಯಂತ�ಕ ರ1= ಸ��ಯ�ೊ�jದ̀1=ಸಂರಚ�ಾ.

eHousejಸ9ಂ 
ಯಂತ�ಣ :ಾ�*ೕ�ಕDಾ� ಪ�� �ಾಧನವನುF ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ�	ೆ , ಅದು'ದು�v ಅಥDಾ 'ದು���
ಂದ 

ಯಂ��ಸQಾದ , 
ರಂತರDಾ� ಅwವೃOx ಮತು�6ಾರುಕCೆ9ಯ1= ಸುÒ ರಂದು :ಾ�ರಂಭDಾyತು.

eHouseಐಆR ದೂರಸ� 
ಯಂತ�ಕ (�ೋ
 �ಾ9{ಂಡl;) 
ಯಂ��ಸಬಹುದು , Vj , V?ಎ ,�ಾ|Cೊ}ೕ;ನ>ಳ/ , 6ಾ5ೆ�ಗಳ/ , 

o7ೈm ~ೕWh ('ಂeೋf o7ೈm 6.0 , Android ಅಥDಾ�ಾDಾ MIDP 2.0) , ಟ� ಫಲಕಗಳ/ ('ಂeೋf o7ೈm 6 

ಆಧ$j.0 , 'ಂeೋfXP , 'ಂeೋf '�ಾ� , 'ಂeೋf 7 ಮತು� ಉತ�"ಾ�Nಾ$ಗಳ/) , ಯಂತ�6ಾನವ , �ಾDಾ%ೊಂOರುವ 
ವ�ವ� �ೆಗಳ/ , ಅಥDಾ �ಾ6ಾನ� �ೋeೆyಂದ j2ಚ>ಳ/ ಆ"ೋPತDಾದ.ಕಂCೊ�ೕm 6ಾಡಬಹುದು*ೕಗ�5ೆ�ೆ ಮೂಲಕ 

�ಾ�ಸQಾಗುತ�	ೆ - NೆಂಪK (ಐಆR) , ಎತ�ೆ;Y , Dೈ<ೈ , ಇಂಟ�ೆ;Y , ಇ0ೕm , SMS ,FTP , <ೈm ನಕಲು.

eHouse�ಾ6ಾನ� �ಾಧನಗಳ (ಪ��ಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಆW/ಆ� j2� ಉ	ಾ ಬಳj.Oೕಪಗಳ/ , ಪಂ� ,cutouts , 

�ಾ�ೋ5ಾ�ದಕಗಳ/) , ಆಂತ$ಕ ತಕ;ವನುF 
ಯಂತ�ಣ ಇಲ=	ೆ ಮತು� ಅಗತ�'ಲ=ದು7ಾ$ ಮತು� [ೕಸQಾದ �ಾಧನಗಳ/ 
(ಉ	ಾ..�ಾ��g :ಾ�ನಲ>ಳ/ , ) ಫಲಕಗಳನುF ಬದQಾyಸಲು.

eHouse ಸಹNಾರ ಮತು� 6ಾಡಬಹುದುVj 
ವ;Pಸುತ�	ೆ , 6ಾ5ೆ�ಗಳ/ , ಸ2ಂತ ರ�ಸಲು ಅವNಾಶ 
ೕಡುತ�	ೆ V?ಎಗಳ/ 
ಇದುಸುuಾ$ತ ಮತು� 6ಾ1ಕ ಅನು�ಾJನNೆ� ತಂ5ಾ�ಂಶ 0ೕಲ�ದರಗಳ/
ಯಂತ�ಕಗಳ/ "ಾಜ� ಮತು� ಸಂNೇತಗಳನುF 


ಯ5ಾಂಕಗಳನುF '� =ೇMಸುವ ಮತು� ಕ�6ಾವ�ಗಳನುFಬಯjದ $ೕ�ಯ1= eೇCಾವನುF ಪ�ದಶ;ನ ಮತು� ಅ:ೇ�ತ eHouse 

ಘಟ�ೆಗಳ/ ಕಳ/Pಸಲು.
eHouse4Ethernet ವ�ವ� �ೆಒಳ�ೊಂ��ೆ : 

� EthernetRoomManager (ERM) -ಒಂದು ಅಥDಾ %ೆಚುc Nೊಠ?ಗಳ/ 
ಯಂ��ಸುವ , 
� LevelManager (ಐಎಂ) -ಇ?ೕ <ಾ=Y 
ಯಂ��ಸುವ , appartment ಅಥDಾ ಮಹ? ಮ�ೆ , 

� EthernetHeatManager (EHM) -Nೇಂದ� �ಾಖ ವ�ವ� �ೆಯನುF 
ಯಂ��ಸುವ , ಪ�ಕTಸುವKದು , 3ೇತ$ಸNೊಳ/�ವಂ5ೆ 
6ಾಡು'Nೆ , ಹಂeೆNೊಠ? , 
ೕರು �ಾNೆY ಮತು� �j �ಾ�ಯ ಹಂ�Nೆ Oೕqೕತhವ , ಸೂಯ;ನ ,�ಾಖ ಬಫR , ಇ5ಾ�O , 

� CommManager (CM) ಎತ�ೆ;Y ,+ಎfಎU - ಸಮಗ� ಭದ�5ಾ ವ�ವ� �ೆ , "ೋಲರುಗಳ/ 
ಯಂತ�ಕ , 
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� $Qೇ 6ಾಡೂ�m (ಸಂಸದ) - ಕೂ?ರು
ಯಂತ�ಕ ಮತು� PWM ಮ7ಾ��ಸುವKದರ (ಐ��ಕ) ಎQಾ= ಪ��ಾರಗಳ , 

6ಾಡು�ಲReHouse ವ�ವ� �ೆಯ :ಾತ�ದ 6ಾ1ಕ ರೂ:ಾಂತರ ಆr� �ಾಧ�Dಾಗುವಂತಹಅತ�ಂತ ಪ$4ಾಮNಾ$ �ಾವ 
ಅನು�ಾ�ಪನ , 6ಾ1ೕಕ$ಂದ ಅ:ೇ�ತ , ಮತು�ಅಗ>.

ಇ.�ಾ�ಂ .ಚಪ�Cೆ ಅಥDಾ ಅ:ಾCೆ|;ಂY ನ1= eHouse ಅನು�ಾ�ಪ�ೆಯ ಸೃM9ಸುತ�	ೆ ವ���ಗಳ/ %ಾ�ೆEthernetHeatManager 


ಯಂತ�ಕ ಅಗತ�'	ೆ , "ೋಲR 
ಯಂತ�ಕ.ಅವರು�ಾ6ಾನ�Dಾ� �ೇರDಾ� <ಾ=Y 
ಯಂ��ಸಲು LevelManager ಅಥDಾ 
CommManager ಅಗತ�'	ೆ ,6ಾ1ಕ 
ಯಂತ�ಣ �ಾಖ ಅಥDಾ EthernetRoomManagers , Oೕಪಗಳ/Nೊಠ?ಗಳ/ ಮತು� 
ಆ?*ೕ/'ೕ?*ೕ ವ�ವ� �ೆಗಳ1=.

eHouse ವ�ವ� �ೆಯ ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ : 

� ಸಂ*ೕ+ತ'ದು�v ಮತು� ಎQೆNಾ�
g �ಾಧನಗಳ 
ಯಂತ�ಣ (ಆW/ಆ�) (ERM) .

� 
ಯಂ��ಸುವ ಆ?*ೕ / ದೃಶ� ,HiFi ವ�ವ� �ೆ ( ಮೂಲಕಐಆR ದೂರಸ� 
ಯಂತ�ಕ ಎಮು�QೇಶW ) (ERM) .

� 6ಾಪನ7ೆಳ�ನ ಮಟ9 ಮತು� 
ಯಂತ�ಣ (ERM , ಐಎಂ) .

� 6ಾಪನ5ಾಪ6ಾನ ಮತು� 
ಯಂತ�ಣ (ERM , EHM , ಐಎಂ) .

� ಬಹು - �ಂದುಮತು� Dೈಯ��ಕ �ಾಖ 
ಯಂತ�ಣ (ERM , ಐಎಂ) .

� 7ಾಯ=R ಸಮಗ� 
ಯಂತ�ಣNೊಠ? (EHM).

� ಆಡ�ತಆ� ' entilation , ಆR ecuperation ,�ಾಖ '
ಮಯNಾರಕಗಳ/ , ಏR 
ವ;ಹ4ಾ ಘಟಕಗಳ/ (EHM) .

� ಹಂeೆ
ಯಂತ�ಣ (EHM) .

� Oೕqೕತhವ
ಯಂತ�ಣ 
ೕರು�ಾNೆY ಮತು�/ಅಥDಾ H ಆYಏR 'ತರ4ೆ (EHM) .

� ಸೂಯ;ನವ�ವ� �ೆಯ 
ಯಂತ�ಣ (EHM) .

� �ಾಖ ಬಫR 
ಯಂತ�ಣ (EHM).

� ಭದ�5ೆ+ಎfಎU ಅ�ಸೂಚ�ೆ*ಂO�ೆ ವ�ವ� �ೆಯ 0ೕ123ಾರ4ೆ ವಲಯ (CM) %ೊರ�ೆ ಸ��ಯ .

� "ೇ�ಾ�ತ�ದದೃ��ೕಕರಣ ( Dೈಯ��ಕDಾ�CorelDraw ರ1= ಬಳNೆ	ಾರ ಅನು�ಾ�ಪ�ೆ�ೆ 	ಾಖ1jದವರು ) (Vj , V?ಎ , 

6ಾ5ೆ�ಗಳ/ , �ಾ|Cೊ}ೕ;ನ>ಳ/ - 'ಂeೋf o7ೈm 6 , 'ಂeೋf XP , 7 ,
ೕಳ�ೋಟ , ಯಂತ�6ಾನವ , �ಾDಾ) 

ಆಪ"ೇTಂ� jಸ9Uh ಸ��ಯ�ೊ�ಸQಾ�	ೆ .
� "ೋಲರುಗಳ/ , �ೇYh , 7ಾ�ಲು , �ೆರಳ/awnings 
ಯಂತ�ಣ (CM).

� ರ�ಸQಾಗು��	ೆeHouse ವ�ವ� �ೆ O[|ಗಳನುF (Vj) .

� ಮೂರ�ೇ ಪtದ ಬಳNೆಘಟಕಗಳ/ ಮತು� Nಾಯ;Nಾ$ �ಾಧನಗಳ/ (�ಾವK	ೇ 
[;ಸಲು ಇಲ=	ೆ - �ೆ 
ತಕ;�ಾಸ�ದ1=
ಯಂತ�ಣ) , ಸಂDೇದಕಗಳ/ , j2ಚ>ಳ/ , ಪಂ� , oೕCಾR , cutouts , "ೋಲರುಗಳ/3ಾಲಕರು ಇ5ಾ�O.

� $ಂದ ಅನQಾ� ಸಂDೇದಕಗಳ ಬಳNೆ6ಾರುಕCೆ9 < 0 ; 3.3V) ಅಳ5ೆಯ.

� ಐಆವ�;ವ� �ೆಯ $oೕY ಕಂCೊ�ೕm ( �ೋ
�ಾ9{ಂಡl; SIRC ) (ERM) .

� ದೂರದಇಂಟ�ೆ;Y ಮತು� ಎತ�ೆ;Y ಮೂಲಕ 
ಯಂತ�ಣ (ERM , jಎU , ಐಎಂ , EHM) .

� �ಾ��gh ಸ��ೕಯ 
ಯಂತ�ಣಫಲಕಗಳ Android , �ಾDಾ ಸ��ಯ�ೊ�ಸQಾ�	ೆ , 'ಂeೋf o7ೈm 6.0 (ಮತು� 
ಉತ�"ಾ�Nಾ$ಗಳ/) ,ಟ� j��ೕW 'ಂeೋf XP %ೊಂದಬಲ= ಅಥDಾ Vj , 
ೕಳ�ೋಟ , 7 (ಮತು�ಉತ�"ಾ�Nಾ$ಗಳ/).

� ದೂರದo7ೈm ಮೂಲಕ 
ಯಂತ�ಣ , V?ಎ , 6ಾ5ೆ�ಗಳ/ , �ಾ|Cೊ}ೕ;ನ>ಳ/ ಟ� j��ೕW %ೊಂOರುವ 
(Android ,'ಂeೋf o7ೈm 6.0 ಅನ2yಸು'Nೆ 
ಯಂ��ಸುವ ಮೂಲಕ ವ�ವ� �ೆ Dೈ<ೈ ,SMS ಅಥDಾ ಇ0ೕm).

� SMSಭದ�5ಾ ಉಲ=ಂಘ�ೆಯ ಅ�ಸೂಚ�ೆ , ವಲಯ ಬದQಾವ4ೆಗಳ/ , 
M��ಯಕರಣ ( �ೆDಾ��ಾ�
ಸQಾ�	ೆ ವರO 
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ಗುಂಪKಗಳ/ ) (CM) .

� eHouse %ೊಂO	ೆಸ2ಯಂ 
ಯಂತ�ಣ �ಾ$�ೆ Nಾಯ;ಗಳನುF , Nಾ?
ಂದ ತಂದ ಮರವನುF ಕತ�$j ಬಳNೆ�ೆ ಬರುವಂ5ೆ 
jದxಪ?ಸುವKದು , 
ವ;Pಸಲು
ರಂತರ ಮತು� ದt5ೆyಂದ Nೆಲಸ.
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3 .eHouse4Ethernet �ಸ�� �ಯಂತ
ಕಗಳ�.

3.1 EthernetRoomManager (ERM).

EthernetRoomManager(ERM) �ಾ� �ೆ��ೆರ	 ರೂ�ಸಲು ಸ�ಯಂ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ೖ�ೊ�ೕಕಂ�ೊ�ೕಲ� ಆ� ೆ!ದು#$ 

%ವ&ಹ(ೆ , �ೋ(ೆಯ)* !ದು#+ಾ,ನ .ಾಧನಗಳ1.ಕಂಫ3& ಮತು6ಗ�ಷ8 ಅನು.ಾ:ಪ+ೆಗಳ1 ಪ�ಮುಖ �ೋ(ೆಯ ಪ�= 1 ERM 

(ಬಳ�ೆ ಾರ�ಂದ ?ಾ#@ಾ#%ಸAಾ� ೆ ಬಳಸುತ6 ೆಇದು �ೊಠ�) ಮುಖ#.ಮಹ� ಪ�= ಕ�� ಬDೆ3 ಅನು.ಾ:ಪನ 1 ಐಎಂ 
ರ)*ಅಗತ#! ೆ.ಈ ಪ�Hಾರ ಇ+ಾIJKೆL ಕಂ�ೊ�ೕ	 �ೆಲವM %ಬ&ಂಧದ ಪM�ಾNಯ&ಕ�ಮದ .ೆ3.

ಮುಖ#EthernetRoomManager �ಾಯ&ಗಳನುO: 

� 24�Pಟ	 R��ಾ��ಬ	 ಉತTನOಗUೆಂದKೆ (+ೇರ?ಾ� Vಾಹ# �AೇW Xಾಲ+ಾವKೆ�ೆ ನYೆಸಲTಡು=6 ೆ Vಾಹ# 
.ಾಧನಗಳ)*/ಆ[ \ಾಡಲು ಸಂಸ$) ನ)* %]&ಸಲು230V - �ಾ� AC/10A (ಗ�ಷ8 \ೌಲ#ಗಳನುO Kೆ__`a ಪ�ಸು6ತ 
ಮತು6 bೕAೆ`ೕDೊ*ೕL).

� 12ಸಂ?ೇದಕಗಳ1 ಸಂಪc&ಸಲು �Pಟ	 ಒಳಹ�ವM , _�ಚeಳ1 , ಇfಾ#g.ಘಟ+ೆಗಳ11 ಬದAಾi_ ಾಗ Kಾಜ#ದ 

?ಾ#@ಾ#%ಸAಾ� ೆ - > 0 ಅಥ?ಾ 0 - > 1.ಹಂl�ೆ�ೆಅ�ೇmತ ಘಟ+ೆಗಳ1 ಮತು6“ಇn \ಾಡಬಹುದು ; CommManagerCfg 

”ಅನ�iಸು!�ೆ.
� 8ಪ�fೆ#ೕಕ?ಾ� R�ೕ�ಾ�op ಮಟ`ದ ಅನAಾq ಒಳಹ�ವM (10bit Kೆಸಲೂ#ಶn)(%]ಷ , ಗ�ಷ8).ಎರಡು ಘಟ+ೆಗಳ1 ಒಂದು 

ಮಟ`gಂದ ಬದAಾಗುವ ಉA *ೇsಸಲTಡುತ6 ೆಮfೊ6ಂದು X < %]ಷ , X> ಗ�ಷ8.
� 3Vೆಳcನ ಮಟ` %ಯಂ=�ಸುವ PWM (ಪ	t ಅಗಲ ಸಮನ�ಯfೆ) ಉತTನOಗUೆಂದKೆ (�_�ಮ,�) ಸಂuೕPತ RGB 

ಕಂ�ೊ�ೕ	 ಪ�fೆ#ೕಕ?ಾ� ಅಥ?ಾ ಒ�ಾ`� ಬಳಸಬಹುದು .EthernetRoomManager'ರು PWM ಔಟುT3 (ಒಂ ೇ ಎ	ಇ� 
ಓ�ಸಲು ಸಮಥ&?ಾ� ೆಓR`ೕ - ಐ.ೊAೇಟ�) ಮತು6 !ದು#$ Xಾಲಕ.Vಾಹ# PWM !ದು#$ Xಾಲಕರು 
\ಾಡಬಹುದುFrontPanel ಘಟಕ .ಾ:�_ದ ಅಥ?ಾ ಬಳಸAಾಗುತ6 ೆ.

� �ಾಯ&%?ಾ&ಹಕಗ�xಾರ ಮತು6 ಸಂಗ�yಸAಾ� ೆ Xಾಲ+ೆಯ)*ರುವ ಘಟ+ೆಗz�ೆ {ೆಡೂ#ಲರ (255 .ಾ:ನಗಳ1)ERM 

�ಾ*|} �~�.

� ಐಆ.ೋ&% (SIRC) ವ#ವ. :ೆಯನುO Hೊಂದಬಲ* ಇ+ಾIJ �ೆಂಪM �_ೕವ�EthernetRoomManager %ಯಂ=�ಸುವ'ರು 
ಮೂಲಕ .ೋ% ಅಥ?ಾ .ಾವ&=�ಕ ದೂರಸ:%ಯಂತ�ಕಗಳ1.

� ಐಆಆ&�uೕ/!�uೕ/HiFi ವ#ವ. :ೆಗಳನುO %ಯಂ=�ಸುವ ಇ+ಾIJ �ೆಂಪM �ಾ�%t�ಟ��~ೕ3 %ಯಂತ�ಕ _ಗO	 
ಎಮು#Aೇಷ%Oಂದ.

� �ೕAೆ250 ERM �ೆ eHouse ವ#ವ. :ೆಯ)* ಅಳವ�ಸಬಹು ಾ� ೆ.

EthernetRoomManagerಅನು.ಾ:�ತ?ಾ�ರುವ �_ ಮೂಲಕ �ಾ%Iಗ� ಮತು6 %ವ&yಸಬಹು ಾ� ೆ“ CommManagerCfg.ಎ�t 
ಮತು6 ” ಅನ�iಸು!�ೆ , ಇದು ಶಕ6�ೊzಸುತ6 ೆಸ�ಯಂ ಎAಾ* �ಾಯ&ಗಳನುO ಮತು6 ಆ�NಗಳನುO %ಯಂತ�ಕ R�ೕ�ಾ�]ಂಗt�ತಂತ� 

ಘಟಕವನುO Hೊಂgತು6 ಮತು6 ಎAಾ* ಸ:zೕಯ �ಾಯ&ಗಳನುO \ಾಡಬಹುದುಸ:zೕಯ?ಾ� PC ಯ HಾಜKಾ= ಇಲ* ೆ , %ಯಂತ�ಣ 
ಫಲಕಗಳ1 , \ಾfೆ�ಗಳ1 ಇfಾ#g.ದೂರದಇತರ eHouse ಎತ+ೆ&3 %ಯಂತ�ಕ %ಯಂತ�ಣ (ಈ?ೆಂ3 ಕಳ1yಸುವ) ಕೂಡ 
\ಾಡಬಹುದು+ೇರ?ಾ� %ವ&yಸಬಹುದು.

EthernetRoomManagerಒಳಹ�ವM ಅಥ?ಾ ಇದು �ೆಲವM !!ಧ �ೕ=ಯ _ಗO	 (ಒಳ�ೊಂ� ೆಉತTನOಗಳ1).

ಪ�=_ಗO	 ಅದ�ೆN ಸಂಬಂ�_ದ �ೆಲವM ?ೈಯc6ಕ ಘಟ+ೆಗಳ1 ಮತು6 ಆ�NಗಳನುO Hೊಂgರುತ6 ೆ ,ಸಂ�ೇತದ �ೕ=ಯ �ೕAೆ.

ಇನುTಟtಂ�ೇತಗಳ1: 
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� ಎಲ*ವ�ಅನAಾq ಒಳಹ�ವM , 
� ಎಲ*ವ��Pಟ	 ಒಳಹ�ವM , 
� ಐಆ��_ೕವ� (ದೂರ %ಯಂತ�ಣ).

ಉfಾTದ+ೆಸಂ�ೇತಗಳ1: 

� ಎಲ*ವ��Pಟ	 ಉತTನOಗಳ1 , 
� ಎಲ*ವ�PWM ಉತTನOಗUೆಂದKೆ , 
� ಐಆ�ಾ�&%t�ಟ� (Vಾಹ# .ಾಧನಗಳನುO %ಯಂ=�ಸುವ).

3.1.1.�ಗ��� �ವರ
ೆ.

3.1.1.1.ಅನ�ಾ� �ಾ��ಗಳ� (ಎ��).

ಪ��ಅನ�ಾ� ಇನು� �ೆ�ೕ�ಯ �ೆಲಸ �ಾ��ೆ < 0 ; 3.10 � �ೆ�ೊಲೂ�ಶ� 3V) .ಇದು !ೈಯ#$ಕ!ಾ& 'ೕ�ೆ(ೕ) ಮಟ(ವನು- ಕ.ಷ0 ಮತು$ ಗ3ಷ0 

4ೇ56�ೆ(ಎ�6 �ಾ8ಾ9ಚರ<ೆಯ 3 �ೆ�ೕ�ಗಳ> .ೕಡುತ$�ೆ).ಈ ಮಟ(ಗಳನು- ತಲುA�ಾಗ �ನು-!ೆಉ� CೇDಸಲ�ಡುತ$�ೆ ಮತು$ E�ೕFಾ�G ಸHಯಂJಾKತ 

ಈ!ೆಂ ರ� Lಾ�ರಂMಸಲು“ CommManagerCfg.ಎNO ಮತು$ ” ಅನHPಸುQ�ೆ.ಈ ಮಟ(ಪ�� ಎ�6 JಾನR ಮತು$ ಪ�� �ಾಯ9ಕ�ಮ 

�ಾKಕEthernetRoomManager.

ಎರಡು ಘಟ4ೆಗಳ>�ಾಪನ �ೌಲ�ಗUಂದ ಮಟ(ವನು- �ಾಟಲು ಪ�� ಎ�6 Fೆ ಸಂಬಂW6�ೆ: 

� !ೇXೆUX <” ಕ.ಷ0 �ೌಲ� ಮತು$ ” * ಅAC�ೇಶ� E�ೕFಾ�5ಂಗYಸು$ತ E�ೕFಾ�ಂ , #�Zಯನು- “ ತರಂFಾಂತರಗUರುವ ; ಈ!ೆಂ 5� ಮತು$ ” * 

[ೇತ�CommManagerCfg ಅAC�ೇಶ� Lಾ�ರಂMಸ�ಾPತು ಇ�ೆ.
� !ೇXೆUX>” ಗ3ಷ0 �ೌಲ� ಮತು$ ” * ಅAC�ೇಶ� E�ೕFಾ�5ಂಗYಸು$ತ E�ೕFಾ�ಂ , #�Zಯನು- “ ತರಂFಾಂತರಗUರುವ ; ಈ!ೆಂ �ಾ�NO ” * 

[ೇತ�CommManagerCfg ಅAC�ೇಶ� Lಾ�ರಂMಸ�ಾPತು ಇ�ೆ.

�ೆಲವ\ ಎ�6ಒಳಹ3ವ\ ಆಂತ3ಕ!ಾ& ಯಂ`ಾ�ಂಶ ಆವೃ�$ಗಳ> ಅವಲಂ�6 ಹಂಚ�ಾಗುವ\ದು.

(*) 4ೇ5ಂಗb4ೆHನc.-ಂದ “ CommManagerCfg.ಎNO ಮತು$ ” ಅನHPಸುQ�ೆ.
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3.1.1.2 .��ಟ� �ಾ��ಗಳ�.

�Pಟ	ಒಳಹ�ವM ಎರಡು fಾc&ಕ ಮಟ`ಗಳ1 (1 ಮತು6 0) ಪf 6ೆ.ಸ�xಾದ @ಾ=�ಪ�ಸುವMದ�ಾN� ೋಷ ಅಂಚು ಒಳಹ�ವM 1V 

!ಲಂಬನ Hೊಂg ೆ.ಒಳಹ�ವM 3V3 �ೆ ಅ� ಪM	 \ಾಡAಾಗುತ6 ೆ!ದು#$ ಪ�Kೈ�ೆ , ಮತು6 %ಯಂತ�ಕ +ೆಲದ _ಗO	 ಇನುT3 
shorting ಸc�ಯ�ೊzಸಲುಪ�ಸು6ತ ಇನುT3.ಎAೆ�ಾ�%� ಸಂ?ೇದಕಗzಂದ ಮತು6 _�ಚeಳನುO xಾವM ೇ �ೕ=ಯ ಮW`ಉದ�ದ 

.ಾಲುಗಳನುO ಈ ಮಟ`ವನುO ಭರವ.ೆ ಮತು6 ಉತ6ಮ ಪ�Hಾರ ಆಗ.ಾಧನಗಳ1 Vಾಹ# ಸಂಪಕ& ಸಂಪಕ&ಗಳ1 �Aೇ ರೂ�ಸಲು 

\ಾ� ೆ.ಾ\ಾನ# \ಾy= %ಯಂತ�ಕ \ಾy=ಗಳ1 ಸಂಪಕ&!ರುವ ಇದು !ಭವವM () ಬದAಾiಸಲು.ಈ ಪ�_:=ಯನುO 
ಸ�xಾದ bೕAೆ`ೕ� ಮಟ`ಗಳ1 ಮತು6 ಪ�fೆ#ೕಕ ಭರವ.ೆಸುರmತ?ಾ� ಇತರ ಪ�Kೈ�ೆಯನುO ನYೆಸಲTಡು=6 ೆ .ಾಧ#!ತು6 

.ಾಧನಗಳ1 .ಇಲ*?ಾದKೆ , ಪ�Kೈ�ೆ \ೌಲ#ದ ವ#fಾ#ಸವನುO ಅಥ?ಾ ಸಂ?ೇದಕ ಅಸಮಪ&ಕ �ಾರಣ?ಾಗಬಹುದುಇನುT3 ಅಥ?ಾ 
ಇ�ೕ %ಯಂತ�ಕ {ಾಶ�ತ Hಾ%.

ಇಲ*1 ಬದAಾi_ ಾಗ Kಾಜ#ದ �ೕAೆ ಪ�= ಇನುT3 %ಧ&�ಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ\ಾರಂಭ?ಾ� ೆ , 0“ .ೆ3 ; 

CommManagerCfg.ಎ�t ಮತು6 ” ಅನ�iಸು!�ೆ.ತAೆ�ೆಳ�ಾದ ಆ�+ಾ�|@ಾ#%ಸಬಹುದು xಾ?ಾಗ “ ತAೆ�ೆಳ�ಾದ ” ಧ�ಜ ಪ�ಸು6ತ 

ಅ� .ೆ3ಇನುT3.ಈ ಸಂದಭ&ದ)* ಇನುT3 ಉYಾವ(ಾ ಅದನುO \ಾ� ಾಗ Pಎ%p ಸಂಪಕ&!ಲ*ದ.
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ಒಳಹ�ವM ಇರVೇಕುxಾವM ೇ bೕAೆ`ೕಜeಳ1 ಪ�fೆ#ೕc_.�ೖ ಾನದ)* (Pಎ%p) \ಾತ� ಸಣ�ಪ�ಸು6ತ %ಯಂತ�ಕ _�ೕಕ�ಸAಾ� ೆ.
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3.1.1.3 .��ಟ� ಉ�ಾ	ದ�ೆ 

��ಟ�ಉತ�ನ	ಗಳ� �ೇರ�ಾ� ��ೇ� �ಾಲ�ೆ (ಏಕ ಅಥ�ಾ ��ೇ �ಾಡೂ!� "ೕ�ೆ) ಮತು% �ಾಡಬಹುದು)ಾ*+ಕ ,ಾಜ!ಗ./ೆ 

0ೊಂ2ಸಬಹು4ಾ�4ೆ 0 ಮತು% 1 (ಆ6 ಮತು% ��ೇ "ೕ�ೆಸಂಪಕ+ಗಳ�).ಉತ�ನ	ಗ8ೆಂದ,ೆ 9:ೕ�ಸ�ಾ�4ೆ ಸ�ಾರಂಭ�ಾ�4ೆ: 

� "ೕ�ೆ , 
� ಆ6 , 
� ಅಡ<ಕ�< , 
� "ೕ�ೆ(=>ೕ/ಾ>?< @ಾ�/ೆ) , 

ಇದು�ಾBC ಚ�ಾEಸಬಹುದು: 

� ಒಂದುಎ�H ಮಟIದ ಅಡ< ಸಂದಭ+ದJK , 
� ಇನು�Lಈ�ೆಂL ಬದ�ಾEಸಲು , 
� Nೆಡೂ!ಲರಈ�ೆಂL , 
� OೈEಂದ �ಾಡುವ Oೆಲಸಈ�ೆಂL.
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3.1.1.5.PWM (ಪ�� ಅಗಲ �ಾಡೂ��ೇ�ೇ�) ಉ�ಾ	ದ�ೆ.

PWMಔಟು�L �H ಮ@ಾS�ಸುವTದರ ಗಳ� , ಇದು (8 UಟVಳ� Wೊ)ೆ �ೇ�ಯಬ� ಕತ+ವ! ಚಕ>ವನು	 0ೊಂ2ರುತ%�ೆ,ೆಸಲೂ!ಶZ).

PWM��ೇ �ಾಡೂ!� "ೕ�ೆ ಐ\]ಕ�ಾ� ಇ�ಾ^_� ಪವ` �ಾಲಕರು Wೊ)ೆ/ೆ ಉತ�ನ	ಗ8ೆಂದ,ೆ(ಅಥ�ಾ ಐ\aಕ FrontPanel) , 

ಸ,ಾಗ�ಾ� 9ಯಂC>ಸಲ�ಡುತ%4ೆ (255 bಾcನಗಳ�) @ೆಳಕು12V/DC �ಾJತ 2ೕಪಗಳನು	 ಮಟI - 30W.ಅಂCಮ�ಾ� @ಾಹ! 

ಶ*%ಓ=Iೕ 0ೊಂ2ರುವ �ಾಲಕಗಳ� - ಇನು�L ನJK ಪ>)ೆ!ೕಕ)ೆ , 0ೆ\]ನ ಅeOಾರವನು	 ಚ�ಾEಸಲು ಬಳಸಬಹುದುಮತು% 
ಅನುಗಮನದ �ೋf (ಇ./ಾ>ಂ.�H gೕhಾ�+ , ಕೃತಕ Nಾjಸbಾಧನಗಳನು	 , ಪಂಪTಗಳ�).

PWMಐಎಂ ಉತ�C%ಯು , ERM , EHM 1 ಓ�ಸಲು ಸಮಥ+�ಾ�4ೆ ಎ�ಇ� �ೇರ�ಾ� ಸಂಪಕ+ಓ=Iೕ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದು -

ಐbೊ�ೇಟ`.ಓ=Iೕ - ಐbೊ�ೇಟ` ಒಂದು ರlಸಲು ಅತ!ಗತ!�ಾ�ರುತ%4ೆಉಂhಾದ ಸಂಪmಣ+ ವ!ವb cೆಯ Nಾಶjತ 0ಾ9 �ಂದ 
9ಯಂತ>ಕಕುHತಗಳ�.

ಸಂಪಕ+eHouse ವ!ವb cೆ/ೆ @ಾಹ! PWM oದು!p �ಾಲಕರು ಉ4ಾಹರqೆ.
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ಸಂಪಕ+bಾಧ!�ಾದಷುI ಕ�" ಎಂದು ಅ�ತುOೊಂಡ �ಾಡ@ೇಕು.

3.1.1.6.ಐಆ� ��ೕ� ಕಂ�ೊ"ೕ�EthernetRoomManager.

ಪ>CEthernetRoomManager bಾIsಂಡf+ ಐಆ` bೋ9 ದೂರಸc 9ಯಂC>ಸಬಹುದು9ಯಂತ>ಕ (SIRC).�gೕL ಕಂhೊ>ೕಲ` 
ಶಕ%/ೊ.ಸುತ%4ೆ: 

� ಬದ�ಾEಸಲುಉತ�ನ	ಗ8ೆಂದ,ೆ ,ಾಜ!ಗಳ� , 
� ಬದ�ಾEಸಲು)ಾಪ�ಾನ ಮಟIಗಳ� , 
� ಬದ�ಾEಸಲುಎ�H ಮಟIಗಳ� , 
� ಬದ�ಾEಸಲು@ೆಳ*ನ ಮಟIಗಳ� , 
� ಮ) %ೆ Wೋ�ಸುEthernetRoomManager , 
� 9ಯಂC>ಸಲುWinamp ಅtKOೇಶZ tH eHouse ಸವ+` (*) bಾctHದ.

9ಗ2�ಾಡು�gೕL 9ಯಂತ>ಕ ಗುಂ�ಗಳನು	 �ೇರ ಸc.ೕಯ ಘಟ�ೆಯ �ಾಡಬಹುದು�ೈಯ*%ಕ�ಾ�.

�ೕvಾJwgೕL ಕಂhೊ>ೕಲ` �ೕCಯ bೋ9 RMT ಆ�4ೆ - V260A (o�:ೕ 2 bೆxIಂy ಬಳಸುತ%4ೆ).

ಪ�ಗzHವ!ವb cೆಯJK Oಾಯ+ ಅ{ಾರ ಸಂ|ೆ! , �gೕL 9ಯಂತ>ಕ ಇರ@ೇಕುbಾಧ!�ಾದಷುI ಅ�ೇಕ ಗುಂ�ಗಳ� (ಬದ�ಾEಸುವ 
ಆಂತ�ಕ Hj} Wೊ)ೆbಾಧನಗಳ�).

�ೕvಾJwgೕL 9ಯಂತ>ಕ ಬಟZ Oಾಯ+ಗಳನು	 (ಪmವ+ - Oಾ9~ಗ` bೆxIಂy oೕ�: 2).

ಬಟ� �ಾಯ�ಗಳ� 

ರದು� )ೆರವT/ೊ.H 

0 - 9 0 - 9ಇನು�L ಆ�� NR , ಉ)ಾ�ದ�ೆ , ಎ�H �ಾನ� , PWM �ಾನ� 

{ Kೇ 
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OFF 9JKH 

ಚಕ>+ + 

ಚಕ>- -

xo/oೕ�: )ಾಪ�ಾನ(ಮಟI) 

�ೈL ಪ>ದ�+H(ಮಟI) 

ಇನು�x<�ಟ� ಇ�ಸು ಆ�� 

ಆ�:ೕ�ಾ9ಟ` ಅನ�ಾy ಇನು�L (ಹಂತಗಳನು	) 

,ೆ� ಮರು0ೊಂ2Hಪ>ಸು%ತ RoomManager (0ಾ/ೆ�ೕ ಸ� ಬಳH ಅಗತ!oರುವ) 

ಸ� ದೃ�ೕಕರಣ�ೕbೆL ಮತು% ಬದ�ಾಗುವ Oಾಯ+ಕ>ಮದ 

hಾಗ� ಪವ`(ಇತರ ಮಟIದ ಬದJH) 

Wಾಣvೈ� Oಾಯ+ಕ>ಮದJK ಆ�� (ಪ>ಸು%ತ ಆಎ+? ಗ�ಷ� 24 WಾಗCಕ �ಾ!|ಾ!ನOಾಯ+ಕ>ಮಗಳ�) 

9ಯಂತ>ಣ "ನುಇತರ EthernetRoomManager (Oೇವಲ ಔಟು�L ಬದ�ಾEಸಬಹುದು) [" "ನು "+ Nr_of_RoomManager + 

" "ಸ� ; + " ಇನು�L "ಆ���ಾ� ; +OutputNr + ಆZ/ಆ6/hಾಗ�] (*) 

o,ಾಮ Winamp(�ಾಟಕ) (*) 

SAT Winamp(9JKH) (*) 

ಸೂ\ಮುಂ2ನ Winamp (ಮುಂ2ನ hಾ>s�) (*) 

ಸೂ\Bಂ2ನ Winamp (Bಂ2ನ hಾ>s�) (*) 

ಎH�/LP Winamp(ಶಫ�) (*) 

�ೈf Winamp(ಪTನ,ಾವC+H) (*) 

ಸಂಪTಟ + Winamp(ಸಂಪTಟ +) (*) 

ಪ��ಾಣ - Winamp(ಸಂಪTಟ - ) (*) 

ದೂರದ9ಯಂತ>ಕ ಬಳOೆಯ �ಾವT4ೇ ಘಟ�ೆಯ ಮರಣದಂಡ�ೆ ಸ*>ಯ/ೊ.ಸುತ%4ೆ , ಬದ�ಾಗುC%ರುವ 0ೊರತುಪ�Hಸಂರಚ�ಾ 
ಮತು% Nೆಡೂ!ಲರ ಆವೃC%.

ಹಂತಗಳನು	ಐಆ` 9ಯಂತ>ಣ: 

1 .gೕf ಆ��: 

� )ಾಪ�ಾನ , 
� @ೆಳಕು , 
� ��ಟ�ಉ)ಾ�ದ�ೆ , 
� ಅನ�ಾyಇನು�L (ಎ�H) , 
� Oಾಯ+ಕ>ಮ.

2 .�ಾನ� NR ಆ��: 
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0.. ಗ�ಷ� 

3 .�ೌಲ! ಬದ�ಾEಸು 

� + , 
� - , 
� "ೕ�ೆ , 
� ದೂರ , 
� ಅಡ<ಕ�<.

(ಇ./ಾ>ಂ .@ೆಳ*ನ ಮಟI , �ಾನ� 1 , + , + , +) 

EthernetRoomManager+ ಅ�ೇಕ �ಾ	 ಒ��ದ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು ಬಹಳ ಗುಂ�ಯನು� ಒತು�ವ �ಲ� ಸುತ�"ೆ�	ೕ ತ ಮಟ%ವನು� 

ಬದ&ಾ'ಸಲು.

ಇಲKಇದು ಬಳOೆಯ bಾವ+C>ಕ ಐಆ` ದೂರಸc 9ಯಂತ>ಕಗಳ� bಾಧ!)ೆ (Wೊ)ೆ9�ಾ+ಣ - bೋ9 ಗುಣಮಟIದ @ೆಂಬಲ - SIRC) , 

ಎJ^� ಟ} ಫಲಕ (ಇ Wೊ)ೆ./ಾ>ಂ .ಅ��ಾ9 4ೇವ)ೆ , �ಾ�hೆ� {0ಾಮ+9}) ಮತು% ಅ{ೇlತ ಸಂರಚ�ಾ ಮತು% 
ರ\ಸಲು�gೕL 9ಯಂತ>ಕ ರJK oವರqೆಗ./ಾ� ಐಆ` ಕಂhೊ>ೕ� {ಾ!ನ� ರ\ಸಲುeHouse �ಾ!�ೇWೆ�ಂL.

0ೊರ)ಾ�9ಯಂತ>ಣ �ೕಸ�ಾದ ಬಟZ , �ಾವT4ೇ 9:ೕ�ಸಲು bಾಧ!)ೆಯು�gೕL ಲಭ!oರುವ ಉ\ತ ಗುಂ�ಗಳ� 

ಸc.ೕಯ RoomManager ಈ�ೆಂx	ಯಂತ>ಕ (ಗ�ಷ� 200).ooಧ ಆ�:ೕ/9ಯಂC>ಸಲು bಾಧ!)ೆE4ೆದೃಶ! , ಏಕ bೋ9 
�gೕL ಕಂhೊ>ೕಲ` ಮೂಲಕ HiFi ವ!ವb cೆ , ಮತು% 9:ೕ�ಸುವಬಟನVಳನು	 ಅ�ೇಕ Oಾಯ+ಗಳನು	.

ಬದಾಗು��ರುವಔಟು�� �ಾಜ�ದ (ಆ�/ಆ�).

1 .�gೕL 9ಯಂತ>ಕ "ೕ�ೆ {ೆ>� (ಇನು�L ಆ�H�) ಬಟZ 

2 .{ೆ>� NR 0.. 24 

3ಅ{ೇlತ ,ಾಜ!ದ ಆ�� 

� (ಶ*%)hಾಗ� ("ೕ�ೆ - > OFF ಅಥ�ಾ ಆ6 - > ) "ೕ�ೆ , 
� (�ಾಟಕ)– "ೕ�ೆ , 
� (9JKH) - ಆ6.

ಉ4ಾಹರqೆಗಳ�: 

(ಇನು�Lಆ��) - > (1) - > (3) - > (�ಾಟಕ) = ಔಟು�L 13 

(ಇನು�Lಆ��) - > (7) - > (9JKH) ಆ6 = ಔಟು�L 7 

(ಇನು�Lಆ��) - > (1) - > (7) - > (ಪವ`) = ಔಟು�L 17 o�ಾಗವನು	 ,ಾಜ! 

ಬದಾ��RoomManager ��ೕ ಾ�ಂ.

1 .{ೆ>� (bಾ�L+ ಕಡತ) 
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2 .NR 1 ಆ��.. 24 

3 .�ೆ�� (ಸ
) 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�: 

(�ಾ�ಟ��ಡತ) - > (1) - > (3) - > (ಸ
) = ಆ
�
 �ಾಯ�ಕ�ಮದ ! 13 

(�ಾ�ಟ��ಡತ) - > (7) - > (ಸ
) = ಆ
�
 �ಾಯ�ಕ�ಮದ ! 7 

(�ಾ�ಟ��ಡತ) - > (1) - > (7) - > (ಸ
) = ಆ
�
 �ಾಯ�ಕ�ಮದ ! 17 

ಸ��ಾಂತರಎ	
 �ೆ�ೆ��.

1 .�ೆ�� (ಆ"#ೕ %ಾ&ಟ') 

2 .(ಾನ* 1 ಆ��.. 8 

3 .ಚಕ� ,ರು. (+) ಅಥ1ಾ ( - ) (1 ಪ*3 = 456 ಸು%ಾರು 3.7ೕ8ೆ6ೕ9 3mV ,:ಾಪ%ಾನ ಸು%ಾರು 0.LM335 8 ಪದ;).

ಉ�ಾಹರ�ೆ2 ಪದ; ಬ= >ೆ :ಾಪನ ?ೆ@Aಸಲು , ಎ"� (ಾನ* 2 &ಯಂ,�ಸಲEಡುತF�ೆ 

1 .(ಆ"#ೕ %ಾ&ಟ') - > (2) - > (;Gೕ* +) - > (;Gೕ* +) - >(;Gೕ* +) 

�ೆಳಕುಮಟ� ಕಂ�ೊ�ೕ�.

1 .�ೆ�� (ಪ�ದಶ�ನ) 

2 ."ಮ�' (ಾIೆ* ಆ��: 

� 1 - ಎJ - > PWM ಮKಾL.ಸುವNದರ (1.. 3) , 

� 0 - > ಸತತ ಉತEನOಗPೆಂದQೆ (KೆಳRನ ಗುಂಪNಗಳ� 1ೇP  ೆಆJ/ಆ5 %ಾಡಲು Sಾಬ�ಳಸ8ಾಗುತF�ೆ) 

3 .TೕU ಆ
� , 

� ಆ5(& !�) , 
� Vೕ8ೆ(Iಾಟಕ) , 
� ಅಡWಕ"W(ಪವ') , 
� " + "(ಚಕ�) , 
� " - "(ಚಕ�).

4 .(ಆ5).

=ೆ"ಮ�' ಸಂXೆY: 

� 1 - ಎJ - > PWM ಮKಾL.ಸುವNದರ ("ಮ�' ಬದ8ಾವ�ೆ & !ಸಲು) "ಮ�' ಪ�ಸುFತ 1ೇPೆಏ
�ೆ ಅಥ1ಾ ಇ\�ೆ , 
"ಮ�' & !��ಾಗ ಈ ಗುಂ"ಯನುO ಬಳ�(�ಾ6^ ತನಕ ಅಥ1ಾ ಆ5) ಮKಾL.ಸು;�ೆ �ಾ�ರಂ_ಸಲು.

=ೆ"ಮ�' ಸಂXೆY: 

1 - ಎJ- > KೆಳRನ ಮಟ6 ಆ�� "ಮ�' ?ೊಳಪN�ೊಡುವ 0 ಆರಂಭದ 1ೇPೆಇಲ!bದcQೆ ಮKಾL.ಸು;�ೆ �ಾ�ರಂ_ಸಲು.
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4(Vೕ8ೆ).

=ೆ"ಮ�' ಸಂXೆY: 

� 1 - ಎJ - > ಆ�� PWM "ಮ�' (ಅ^ %ೌಲY %ಾYe3 ಅಥ1ಾ ?ೊಳಪN�ೊಡುವ �ಾ�ರಂ_�ಹಸF(ಾ ತ �ಾ6^) , 

4( - ).

=ೆ"ಮ�' ಸಂXೆY: 

0 - > �ೊIೆಯ ಔಟುEg (KೆಳRನ ಗುಂಪN) �hi , 

1 - ಎJ- > (�ೆಳ=ೆ %ೌಲY &jಷ ಅಥ1ಾ ಆ�� PWM "ಮ�' ಮKಾLಗು;�ೆ=ೆ ಆರಂ_ಸಲುಹಸF(ಾ ತ �ಾ6^) , 

4 .(+).

=ೆ"ಮ�' ಸಂXೆY: 

� 0 - > ಮುಂbನ ಔಟುEg (KೆಳRನ ಗುಂಪN) Vೕ8ೆ ಬದ8ಾlಸಲು , 
� 1 - ಎJ - > (ಅ^ %ೌಲY %ಾYe3 ಅಥ1ಾ ಆ�� PWM "ಮ�' ?ೊPೆಯು;�ೆ=ೆ ಆರಂ_ಸಲುಹಸF(ಾ ತ �ಾ6^) , 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ!: 

(ಪ�ದಶ�ನ)- > (1) - > (+) - >...... (ಇ ;ಳಂಬ.=ಾ�ಂ.10).... - > (& !�) -"ಮ�' 1 PWM ?ೊಳಪN�ೊಡುವ �ಾ�ರಂ_� ಮತುF 
10 ನಂತರ & !ಸಲು 

(ಪ�ದಶ�ನ)- > (+) - ಮುಂbನ ಔಟುEg NR (ಮುಂbನ KೆಳRನ ಗುಂಪN) ಆJ 

(ಪ�ದಶ�ನ)- > ( - ) - ಪ�ಸುFತ ಔಟುEg NR (ಪ�ಸುFತ KೆಳRನ ಗುಂಪN) ಆ5 

"ಯಂ$�ಸುವಇತರ EthernetRoomManager ಉತ'ನ)ಗ�ೆಂದ+ೆ (*).

1 .�ೆ�� (Vನು) , 

2 .ಅ�ೇmತ RoomManager ನ (8ೋ ;Pಾಸ) ಆ
� , 

3 .�ೆ�� (ಸ
) , 

4 .ಸn\ೕಯ RoomManager Sಾ' ಎಂದು ಕ�ಮಗಳನುO ಅನುಸ
� 

(ಇನುEgಆ�� - > (ಔಟುEg NR) - (ಪವ' ಅಥ1ಾ � !ೇ ಅಥ1ಾ & !�) 

5 .ಸn\ೕಯ ಆಎ�o &ಯಂತ�ಣ 2 &jಷಗಳ &q�rಯ:ೆಯ ನಂತರ ಪNನಃ�ಾntಸ8ಾಗುತF�ೆ
Tೕg &ಯಂತ�ಕ ಅಥ1ಾ 
RoomManager NR 0 �ೈvಕ1ಾ. ಆ��.

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� 

(Vನು)- > (2) - > (ಸ
) (;Pಾಸ�ೊಂb=ೆ = EthernetRoomManager ಆ
ಸುವNದು0 , 202) 

(ಇನುEgಆ��) - > (1) - > (2) - > ಔಟುEg 12 (ಪವ') ;wಾಗವನುO QಾಜYಆ�� ERM ಆ5 
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(ಇನುEgಆ��) - > (1) - > (0) - > ಔಟುEg 10 ರಂದು (� !ೇ) ಟJ�ಆ�� ERM 

(ಇನುEgಆ��) - > (4) - > (�ಾ6^) ಆ�� ERM ಉತE,Fಯು 4 ಆ5 %ಾ" 

(Vನು)- > (ಸ
) ಸn\ೕಯ ಆಎ�o ಆ�� 
�ೊ6ೕ
ಂy.

,ಾಲದ./,ಾಯ0 ಬದ�ಾವ�ೆ , ಇಲ/.ಔ3 ಆ5 , ಇನು'3 , ,ಾಯ0ಕ�ಮ , ಇ6ಾ78 9ಾ�ಾಗಲೂ ಮರು:ೊಂ8
 ಇ�ೆ0 , ಆದ;<ಂದ ಈ 
(>ನು) ನಂತಹ 0 ಆ?@ ಅ"�ಾಯ0ವಲ/ - > (0) - >(ಸ<) 

"ಯಂತ�ಣ C�ಯWinamp ಅC/,ೇಶE (*).

Winampಅt!�ೇಶJ eHouse t� ಸವ�' �ಾnt�ದ ಮತುF (ಾಲIೆಯ !ರುವ %ಾಡKೇಕು.Winampಮೂಲಕ ಐಆ' (�ೋ& 
ದೂರಸn &ಯಂತ�ಕ) ಮೂಲಕ &ಯಂ,�ಸಲEಡುತF�ೆEthernetRoomManager.

ಪ{ವ�&|ಾ�
ತ
Tೕg &ಯಂತ�ಕ ಗುಂ"ಗಳನುO ಮತುF ಅವರ �ಾಯ�ಚಟುವ}�ೆಗಳ�: 

ಆ
0ಬಟE ಫಂGE 

;Qಾಮ Winamp(Iಾಟಕ) ಅಥ1ಾ ಪ�ಸುFತ ~ಾ��e ಪNನQಾವ,�ಸಲು , 

SAT Winamp(& !�) %ಾಯ1ಾಗು;�ೆ & !ಸುವ , 

ಸೂ@ಮುಂbನ Winamp (ಮುಂbನ ~ಾ��e) , 

ಸೂ@vಂbನ Winamp (vಂbನ ~ಾ��e) 

> > Winamp(FF) Sಾವ�U� �ೆಲವN �ೆ�ೆಂಡುಗಳ 

< < Winamp(ಸುರು\ಗಳನುO) ಸುರು\ಗಳನುO �ೆಲವN �ೆ�ೆಂಡುಗಳ 

ಎ�E/LP Winamp(ಶಫ*) ~ಾಗ* ಶಫ* TೕU 

1ೈU Winamp(ಪNನQಾವತ�Iೆ) ಪNನQಾವತ�Iೆ ~ಾಗ* 

ಸಂಪNಟ + Winamp(ಸಂಪNಟ +) ?ೆಚAಳ ಸಂಪNಟ 1 % 

ಪ
%ಾಣ - Winamp(ಸಂಪNಟ - ) ಇ\�ೆ ಸಂಪNಟ 1 % 

2 .<Hೕ3 ಕಂ�ೊ�ೕಲI ಸ�Jೕಯ EthernetRoomManager ಘಟLೆಗಳ! "MೕNಸುವಗುಂ	ಗಳ!.

EthernetRoomManagerಒತುFವ Vೕ8ೆ ಮರಣದಂಡIೆ ಸn\ೕಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�. �ಾಯ�ದ ! &j�ಸಲು %ಾ"�ೆ
Tೕg 

&ಯಂತ�ಕದ ��ೕ=ಾ�oW ಬಟJ (ಗ
ಷ�.ಬಟJ =ೆ 200 ಘಟIೆಗಳ�&#ೕಜIೆ) �ಾಧY.

=ೆ
Tೕg &ಯಂತ�ಕ ಗುಂ"ಗಳನುO 1ಾYXಾYನಗಳ� ರ@�: 
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� ರJ“ CommManagerCfg ” ಅ�ೇmತ EthernetRoomManager ಉ�ಾ. „ CommManagerCfg.ಎO�/ ಒಂದು: 
000201 ಮತುQ ” .

� ಅದುಮುಬಟJ “ ಇIಾ�r �ೆಂಪN �ೆ}6ಂಗ>ಳನುO ” “Vೕ8ೆ ; �ಾ%ಾನY ಮತುF ” *~ಾY� 

� ಸಮಂಜಸ1ಾದ�ಾnನ �ಾಂKೊ ಆ�� %ಾಡKೇಕು - Kಾe3 &ಯಂತ�ಣ „ ಬಳ�ೆ�ಾರ�ಾಯ�&1ಾ�ಹಕ ಐಆ' �ಾಯ�ಗಳ� 
?ಾಗೂ ” *.

� ?ೆಸರು?ೆಸರು �ೇತ�ದ ! ಬದ8ಾlಸಬಹುದು 
� ಈ1ೆಂgಅಥ1ಾ ಪ�ಸುFತ ಪಂ�ಾYವ\lಂದ 8ೇಬ* ಬಳ� ನಂತರ ಆ�� %ಾಡKೇಕು“ ಎJ/ಎ ”.ಈ1ೆಂg ಸೃq6ಕತ� 

;ಂ�ೋ – �ಾ���ೊಳ��ತF�ೆ ; ನಂತರಆ�� R��ಯನುO “ �hೕಕ
� ಮತುF ” ಒ,FದQೆ %ಾಡKೇಕು.
� “ �ೆQೆv"ಯಲುಐಆ' ” * ಗುಂ"ಯನುO ಒ,FದQೆ %ಾಡKೇಕು 
� ಅದುಮುಆ�� EthernetRoomManager &�ೇ�ಶನ 
Tೕg ಕಂ~ೊ�ೕ* ಬಟJ.

� ಐಆ�ೋ�U "ಬಟJ ಮುಖದ :ೋ
ಸಲEಡುತF�ೆ %ಾಡKೇಕು ; "ಐಆ' �ೆQೆv"ಯಲು ; *.

� ಅದುಮು“ �ೇ
ಸು ” ಗುಂ" 
� ನಂತರಘಟIೆಗಳ� %ಾಧYಮ�ೆ� &#ೕಜIೆ ಎ8ಾ! ಬಯ�ದ 
Tೕg &ಯಂತ�ಕ ಗುಂ"ಗಳನುOಬಟJ " ಅ� Wೇg �ೋU3 " 

* 

� ಅಂ,ಮ1ಾ.“ ಉ\� �ೆ}6ಂಗ>ಳನುO ” ಬಟJ dowload ಒತುF ಅಗತY&ಯಂತ�ಕ�ೆ� ಸಂರಚIಾ.

�ಯಂ��ಸುವಐಆ� �ೕ� ಕಂ�ೊ�ೕಲ� ಮೂಲಕ �ಾಹ� �ಾಧನಗಳ  (ಆ!"ೕ/#!"ೕ/HiFi) ನ$ೋ% 

ಎಮು�'ೇಶ).

EthernetRoomManagerಐಆ' ~ಾ�&3�ಟ' ?ೊಂbರುತF1ೆ ಮತುF ಐಆ' ಸಂ�ೇತಗಳನುO ರ1ಾ&ಸುವ ತಕ� ರೂtಸಲುಅIೇಕ 
ಉ:ಾEದಕರು %ಾನಕಗಳ !.

ಅವರು�ೆQೆv"ಯಬಹುದು , ಕ ತರು ಮತುF � !ೇ (ಪ�, ERM ಪ�, 255 ಸಂ�ೇತಗಳ�) .ಐಆ' �ೋU ವಶಪ"��ೊಂಡ ನಂತರ , 
eHouse ಘಟIೆಗಳ� ಸಂ#ೕ�ಸಲು ರ@ಸ8ಾ.�ೆವYವ� nೆ.ಈ ಘಟIೆಗಳ� ಅIೇಕ ;ಧಗಳ ! �ಾಯ�ಗತ=ೊ\ಸಬಹುದು 
�ಾಧY1ಾಗ ಲ!.

3 .<Hೕ3 ಸಂ,ೇತಗಳ! �ಾ7Rಾ7"ಸುವSದು , �ಾಹ7 Tಾಧನಗಳನು) "ಯಂ$�ಸುವ.

ಇಂಚುಗಳ�&ವ�ಹ�ೆ=ೆ ಐಆ' 
Tೕg &ಯಂತ�ಕ �ೋU ರ@ಸಲು ಮತುF �ೇ
ಸಲು ಆ�ೇಶKಾಹY �ಾಧನಗಳ� (}; , HiFi , 

ದೃಶY , Vೕ h(ಾರ�ೆಯ ! ";" ಇ:ಾYb)ಆ�� EthernetRoomManager , �ೆಳ.ನ ಕ�ಮಗಳನುO ನ�ೆಸKೇಕು: 

� ರJ“ CommManagerCfg ” ಅ�ೇmತ EthernetRoomManager ಉ�ಾ. „ CommManagerCfg.ಎO�/ ಒಂದು: 
000201 ಮತುQ ” .

� ಅದುಮುಬಟJ “ ಇIಾ�r �ೆಂಪN �ೆ}6ಂಗ>ಳನುO ” “Vೕ8ೆ ; �ಾ%ಾನY ಮತುF ” *~ಾY� 

� :ೆQೆದ“ 
Tೕg ಕಂ~ೊ�ೕ* ” * ~ಾY� , ಮತುF ಮತುF“?ೋ. ; ಐಆ' 1ಾYXಾY&ಸುವNದುಕಂ~ೊ�ೕ* �ಗO*3 ”.

� ?ಾRಅನನY , ಸಣ� ಮತುF ;ವರ�ಾತ�ಕ ?ೆಸರು.(ಇ.=ಾ�ಂ.}; ಆJ/ಆ5).

� ಅದುಮು" "ಐಆ' �ಗO* v"ಯಲು ; 
Tೕg ಕಂ~ೊ�ೕಲ' * ತದನಂತರ ಬಟIಾLಹY �ಾಧನ (ಆ�� RoomManager =ೆ 
&�ೇ�ಶನ).

� ಐಆ�ೋ�U eHouse ಅt!�ೇಶನO ! ಬಟJ ಒಂದು ಮುಖದ Vೕ8ೆ �ಾ���ೊಳ��ತF�ೆ.
� �ಾರಣ1ಾಗುತF�ೆಔಟುEg ;ಂ�ೋದ ! ಪ�ದ4�ಸುತF�ೆ 
� �ೋU"ಒ,F eHouse ವYವ� nೆ=ೆ �ೇ
ಸಬಹುದು ; "�ೇ
� ; * ಗುಂ"ಯನುO.
� ನಂತರಎ8ಾ! ಅಗತY;�ೆ ಐಆ' �ೋU3 ಪ,��ಾ ಬಟJ ಅ� Wೇg �ೋU3 ��ೕ=ಾ�jಂy.

4 .Vಾ7,ೊ�ೕಸುಗಳನು) ರWಸ�ಾಗು$Q�ೆ - ಮುಂ8ನ 1 Xೆ 4 ದೂರಸ� ಸಂ,ೇತಗಳ! ಮರಣದಂಡLೆಗಳ!.
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Vೕ h(ಾರ�ೆಆ�� EthernetRoomManager ಆ5 , �ೆಳ.ನ ಕ�ಮಗಳನುO ನ�ೆಸKೇಕು: 

� ಆ��"ಇJ EthernetRoomManager ?ೆಸರು ಅ�ೇmತ ; �ಾ%ಾನY " * ~ಾY�.

� :ೆQೆದ“ 
Tೕg ಕಂ~ೊ�ೕ* ” * ~ಾY� , ಮತುF ಮತುF“?ೋ. ; ಐಆ' 1ಾYXಾY&ಸುವNದು%ಾY�ೊ�ೕಸುಗಳನುO ” *.

� ಅದುಮು" "�ೇ
� ; * ಗುಂ"ಯನುO ಮತುF &ಮ=ೆ ಅಗತY;ದcQೆ ಪ}6ಯ �ೊIೆಯ ! (?ೋ.?ೊಸ ಐಟಂ �ೇ
�) ಅಥ1ಾ 
ಬದ8ಾlಸಲು ಪ}6lಂದ ಐಟಂ ಆ��.

� ಇಂಚುಗಳ�1 , 2 , 3 , 4 * �ಾಂKೊ - �ೆ}6=ೆಗಳ ! 1ಾYXಾY&ಸ8ಾ.�ೆ ಅನುಕ�ಮ1ಾ. ಐಆ' R��ಗಳ� ಆ��“ ಐಆ' 
ಕಂ~ೊ�ೕ* �ಗO*3 ” * ಗುಂಪN.

� ಐಆಸ�ಂ�ೇತಗಳನುO ನಂತರ RoomManager ಅದ�ೆ� 1 ಕPೆದ ಒಂದು lunched %ಾಡ8ಾಗುತF�ೆಸಂರಚIೆಯನುO 8ೋU.

� ನಂತರ"ಎ8ಾ! ಅಗತY;�ೆ %ಾY�ೊ�ೕಸುಗಳನುO ಪ,��ಾ ಬಟJ ��ೕ=ಾ�jಂy ; ಅ� Wೇg �ೋU3 "*.

� ಅಂ,ಮ1ಾ.“ ರ ! ; �ಾ%ಾನY ಮತುF ” * ~ಾY� �ೆ�� ಗುಂ"ಯನುO " "�ೆ}6ಂಗ>ಳನುO ಉ\� ;ಐಆ' R��ಗಳ� ರ@ಸಲು.

�ೆಲವNಡಜJ ಗುಣಮಟ6 ಐಆ' ದೂರಸn &ಯಂತ�ಕಗಳ� 
ೕ,ಯ ಮೂಲಕ Kೆಂಬ ತ1ಾ.�ೆEthernetRoomManager (ಪ
ೕ�ಾ 

�ಾಧನವN ಪ
4ೕ ಸ8ಾ.�ೆ ಮತುF ದೂರಸn %ಾಡKೇಕು&ಯಂತ�ಕ).ಪ
4ೕ �ದ ಗುಣಮಟ6ವನುO (�ೋ& ಗಳ� , jತು3�q , 
AIWA ,�ಾYಮ3ಂy , �ೇವ{ , �ಾYIಾ�ಾ&e , Matsumi , ಎ � ಮತುF ಇನುO ಅIೇಕ).ಅತುYತFಮ 
%ಾಗ�1ಾ.�ೆಆ"#ೕ/;"#ೕ �ಾಧನಗಳ ಒಂದು ತ�ಾರಕ &ಧ�
ಸುವ.

�ೆಲವNಉ:ಾEದಕರು �ಾ1ಾಗಲೂ ಒಂದು 
Tೕg &ಯಂತ�ಕ ವYವ� nೆ ಬಳಸKೇ" , ನಂತರ�ೆQೆv"ಯಲು ಮತುF � !ೇ �ೋU 
ಪ
ೕmಸಲEಡKೇಕು.

3.1.1.7.ಉಪ ಮೂಲಕ �ಯಂ��ಸುವ - �ಕ� ಐಆ�/RF��ೕ� �ಯಂತ�ಕ (�ದು��ಾ�ನ !ೕ") 

eHouseವYವ� nೆಯು ಎ8ೆ�ಾ�&e Rೕ ಗಳನುO Kೆಂಬ ಸುತF�ೆ (ಐಆ' ಅ"ಯ - �ೆಂಪN ಮತುF Qೇ"#ೕಆವತ�ನ RF) , 4 

ಗುಂ"ಗಳನುO ?ೊಂbರುವ.

ಬಳ��ೆಳ=ೆ ಗುಂ"ಗಳ� ಪ�1ಾಹದ ��ೕ=ಾ�ಂ ಬದ8ಾl�ರುವNದ�ಾ�. ಐಆ' �ೋU ಆರಂ_ಸುತF1ೆEthernetRoomManager 

(�ೋ& ಆ�� ರ ! ಗುಂ"ಗಳ� ಒತುFವ ಅನುಕ�ಮ ಸ%ಾನ1ಾ.ರುತF�ೆ(SmartFile> ProgramNR +1> ಸ
).��Sೈಲ>ಳ� 
ರ@ಸKೇಕುRoomManager ಅಥ1ಾ “ CommManagerCfg.ಎe3 ಮತುF ” ಅನhlಸು;�ೆ.

3.1.2.EthernetRoomManager #ಾ� ಎಕ%&ೆನ() *ಾಡೂ�ಲುಗಳನು..

3.1.2.1 ಐ�/ಕ ಎಕ%&ೆನ() *ಾಡೂ�ಲುಗಳನು. (*).

EthernetRoomManager2 ಆಎ�� ಕೂ"ದQೆ - ಬಳಸಬಹು�ಾ.�ೆ ಇದು 232 (TTL) UART ಬಂದರುಗಳ�&ಯಂತ�ಕಗಳ� ಅಥ1ಾ 
;�ೇಷ ಅನhಯಗಳ jೕಸ8ಾದ ಆವೃ,Fಗಳ�.

3.1.2.2.Mifare ಪ�0ೇಶ 2ಾ34 �ೕಡ� (*).

RoomManagerMifare �ಾU� 
ೕಡ' ಸಹ�ಾರ &ೕಡಬ8 !ೆ.ಈ ಪ
?ಾರ ಪ�1ೇಶ ಸR�ಯ=ೊ\ಸುತF�ೆ&ಯಂ,�ಸಲು , ಬಲ 

&ಬ�ಂಧಗಳ� , &ಯಂತ�ಣ j,ಯನುO.ಇದು ;�ೇಷ1ಾ. ಆ.�ೆ?ೋ~ೆಲ>ಳ ! ಸ?ಾಯಕ1ಾ.�ೆ� , �ಾವ�ಜ&ಕ ಕಟ6ಡಗಳ� , 
ಕ(ೇ
ಗಳ� , &ಯಂತ�ಣ ಪ�1ೇ4ಸಲುಅನhಯಗಳ�.

ಮುಚುAವಓದುಗ
=ೆ �ಾU� eHouse ಸವ�' t� ಮತುF #ೕ�ತ ಘಟIೆಯ ಪ�1ೇ4��ಾcQೆ(ಇ ಉ�ಾವ�ೆ %ಾಡಬಹುದು.=ಾ�ಂ.) 

Kಾ.ಲು ಅIಾ!e 
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�ೇ� �ೆಾ�� eHouse ವ�ವ� ೆ ಪ��ೇಶ ಬಲ �ಾ�� ಸ��ಯ�ೊಂ��ೆ ಬದ�ಾವ ೆಪ�ಸು"ತ RoomManager $ಾ%.

ಪ��ೇ&ಸಲುಬಲ'ಾಗದ)* +ೊಂ,ಸಬಹು�ಾ.�ೆ: 

� ಬದ�ಾ/ಸುವ0ದುಆ2/ಆ3 ಉತ5ನ7ಗ�ೆಂದ8ೆ (ಪ�9ೆ�ೕಕ�ಾ. ಪ�; ಔಟು5> ?ೆ) , 
� ಬದ�ಾಗು;"ರುವ�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳC (Dಾಗ;ಕ�ಾ. ಎ�ಾ* �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳC) , 
� ಈ�ೆಂGಇನು5G 8ಾಜ�ದ ಬದ�ಾವ ೆ Jೕ�ೆ ಸ��ಯ�ೊKಸುವ (ಇ.�ಾ�ಂ.ಪ�9ೆ�ೕಕ�ಾ. �ಾLಸಲು MNಚP; ಇನು5G) , 

� ಬದ�ಾಗು;"ರುವ�ಮQ% �ೆRSಂಗ?ಳನು7 (ಪ�9ೆ�ೕಕ�ಾ. ಪ�; PWM ಔಟು5G) , 

� ಬದ�ಾಗು;"ರುವ+ೊಂ,ಸುವ ಎ�M ಮಟSಗಳC (Dಾಗ;ಕ�ಾ. ಎ�ಾ* �ಾಹಕಗಳC) , 

� ರT7ಂUಇVಾWX �ೆಂಪ0 ಘಟVೆಗಳC (Dಾಗ;ಕ�ಾ. Zಾವ0�ೇ ರ�ಾVೆ�ಾ.EthernetRoomManager) , 

� Tಯಂ;�ಸುವಐಆ% ದೂರಸ Tಯಂತ�ಕ (Dಾಗ;ಕ�ಾ.) ಮೂಲಕ EthernetRoomManager.

ಇದು\�ೕ�ಾ�]̂ ಉತ5ನ7ಗಳC (10 �ೆ) ಇ +ೊಂ,ಸಲು �ಾಧ�`�ೆ.�ಾ�ಂ.ಅVಾ*b $ಾಎ��ೆ�ೊcೕ - ಅಯ�ಾ�ಂತ , Mಗ7d 
ತ�ೆ�ಾeನ , ದೃgೕಕರಣ ,ೕಪಗಳC.

ಪ��ೇ&ಸಲುiೕಸ�ಾದ ಉತ5ನ7ಗಳ Dೊ9ೆ�ೆ ಹಕು�ಗಳ ಪ�9ೆ�ೕಕ�ಾ. ಪe`��ೊಳಪRSರುವಪ�; Mifare �ಾ�� �ಾ..ಪ�; �ಾ���ೆ 
+ೆಸರು ಕೂಡ �ಾ�kಾ�Tಸಬಹುದು.
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3.1.3 .ಅನು�ಾ�ಪ�ಾ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� , ಕ�ೆಕ��� ಮತು� �ಗ�� �ವರ�ೆಗಳನು�EthernetRoomManager , 

EthernetHeatManager ಮತು� ಇತರ ಮಧ ಮ !ಯಂತ$ಕಗಳ%EthernetRoomManager &�' 
ಆಧ)�.

ಅತ�ಂತಆ3 eHouse Tಯಂತ�ಕಗಳC ಅತ�ಂತ ಸ��ಯ ಎರಡು �ಾಲು ಐ�M �ಾ�ೆಟ?ಳC ಬಳಸುತ"�ೆ�ೇಗದ ಅನು�ಾಪನ , 

deinstallation ಮತು" �ೇ�ೆ.ಬಳ�ೆಯ $ಾ*G �ೇಬಲ?ಳC1mm ಅಗಲ ಇದು , �ೇಬಲ?ಳC lmೕdn �ಾಡುವ ಅಗತ�`ಲ*.

L2ಇಲ*.1.�ಾ�ೆG Jೕ�ೆ ಆಯ9ಾ�ಾರದ LMo Jೕ�ೆ ಆ�ಾರ ಮತು" +ೆಚುpವeZಾ. qಾಣದ +ೊಂ,�ೆರr ೆ.

Lನ?ಳC�ಾಲು ಆದ�9ೆಯ ಸಂkೆ�ಯನು7 Tೕಡ�ಾ.�ೆ: 
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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 | 

| _ ^ _______________________________________________________ | 

ಎ��– ಅನ�ಾ�/�	ಟ� ಪ�ವತ�ಕ �ಾ��ಗಳ� (ಎ�� ಒಳಹ�ವ�) < 0 ; 3 , 3V>- �ಾಹ� �ಭವವ� (ಐ�� ಸಂಪಕ� ಇಲ% - 20) 

1- �ಎ��/�ೌ�ಂ	 (0V) 

2- �ಎ��/�ೌ�ಂ	 (0V) 

3- 2 ಎ�� 

4- 10 ಎ�� 

5- 3 ಎ�� 

6- 11 ಎ��/DIGITAL INPUT 12 * 

7- 4 ಎ�� 

8- 12/DIGITAL INPUT 11 ಎ�� * 

9- 5 ಎ�� 

10- 13/DIGITAL INPUT 10 ಎ�� * 

11- 6 ಎ�� 

12- 14/DIGITAL INPUT 9 ಎ�� * 

13- 7 ಎ�� 

14- 15 ಎ��/DIGITAL INPUT 8 * 

15- 8 ಎ�� (ERM ೋ	� ಅಥ�ಾ ಾಹ� ರಂದು ಐ��ಕ ಉ ಾ!ಂಶ ಸಂ�ೇದಕವ%ಮುಂ'ೆ ಫಲಕ) 

16- 0 ಎ�� 

17- ERM *ೕ+ೆ 9 ಎ�� (ಐ��ಕ ೆಳ-ನ ಮಟ0 ಸಂ�ೇದಕ (phototransistor +)ೋ	� ಅಥ�ಾ ಾಹ� ಮುಂ'ೆ ಫಲಕ) 

18- 1 ಎ�� 

19- VDD (+3 , 3V) – ERM ೋ	� 12ಯ *ೕ+ೆ ಪ�25ೋಧಕ ಅಗತ�9'ೆಪ�ಸು:ತ/ಬಲ�ೊಳ<=ವ >ಾಪ?ಾನ ಸಂ�ೇದಕಗಳನು@ (5ೋಧಕ 100 ಒಎB) 

20- VDD (+3 , 3V) 

*�sಟd �ಾt;ಗಳC ಹಂu�ೊಳv�ಾ.�ೆ - ERM $ಾ% ಸಂಪಕ� ಇಲ* 

DIGITALಒಳಹ�ವ� - (ರಂದು/ಆ*) +ೆಲ-ೆ. ಕ�ದು/ಸಂಪಕ� (/ಾವ�0ೇ ಸಂಪಕ� ಇಲ%�ಾಹ� �ಭವವ�) (ಐ�� - 14) 
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1- �ಎ��/�ೌ�ಂ	 (0V) 

2- �ಎ��/�ೌ�ಂ	 (0V) 

3- ��ಟC ಇನುEF 1 

4- ��ಟC ಇನುEF 2 

5- ��ಟC ಇನುEF 3 

6- ��ಟC ಇನುEF 4 

7- ��ಟC ಇನುEF 5 

8- ��ಟC ಇನುEF 6 

9- ��ಟC ಇನುEF 7 

10- ��ಟC ಇನುEF 8 * 

11- ��ಟC ಇನುEF 9 * 

12- ��ಟC ಇನುEF 10 * 

13- ��ಟC ಇನುEF 11 * 

14- ��ಟC ಇನುEF 12 * 

*ಅನ�ಾU/�sಟd ಪeವತ�ಕ ಇನು5ಟ?ಳ Dೊ9ೆ ಹಂu�ೊಂ��ಾw8ೆ 

DIGITALಉತ3ನ4ಗಳ� – ��ೇ 5ಾಲಕರು 6ೊ8ೆ -ಾಯ�:;ಾ�ಹಕ ಉತ3ನ4ಗ<ೆಂದ=ೆ (ಐ�� - 40 lubಐ�� - 50) 

1- VCCDRV – �ಬ�ಂGಸುವ%ದು ರHIೆ ಡKೕ	 VCCrelay (+12 9) 

2- VCCDRV - �ಬ�ಂGಸುವ%ದು ರHIೆ ಡKೕ	 VCCrelay (+12 9) 

3– Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ (12V/20mA)ಇಲW.1 

4- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.2 

5- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.3 

6- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.4 

7- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.5 

8- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.6 

9- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.7 

10- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.8 

11- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.9 

12- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.10 

13- Lೇರ MೆNO P+ೇ 9Gವ>ಾ:Q ವRಸುವವನು Sಾ ಆ ಅGUಾರUೆV Lೇಮಕ?ಾಡುವವನು (12V/20mA) Sಾವ%'ೇ ��ಟC ಉ>ಾEದLೆ.11 
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14- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.12 

15- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.13 

16- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.14 

17- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.15 

18- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.16 

19- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.17 

20- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.18 

21- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.19 

22- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.20 

23- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.21 

24- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.22 

25- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.23 

26- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.24 

27- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.25((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

28- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.26((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

29- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.27((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

30- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.28((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

31- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.29((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

32- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.30((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

33- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.31((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

34- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.32((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

35- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.33((ೕಸ
ಾದ 

�ಾಯ*ಗಳನು-) 

36- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.34((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 
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37- �ೇರ �ೆ�� 	
ೇ ��ವ�ಾ�� ವ�ಸುವವನು �ಾ ಆ ಅ��ಾರ�ೆ� �ೇಮಕ�ಾಡುವವನು (12V/20mA) �ಾವ� ೇ !"ಟ$ ಉ�ಾ&ದ�ೆ.35((ೕಸ
ಾದ 
�ಾಯ*ಗಳನು-) 

38- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

39- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

40- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

41- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

42- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

43- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

44- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

45- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

46- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

47- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

40- "ಎ/0/1ೌ3ಂ5 0V (6ಾ7 /ಯಂತ3ಕ ಬಲಪ!ಸುವ ಪ�ಾ*ಯ 1ೌ3ಂ!ಂ1ಾ<=> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- ಕ!@ ನಂತರ 40 Aೆಂ(ೕ) 

49- ಶC� ಒದ�ಸಲು ಕಂEೊ3ೕಲ7 +12 V �ದುGತ�ನು- ಪHIೈ�ೆ (ಪ�ಾ*ಯ6ಾK> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- /ಯಂತ3ಕ ಕ!@ ನಂತರ 100cm) 

50- ಶC� ಒದ�ಸಲು ಕಂEೊ3ೕಲ7 +12 V �ದುGತ�ನು- ಪHIೈ�ೆ (ಪ�ಾ*ಯ6ಾK> �ೇಬ$ ಉದ?ವನು- /ಯಂತ3ಕ ಕ!@ ನಂತರ 100cm) 

POWER�� +12 � (3 - �� �ಾ	ೆ�) 

1- "ಎ/0/@ೖ ಾನ/0V 

2- "ಎ/0/@ೖ ಾನ/0V 

3– �ದುGL ಪHIೈ�ೆ +12 V/0.5A (ಇನು&>) ಯುNಎO 

FRONTPANEL – �ಸರ�ೆ ಫಲಕ �ಾ	ೆ� (ಐ�� - 16) - 	ೇವಲ eHouse �ಾವ��ವ� �ೆಯ ಘಟಕಗಳ� ಸಂಪಕ� 

1- +12 VDC �ದುGL ಪHIೈ�ೆ (ಇನು&>/ಔಟು&> ಗ	ಷR 100mA) * 

2- +12 VDC �ದುGL ಪHIೈ�ೆ (ಇನು&>/ಔಟು&> ಗ	ಷR 100mA) * 

3– !"ಟ$ ಔಟು&> �ಾವ� ೇ.34 (�ಾವ� ೇ Sಾಲಕ ಇಲK ೆ) 

4- �TT +3.3V �ದುGL ಪHIೈ�ೆ (ಬಲಪ!ಸುವ ಆಂತ	ಕ TUರ�ಾ	 ಔಟು&ಟ<ಲಕ) 

5- (�ೆಳ1ೆ �ೆಂಪ� ಸಂVೇದಕ ಇನು&> – IN ಐಆ7 ; ನXK ಸಂಪಕ* ಐಆ7 	Tೕವ7 6ಾಫ*ಲಕ) 

6- 8 ಎ!T (ERM Zೋ5* ಅಥVಾ ZಾಹG ರಂದು ಐ]^ಕ ಉ_ಾ̀ಂಶ ಸಂVೇದಕವ�ಮುಂ ೆ ಫಲಕ) 

7- TX1 (RS232 aaಎ$ ಪ3Aಾರ) ಅಥVಾ ಫಲಕವನು- ಇತರ �ಾಯ*ಗಳb 
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8- RX1 (RS232 aaಎ$ Tcೕಕ	ಸಲು) ಅಥVಾ ಫಲಕವನು- ಇತರ �ಾಯ*ಗಳb 

9- ERM @ೕ
ೆ 9 ಎ!T (ಐ]^ಕ ZೆಳCನ ಮಟd ಸಂVೇದಕ (phototransistor +)Zೋ5* ಅಥVಾ ZಾಹG ಮುಂ ೆ ಫಲಕ) 

10- PWM 1 (PWM !ಮe7 1 ಅಥVಾ (RGB 6ಾ7 Iೆ5) TTL – �ದುGL ಇಲK ೆSಾಲಕ) 3.3V/10mA (ಪವ7 Sಾಲಕ ಓgdೕ ಆh ಎ$ಇ! �ೇರ 
�ೆ��1ಾ� - ಐAೊ
ೇಟ7) 

11- PWM 2 (PWM !ಮe7 2 ಅಥVಾ (RGB 6ಾ7 �3ೕi) TTL – �ದುGL ಇಲK ೆSಾಲಕ) 3.3V/10mA (ಪವ7 Sಾಲಕ ಓgdೕ ಆh ಎ$ಇ! �ೇರ 
�ೆ��1ಾ� - ಐAೊ
ೇಟ7) 

12- PWM 3 (PWM !ಮe7 3 ಅಥVಾ (RGB 1ೆ ಬೂK) TTL – �ದುGL ಇಲK ೆSಾಲಕ) 3.3V/10mA (ಪವ7 Sಾಲಕ ಓgdೕ ಆh ಎ$ಇ! �ೇರ �ೆ��1ಾ� 
- ಐAೊ
ೇಟ7) 

13- ಐಆ7 jೊರ – ಇ�ಾ<kIೆ5 lೆ3ೕಷಕ ಔಟು&> (ಐಆ7 Eಾ3/mnಟ7 6ಾ7 +IೆTಸd7 12V/100mA) 

14- ಅನು-	ೕAೆ> – /ಯಂತ3ಕ 	ೕAೆ> (�ಾVಾಗ "ಎ/0 ಕ!@) 

15- "ಎ/0/@ೖ ಾನ/0V * 

16- "ಎ/0/@ೖ ಾನ/0V * 

*ಫ�ಂ� �ಾ�ನ
 EthernetRoomManager ಶ� ಒದ�ಸಲು (ಇತರ �ಸ��ೆ���ದು�� ಪ� ೈ"ೆ ಸಂಪಕ$ಗಳನು' (+12 VDC) ಮತು 
ಉತಮ *ೌ�ಂ�ಂ, ಭರವ/ೆ01ೇಷ4ಾ� ಪ�5 /ಾಧನಗಳ7 ಎತ�ೆ$� ರೂಟ; 

ಎತ$ೆ��- RJ45 �ಾ	ೆ� - LAN (10MBs) 

ಪ�<ಾ=ತUTP >ೊ?ೆ LAN /ಾ"ೆ� RJ45 - 8 "ೇಬ
.

%ೆಳಕು– %ೆಳ'ನ ಸಂ)ೇದಕ (2 ��) – ಐ+,ಕ %ೆಳ'ನ ಮಟ. ಸಂ)ೇದಕಪ/ಾ�ಯ)ಾ0 %ಾಹ� ಫ2ಂ� ತಂಡ4ೊಂ67ೆ 

1- "ಎ/0/@ೖ ಾನ/0V 

2– oೕEೋ Eಾ3/mಸd7 + (ಅಥVಾ ಇತರ ZೆಳCನ ಸೂpn ಸಂVೇದಕ oೕEೋಡqೕ5 , 9 oೕEೋ Iೋಧಕ) ಎ!T (ERM Zೋ5* ಅಥVಾ ಐ]^ಕ 
ಸಂVೇದಕZಾಹG ಫ3ಂ> ಸ(s) 

8ಾಪ9ಾನ– 8ಾಪ9ಾನ ಸಂ)ೇದಕ (3 ��) – ಐ+,ಕ 8ಾಪ9ಾನ%ಾಹ� ಫ2ಂ� ಸ:; (MCP9701 <ೊ8ೆ7ೆ ಪ/ಾ�ಯ)ಾ0 
ಸಂ)ೇದಕ , MCP9700) 

1- +3 , 3V �ಾಪ�ಾನ Aೆ�ಾm7 �ದುGL ಪHIೈ�ೆ 

2- 8 ಎ!T (ERM Zೋ5* ಅಥVಾ ZಾಹG ರಂದು ಐ]^ಕ ಉ_ಾ̀ಂಶ ಸಂVೇದಕವ�ಫ3ಂ> ಸ(s) 

3- "ಎ/0/@ೖ ಾನ/0V 

ಮ%ಾ=0ಸುವ>ದರ- $ೇರ ?ೆ@A ಓC.ೕ �ಾD ಉತFನGಗHೆಂದIೆ PWM (5 ��) - ದಂಪ;ಗಳ� (3.3V/10mA) ನಪವD Jಾಲಕಗಳ� 

1- PWM 1 (PWM !ಮe7 �ಾವ� ೇ.1 ಅಥVಾ aaಎ$ ಪ3�ಾಣಕ RGB ಮZಾu�ಸುವ�ದರ �ೆಂಪ�)3.3V/10mA (ಓgdೕ �ೇರ ಸಂಪಕ*ವನು- ಹರಡುವ 
ಡqೕ5 6ಾ7 - ಐAೊ
ೇಟ7- ಆ�ೋ5) 

2- PWM 2 (PWM !ಮe7 �ಾವ� ೇ.2 ಅಥVಾ aaಎ$ ಪ3�ಾಣಕ RGB ಮZಾu�ಸುವ�ದರ 6ಾ7 �3ೕi)3.3V/10mA (ಓgdೕ �ೇರ ಸಂಪಕ*ವನು- 
ಹರಡುವ ಡqೕ5 6ಾ7 - ಐAೊ
ೇಟ7- ಆ�ೋ5) 

3- PWM 3 (PWM !ಮe7 �ಾವ� ೇ.3 ಅಥVಾ aaಎ$ ಪ3�ಾಣಕ RGB ಮZಾu�ಸುವ�ದರ 6ಾ7 /ೕX)3.3V/10mA (ಓgdೕ �ೇರ ಸಂಪಕ*ವನು- 
ಹರಡುವ ಡqೕ5 6ಾ7 - ಐAೊ
ೇಟ7- ಆ�ೋ5) 
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4- "ಎ/0/@ೖ ಾನ/0V - ಆh ಡqೕಡುಗಳ ಹರಡುವ �ಾGvೋಡwಳb�ದುGL Sಾಲಕಗx1ಾ� optoisolators * 

5- +12 VDC �ದುGL ಪHIೈ�ೆ (ಇನು&>/ಔಟು&> 100mA) * 

*�ಮA; ಪವ; Bಾಲಕಗಳ7 (ಕ�ತ*ೊCಸ Dಂದ EthernetRoomManager EಾFಸುವಇತರ 0ದು�� ಪ� ೈ"ೆ ಸಂಪಕ$ಗಳನು' 

(+12 VDC) ಉತಮ *ೌ�ಂ�ಂ, ಭರವ/ೆ01ೇಷ4ಾ� ಎತ�ೆ$� ರೂಟ; ಪ�5Gಂದು /ಾಧನಗಳ7.

�ಸರ�ೆ�ಾK� – �ಾಧನಗಳನುG ಸಂಪ'�ಸಲು 9ಾಡ%ೇ� 
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3.2 .EthernetHeatManager - �ಾಯ�� �ೋ�ೆ ಮತು� �ೆಂಟ�� �ೕ� �ಯಂತ�ಕ 

EthernetHeatManagerಸHಯಂ ಒಳ*ೊಂ�ರುವ Jಯಂತ�ಕ Jವ$Kಸಲು EೊಂLMೆ: 

� ಎಲNವ�OಾಯN; "ೋPೆ 0ಷಯಗಳ7 , 
� "ೇಂದ�ದ1ಾಖ ವ�ವ/ Rೆ , 
� ಪ�ಕSಸುವTದು , 
� BೇತDಸ"ೊಳ7Uವಂ?ೆ <ಾಡು0"ೆಏ; Jವ$ಹPಾ ವ�ವ/ Rೆಗಳ7.

/ಾಧನಅತ�ಂತ ಮುಂದುವDದ ?ಾಪನ ಮತು ತಂ�ಾ�ಸುವ ಅನು/ಾRಪನ Jಯಂ5�ಸಲು ಮತು <ಾಡಬಹುದುಒS�*ೆ ಬಳ"ೆ ಉZತ 

ಮತು Z[ ಶ� ಮೂಲಗಳ7 ಗಂ\ೕರ4ಾ� ಕ�]*ೊCಸುತMೆ?ಾಪನದ 4ೆಚ_ಗಳ7 ಮತು ತಂ�ಾ�ಸುವ , 4ೆಚ_ಗಳ KಂLರು�ಸುವ 
/ಾಧ�4ಾFತು ಏನು1 ಅನು/ಾRಪ�ೆಯನು' - 3 ವಷ$ಗಳ.

"ಾರಣಬೃಹ� "ಾಯ$ವನು' EthernetHeatManager bಾವTMೇ *ೆ ಅಳವ�c"ೊಳUಲು <ಾಡಬಹುದುಅನು/ಾRಪನ ಸಂರಚ�ಾ 
dc<ಾ�/ತಂಪT*ೊCಸುವ.

ಮುಖ�ಸ<ಾರಂಭ: 

� ಹಂeೆ(bಾವTMೇ Dೕ5ಯ) ]ೕfೆ/Jಯಂತ�ಣವನು' , ಇಂಧನ ಪ� ೈ"ೆ eೆgh ಅಶಕ*ೊCc , 0ದು�� ಅಶಕ*ೊCc ,eHouse 

ಇಂಧನವನು' ಪ� ೈ"ೆ ಅ5ಕ�iಸfಾಗುವTLಲN.
� LೕjೕತkವJೕರು >ಾ"ೆ� ಮತು/ಅಥ4ಾ Eಾ� ಏ; ಹಂZ"ೆ (Eಾ�m) ವ�ವ/ RೆGಂL*ೆ , Jೕರುಗುಟು� Eೊರ*ೆಡಹು , 

ಸEಾಯಕ ಅ\<ಾJಗಳ7 , ಕಳU Jಯಂತ�ಣ EೊಂLತು , 
� ಪ�ಕSಸುವTದುAMALVA REGO HV400 ಅಥ4ಾ C1 ಸಹವ5$ತHವನು' ಮತು BೇತD"ೆ OೆಂಬಲJಯಂತ�ಕ (RS232 

ಇಂಟnೇ$o ರೂpಸಲು ]ೕfೆ ಮುಂದುವDದ Jಯಂತ�ಣ) , 
� *ೌ�ಂeಾqಖ 0Jಮಯ (rೕ) ಅ\<ಾJ , 
� Jೕರು4ಾ?ಾಯನ ವ�ವ/ Rೆ*ೆ Kೕಟ;/ಕೂಲ; ಪಂ[ , 
� ಆನುಷಂ�ಕBೇತD"ೆ Oೆಂಬಲ"ಾ�� ಅ\<ಾJ Jಯಂತ�ಣ , 
� ಮೂಲಭೂತಇತರ BೇತDc"ೊಳ7Uವವ Dೕ5ಯ Jಯಂತ�ಣ (ctೕm 1 ರಂದು/ಆu , 4ೇಗ 2 , ctೕm 31ಾಖ 0Jಮಯ"ಾರಕ 

Oೈ�ಾo , ಸEಾಯಕ ಅ\<ಾJಗಳ7 , JೕDನ ತಂ�ಾದ , Kೕಟರು , rೕ ,ಏ; deriver.
� Jಯಂ5�ಸಲುಸvೕ$ wೕxಾ; ಏ; Deriver/rೕ.
� Jೕರು?ಾಪಕ ("ಾFಸುವ 4ಾಯು "ೊಠ�ಗCದುz EೊರಕCಸOೇಕು , 0ದು�� ಮರದ Jಯಂ5�ಸಲು*ಾCಯ ?ಾಪ<ಾನವT 

ಸDEೊಂLಸುವ 0{ಾನಗಳನು' ಕxೌ�).

� dc"ೇಂದ� ?ಾಪನ ಮತು dc JೕDನ 4ಾಟ; ಬಫ; Jವ$ಹPೆಅನು/ಾRಪನ , dc ಮಟ�ದ ಸೂಚಕ , 
� ಸೂಯ$ನವ�ವ/ Rೆ (Jಯಂತ�ಣ JೕDನ ಪಂ[) , 
� ರಣ|ೇD?ಾಪ<ಾನ ]ೕfೆ ಸೂಚಕಗಳ7: OಾಯN; , Lೕjೕತkವ , /ೌರಮಂಡಲ.

Jಯಂತ�ಕಅಳ?ೆ ಮತು "ೆಳ�ನ ?ಾಪ<ಾನ Jಯಂ5�ಸುವ: 

� JೕರುLೕjೕತkವ ನ >ಾ"ೆ� (1) - ಪಂ[ Jಯಂತ�ಣ , 
� JೕರುLೕjೕತkವ ನ >ಾ"ೆ� (2) (KಂLನ /ೆ�ಾk; ಅ[) , 
� Lೕjೕತkವಸಂವಹನ (Eಾ�m ವ�ವ/ Rೆಯ dc *ಾCಯ ?ಾಪ<ಾನ) , 
� ಹಂeೆJೕರು >ಾ"ೆ� (ಪಂ[ Jಯಂತ�ಣ) , 
� dcJೕDನ ಬಫ; xಾ[ (90 % ಎತರದ) , 
� dcJೕDನ ಬಫ; ಮಧ�ಮ (50 % ಎತರದ) , 
� dcJೕDನ ಬಫ; "ೆಳ*ೆ (10 % ಎತರದ) , 
� Jೕರು/ೌರಮಂಡಲದ (ಪಂ[ ಕಂxೊ�ೕ
 *ಾ�) , 
� ಏ4ಾ$?ಾಯನ ವ�ವ/ Rೆ*ೆ Deriver Oಾಹ� ಏ; ?ಾಪ<ಾನ , 
� rೕ*ಾC *ಾC ?ಾಪ<ಾನ , 
� ಒದ�ಸುBೇತDc"ೊಳ7Uವವ ?ಾಪ<ಾನವT ಏ; (�Nೕ}) , 
� J~ಾ�ಸಮ�ೆ ?ಾಪ<ಾನ *ಾCಯ (ಡS$) , 

� BೇತDc"ೊಳ7Uವವಔಟುt� ಏ; ?ಾಪ<ಾನ - "ೊಠ� (�Nೕ}) ]ೕfೆ dೕcದುz , 

� dc0ದು�� ಮೂರು Dೕ5ಯ�N ಕxೌ� Jಯಂ5�ಸುವ 4ಾಟ; Kೕಟ; ನಂತರ 4ಾಯು?ಾಪ<ಾನ EೊಂMಾ="ೆಗಳನು' 
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�ಾ� , 

3.2.1.EthernetHeatManager ಉ�ಾ�ದ�ೆ.

3ಉ�ಾ�ದ�ೆ - 	ೕ�ೕತವ ��� (��� �ಾ�ಂ� �ೆ) ಹ�ರು/ಹಳ	/�ೆಂಪ� 

	ೕಪಗಳ�ಸಂ!ೕಜ�ೆಯನು% &ೕರು 'ಾ�ೆ( ಮತು* ಸಂವಹನ �ಾಪ+ಾನಗಳ ಅವಲಂ.ತ/ಾ0ರುತ*1ೆ.

Tjacket- ಅಳ�ೆ 	ೕರು ಾ�ೆ� �ಾಪ�ಾನ (ದುಪ��ಾ��ತು) 

Tconv -�ೕ�ೕತ�ವ �ೕ�ೆ �ಾಪನ ಸಂವಹನ �ಾಪ�ಾನ 

ಎಲ�ವ�ಆ� - Tconv <“ Conv.ಆ# ” * , ಮತು%Tjacket <“ �ೆಂಪ& ಮತು% ” *.

ಹಸುರುೊ�ೆಯುವ - 'ಾ( �ೕ�ೕತ�ವ ಅಥ*ಾ ದೂರ ,ರ-ಾ.ರ /ದಲದುವ&ಗ2ಂದ ಕುಂ�ಸು(Tjacket <“ ಹ4ರು ಮತು% ” *) 

ಮತು% (ಮತು% “ Conv.ಆ# ” * <Tconv <“ Conv.” ರಂದು ; *) 

ಹಸುರು�ರಂತರ - “ ಹ4ರು ಮತು% ” * < Tjacket <“ ಹಳ� ಮತು% ” * - “ ಅಂಚು ” * 

ಹಸುರುಮತು� ಹಳ� - “ ಹಳ� ಮತು% ” * - “ ಅಂಚು ”* < Tjacket <“ ಹಳ� ಮತು% ” * + “ ಅಂಚು ” * 

ಹಳ�ಯ - “ ಹಳ� ಮತು% ” * + “ ಅಂಚು ”* < Tjacket <“ �ೆಂಪ& ಮತು% ” * - “ ಅಂಚು ” * 

ಹಳ�ಯಮತು� �ೆಂಪ� - “ �ೆಂಪ& ಮತು% ” * - “ ಅಂಚು ”* < Tjacket <“ �ೆಂಪ& ಮತು% ” * + “ ಅಂಚು ” * 

�ೆಂಪ� - “ �ೆಂಪ& ಮತು% ” * +“ ಅಂಚು ” * < Tjacket <“ ಅ�ಾ67 ಮತು% ” * 

�ೆಂಪ�ೊ�ೆಯುವ - Tjacket> = “ ಅ�ಾ67 ಮತು% ” * 

	ೕ�ೕತವ&ೕರನು% ಪಂ� (	ೕ�ೕತವ &ೕರು 'ಾ�ೆ( ಮತು* 2ಾ( /ಾಟ4 ಬಫ4 ನಡು/ೆ).

Tjacket= ಸ8ಾಸ9 (: ಾ�ೆ� 1 ಮತು% : ಾ�ೆ� 2) �ಾಪನ 

Tconv�ೕ�ೕತ�ವ �ೕ�ೆ = ಅಳ�ೆ ಸಂವಹನ �ಾಪ�ಾನ 

Tjacket>“ �ೕ�ೕತ�ವ PUMP ” * ಮತು% Tconv>“ Conv.ಆ# ”* (�ೕ�ೕತ�ವ ;4 ಇ=ೆ) (ಪಂ� ರಂದು) 

Tjacket<“ �ೕ�ೕತ�ವ PUMP ” * - “ ಅಂಚು ” *(ಪಂ� ಆ:) 

ಹಂ;ೆ&ೕರನು% ಪಂ� (<ಾಯ=4 &ೕರು 'ಾ�ೆ( ಮತು* 2ಾ( /ಾಟ4 ಬಫ4 ನಡು/ೆ) 

Tboiler>” ಹಂ>ೆಪಂ? ಮತು% ” * (ಪಂ� ರಂದು) 

Tboiler <” ಹಂ>ೆಪಂ? ಮತು% ” * - “ ಅಂಚು ” * (ಪಂ� ಆ:) 

ಹಂ;ೆಆ>/ಆ: 2ಾ( /ಾಟ4 ಬಫಗ?ಳ �ಾಪ+ಾನ &ಯಂ�@ಸಲ�ಡುತ*1ೆ.

TBM- ಬಫ4 ಮಧ�ಮ +ಾಪನ �ಾಪ+ಾನ 
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TBM>“ Min : ” * (<ಾಯ=4 OFF) 

TBM<“ Min : ” * - “ ಅಂಚು ” * ಮತು% -ೌರ ಆABೕ�ೕತ�ವ ಆ# (Bೕ�ೆ <ಾಯ=4) 

CೇತD��ೊಳ�Fವವ(/ ಆ: �ಾG).

HಾI- Jೆಂಟ@K �ಾಪಕ ಆಂತDಕ ರೂM NೆಂಪOೇಚ4 ಸಂ/ೇದಕವನು% +ಾಪನ 

CಾD>“ : Eನಂ,4ದ ಮತು% ” * (�ಾಪಕ PೕQ - 2ೊರ.ಡುವ�ದರ�ೈSಂದ ಅಥ/ಾ ಪUಣ? ಸWಯಂ PೕQ) , 

CಾD<“ : Eನಂ,4ದ ಮತು% ” * - “ ಅಂಚು ” * (�ಾಪಕPೕQ - �ೈSಂದ ಅಥ/ಾ ಪUಣ? ಸWಯಂ ಕ@ಮದX= /ೆಂ() , 

CಾD>“ : Eನಂ,4ದ ಮತು% ” * (ಕೂXಂY PೕQ - �ೈZ[ �ೆರZನಅಥ/ಾ ಪUಣ? ಸWಯಂ PೕQ) , 

CಾD<“ : Eನಂ,4ದ ಮತು% ” * - “ ಅಂಚು ” * (ಕೂXಂ�ೊ\Q - ) �ೈSಂದ ಅಥ/ಾ ಪUಣ? ಸWಯಂ PೕQ 2ೊರ.ಡುವ�ದರ.

CೇತD��ೊಳ�Fವವ(ಮಟ] 1/ಮಟ] 2/ಮಟ] 3).

	ಯಂ,Gಸುವ�ೈ�ಂದ ಅಥ*ಾ IೆಡೂKಲರ 	ಂದ Lಾ2 ಮಟ�.

&ೕರು^ೕಟ4 ಪಂ� (ಬಫ4 ಮತು* ^ೕಟ4 ನಡು/ೆ).

HಾI- Jೆಂಟ@K �ಾಪಕ ಆಂತDಕ ರೂM NೆಂಪOೇಚ4 ಸಂ/ೇದಕವನು% +ಾಪನ 

CಾD< : * Eನಂ,ಸ�ಾN=ೆ - ಅಂಚು * (�ಾಪಕ PೕQ - ) Bೕ�ೆ ಪಂ� 

CಾD> : * Eನಂ,ಸ�ಾN=ೆ (ಪಂ� OFF) 

(*)_ೕ `ಾ4 /ಾಟ4 ^ೕಟ4/ಕೂಲ4 ಪಂ�.

ಗುಟು� OೊರLೆಡಹುಆP �ಾಡು*ಾಗ Lಾ2 , Qೕ ಮೂಲಕ Rೇತ9�ೆ RಾಲSೆಯ(Tರುವ ಮತು%OೆಚುUವ9 ಷರತು%ಗಳW: 

� �ೈ�ಂದ �ಾಡುವ �ೆಲಸ/ೕX (“ ತಂYಾದ/Zೕಟ� ಮತು% ” * ಆD.ಯನು[ ಸ\Gಯ Oೊಂ�ಸ�ಾNಲTHeatManager ಆ# 
�GೕLಾG6.

� ಪ]ಣ7ಆ�ೋ E_ಾನ ಅಗತKE=ೆ ಸ`ಯಂRಾ(ತ*ಾN *ೇa  ೆಆD. ಅಥ*ಾ �ೆಲವ& ಶ\% ಪ>ೆಯಲುಉ2�ಾಯ.

� dೇಷರ�ಾ%ದ*ಾ�ಾಯನ ಇದು ಅಗತKE=ೆ ಸ`ಯಂRಾ(ತ*ಾN *ೇa  ೆಆD. ಅಥ*ಾ �ೆಲವ& ಶ\% ಪ>ೆಯಲುಉ2�ಾಯ.

ಮೂರುDೕ�ಯX= ಕNೌ( &ಯಂತ@ಣ (+) (2ಾ( /ಾಟ4 ಬಫ4 ಮತು* /ಾಟ4 ^ೕಟ4 ನಡು/ೆ).

Theat- *ಾಟ� Zೕಟ� ನಂತರ ಏ� �ಾಪನ �ಾಪ�ಾನ.

Theat>“ : Zೕಟ� ಮತು% ” * (ಆ:) 

Theat<” : Zೕಟ� ಮತು% ” * - ” ಅಂಚು ” * (�ಾ�ಾbXಕ) ರಂದು �ಾಪನ ಕGಮದ(T Lಾ2 ಸಂದಭ7ದ(T.

ಮೂರುDೕ�ಯX= ಕNೌ( &ಯಂತ@ಣ ( - ) (2ಾ( /ಾಟ4 ಬಫ4 ಮತು* /ಾಟ4 ^ೕಟ4 ನಡು/ೆ).
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Theat- *ಾಟ� Zೕಟ� ನಂತರ ಏ� �ಾಪನ �ಾಪ�ಾನ.

Theat>“ : Zೕಟ� ಮತು% ” * (Bೕ�ೆ �ಾ�ಾbXಕ) �ಾಲದ(T�ಾಪನ ಕGಮದ(T *ಾ�ಾಯನ.

Theat<“ : Zೕಟ� ಮತು% ” * - “ : Zಸ�9 ” * (ಆ:) 

cdಷ]/ಾದಅಂ1ಾಜು ಕ@+ಾವGಯ &ಯಂತ@ಣ ಆಂ1ೋಲನದX= <ಾD�ೆ 'ಾD�ೆ ತರ�ಾSತುBೕ�ೆ ಅfೇgತ ಮಟ]ದX= ^ೕಟ4 
�ಾಪ+ಾನ ಇD��ೊಳFಲು cದು�i ಕNೌNಾj( /ಾಟ4 ಬಫ4 �ಾಪ+ಾನ , ;ೆ�ಾ] �ಾಪ+ಾನ ^ೕ�ೆ.

ಸೂಯ?ನವ�ವJ �ೆಯ /ಾಟ4 ಪಂ� (Jೌರ ವ�ವJ �ೆ ಮತು* 2ಾ( /ಾಟ4 ಬಫ4 ನಡು/ೆ).

:-ೌರ (ಅಳ�ೆ)>” : -ೌರ Oಾಗೂ ” * (Bೕ�ೆ) , 

:-ೌರ (ಅಳ�ೆ) <” : -ೌರ Oಾಗೂ ” * - ” ಅಂಚು ” * (ಆ:) , 

ಹಂ;ೆಪವ4 (ರಂದು/ಆ:).

�ಾKSೆgೕ4Lೆಯ(T dಾಯT� ಮಹತ`ದ EದುKh ಬಳಸ�ಾಗುತ%=ೆ , ಇ�ಾK�.

ಹಂ;ೆ&kblಯ�ೊGಸಲು ಇಂಧನ ಪUOೈ�ೆ ;ೆmn (ರಂದು/ಆ:).

ಇಂಧನಪ]8ೈ�ೆ >ೆkl dಾಹK*ಾN HeatManager ಇ 	m.nಯLೊ2ಸ�ಾN=ೆ �ಾಡಬಹುದು.LಾGಂ.�ಾTopಾgಯT� dೆಂ\ಯ ಸqಳದ(T 
ಇಂಧನ ಔ�.EIೇಷ*ಾN ಘನ ಇಂಧನಗ2Lೆ>ೆkl.

ಸWಯಂCಾಲ�ೆಯ ಸ*ಂಭನಇಂಧನ ಪUOೈ�ೆ ;ೆmn (ರಂದು/ಆ:).

ಇಂಧನಪ]8ೈ�ೆ >ೆkl dಾಹK*ಾN HeatManager ಇ ಅ,ಕGtಸಬಹು=ಾN=ೆ.LಾGಂ.�ೋX LಾNಇಂಧನ /ದಲ dಾ9Lೆ ಅಥ*ಾ 
�ಾTu ನಂತರ ಔ�.EIೇಷ*ಾN ಘನ ಇಂಧನಗ2Lೆ>ೆkl.

	ೕ�ೕತವ2ಾ( ಏ4 ಹಂq�ೆ ಊ	 ಆ�ಾರ �ೊಡುವವನು (ವ�ವJ �ೆಯನು% 2ೊಂ	ತು*) 

Tconv�ೕ�ೕತ�ವ �ೕ�ೆ ಲಂಬಗಮನದ = �ಾಪನ �ಾಪ�ಾನದ �ೌಲK.

Tconv>“ Conv.” ರಂದು ; * (ರಂದು) , 

Tconv<“ Conv.ಆ# ” * (ಆ:) .

.�/ಾಟ4 ಬಫ4 ���.

:;v ,TBM , Tbt - ಕGಮ*ಾN ಬಫ� �ಾಪನ �ಾvದ Iಾಖದ (�ೆಳLೆ , ಮಧK ,�ೕಲ�ೆ.).

:;v>“ : ಬಫ� 	tಷ ಮತು% ” * (	ರಂತರ dೆಳಕು) 

:ಸ8ಾಸ9 ಬಫ�> 100 % ಸಮಯ Oೋ(ಸುವ&ದು ಆ# ಸಣy ಸಮಯ.

:ಸ8ಾಸ9 ಬಫ� < 100 % ಆ# ಸಮಯದ �ೕ�ೆ ಪG�ಾzಾನುಗುಣ.

TIME_ON0.ನಂತರ �ೆಳNನ 2 -ೆ�ೆಂಡು ಮತು% TIME_OFF (Tbt + TBM)/2 45 4 - -ಾ�ಾಗುವ&�ಲT;4 	ೕ9ನ.
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TIME_ON= TIME_OFF 0.2 -ೆ�ೆಂಡು (Tbt) <” : Zೕಟ� ಮತು% ” * +5 4 ಅಲT�ಾಪನ -ಾಕಷು� ಉಷy�ೆ (*ಾಟ� Zೕಟ� 
ಪ]8ೈ�ೆ).

ಹಂ;ೆರಣsೇD.

:dಾಯT� �ಾಪನ>” : ಎಚU9�ೆಯ ಮತು% ” * (ರಂದು) 

:dಾಯT� ಅಳ�ೆ <” : ಎಚU9�ೆಯ ಮತು% ” * (ಆ:) 

*“ 9ಂದ Oೆಸ9ಸುವ ಬಳ4 ; eHouse.ಎ|� ಮತು% ” ಅ}T�ೇಶP 	ಯ�ಾಂಕಗಳನು[.

3.2.2.EthernetHeatManager �	
ಗಳ.

EthernetHeatManager�ಾಪನ tೕಸ�ಾN=ೆ 	ಯಂತGಕ , ತಂYಾNಸುವ , *ಾ�ಾಯನ �ೆಲಸಅSೇಕ E_ಾನಗಳW.ಇತರ ಕ	ಷ~ 

�ಾನವ ಪ]ಣ7 �ಾಯ7ಗಳನು[ -ಾ�ಸಲುಪರಸ�ರ \GD , ಘಟSೆಯ tೕಸ�ಾNರುವ -ೆ� *ಾK'ಾK	ಸ�ಾNತು% , ಅದರ ಎ�ಾT 
	ವ7Zಸಲು\GDಗಳW.�ೈ�ಂದ�ೇ ಅಥ*ಾ ಮುಂದುವ9ದ IೆಡೂKಲರ (248 RಾಲSೆ�ಾಗಬಲTದು-ಾqನಗಳW) eHouse ಇತರ 
-ಾಧನಗಳ(T �ಾZ, EthernetHeatManager ರೂ}ಸಲುವKವ- qೆ.

ಘಟ�ೆಗಳ�: EthernetHeatManager ಆ: 

� ಹಂ>ೆ(�ಾKನುಯ� dಾಯT� ರಂದು ರಂದು - Iಾಖ 	ಯ�ಾಂಕಗಳನು[ ಇನೂ[ ಪ9ೕ�ಸ�ಾಗುತ%=ೆ , ಆದ�9ಂದಬಳ�ೆಯ 
dಾಯT� �ಾವ&=ೇ ಅದನು[) ಸ`ಲ� ಆ# �ಾಡ�ಾಗುತ%=ೆ , 

� ಹಂ>ೆಆ# (�ಾKನುಯ� dಾಯT� ಆ# - Iಾಖ 	ಯ�ಾಂಕಗಳನು[ ಇನೂ[ ಪ9ೕ�ಸ�ಾಗುತ%=ೆ ,ಬಳ�ೆಯ dಾಯT� 
ಅಗತKE=ೆ *ೇa  ೆಆದ�9ಂದ ಆP �ಾಡ�ಾಗುತ%=ೆಸ`ಲ�) , 

� 	m.nಯLೊ24ಇಂಧನ ಪ]8ೈ�ೆ >ೆkl (ಘನ ಇಂಧನ dಾಯT� Lೆ) , 
� ಸ\GಯLೊ24ಇಂಧನ ಪ]8ೈ�ೆ >ೆkl ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� ಸ`ಯಂRಾಲSೆಯ ಸ%ಂಭನ(�ೕ�ೆ ಇಂಧನ ಸರಬ8ಾಜು >ೆkl - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� ಸ`ಯಂRಾಲSೆಯ ಸ%ಂಭನಇಂಧನ ಪ]8ೈ�ೆ (ಓvಸಲು - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� ಪGಕ:ಸುವ&ದು(Lಾ2 , ) �ೕ�ೆ Rೇತ94�ೊಳW�ವವ , 
� ಪGಕ:ಸುವ&ದುಆ# (Lಾ2 ಆ# �ಾv , Rೇತ94�ೊಳW�ವವ , ಮತು% ಎ�ಾT ಸOಾಯಕ-ಾಧನಗಳW) , 

� �ಾಪನEದುKh ಮೂರು E_ಾನಗಳ(T �ಾK|� (Oೊಂ�ಸ�ಾಗು,%=ೆ ಗ9ಷ~ �ಾಪ�ಾನ) *ಾಟ� Zೕಟ� �ಾ� ಕ�ೌ� , 
� �ಾಪನEದುKh ಮೂರು E_ಾನಗಳ(T 	tಷ (Oೊಂ�ಸ�ಾಗು,%=ೆ 	tಷ �ಾಪ�ಾನ) *ಾಟ� Zೕಟ� �ಾ� ಕ�ೌ� 

ಮತು% ಪಂ? ಆ# , 
� �ಾಪನ	ೕರನು[ ಮೂರು 9ೕ,ಯ(T ಕ�ೌ� ನ + (�ಾKನುಯ� Oೆ�Uನ -ಾqನZೕಟ�) , 

� �ಾಪನ - 	ೕರನು[ ಮೂರು 9ೕ,ಯ(T ಕ�ೌ� ಆ# (�ಾKನುಯ� ಕv� -ಾqನZೕಟ�) , 

� ,ರುNdಾಯT� ಪಂ? �ೕ�ೆ (�ಾKನುಯ� ಸದK�ೆ. dಾಯT� �ಾ� ಪಂ? ಆP) , 

� ,ರುNdಾಯT� ಪಂ? ಆ# (�ಾKನುಯ� dಾಯT� �ಾ� ಪಂ? ಆ# �ಾಡಲು) , 
� ,ರುNdಾSೆ�ೖ� ಪಂ? �ೕ�ೆ (�ಾKನುಯ� ಸದK�ೆ. �ೕ�ೕತ�ವ �ಾ� ಪಂ? ಆP) , 

� ,ರುN�ೕ�ೕತ�ವ ಪಂ? ಆ# (�ಾKನುಯ� �ೕ�ೕತ�ವ �ಾ� ಪಂ? ಆ# �ಾಡಲು) , 

� Zೕಟರು�ೕ�ೆ ಪಂ? (Zೕಟ� �ಾ� ಪಂ? �ೕ�ೆ �ಾKನುಯ� ,ರುNಸುವ&ದು) , 
� Zೕಟರು(�ಾKನುಯ� Zೕಟ� �ಾ� ಪಂ? ಆ# �ಾಡಲು) ಆ# ಪಂ? , 
� ಮ� %ೆ ೋvಸುdಾಯT� ಬಳ�ೆ ಎಚU9�ೆ dಾಯT� \Tಯ9ಂ� (ಮರುOೊಂ�4 ಅ�ಾ67 �ೌಂಟ�ೊ7Sೆಯ ಪ�7 9ಂದ) , 

� ಮ� %ೆ ೋvಸುಅ�ಾ67 �ೋX (dಾಯT� ಬಳ�ೆ ಮರುOೊಂ�4 ಅ�ಾ67 �ೌಂಟ� 	ಂದ�ೊSೆಯ ಇಂಧನ �ೋX) , 

� ,ರುNdಾಯT� ಪವ� ಸY Tೈ (dಾಯT� ಪವ� ಸY Tೈ �ೕ�ೆ �ಾKನುಯ� ,ರುವ&) ರಂದು , 
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� ,ರುNdಾಯT� ಪವ� ಸY Tೈ (�ಾKನುಯ� dಾಯT� ಪವ� ಸY Tೈ ಆ#) ಆ# , 
� PWM1 * + (PWM 1 ಉತ�,%ಯ(T OೆಚUಳ ಮಟ�) , 
� PWM2 * + (PWM 2 ಉತ�,%ಯ(T OೆಚUಳ ಮಟ�) , 
� PWM3 * + (PWM 3 ಉತ�,%ಯ(T OೆಚUಳ ಮಟ�) , 
� PWM1 * - (PWM 1 ಉ�ಾ�ದSೆಗಳ �ೕ�ೆ ಮಟ�ದ(T ಇ2�ೆ) , 
� PWM2 * - (PWM 2 ಉ�ಾ�ದSೆಗಳ �ೕ�ೆ ಮಟ�ದ(T ಇ2�ೆ) , 
� PWM3 * - (PWM 3 ಉ�ಾ�ದSೆಗಳ �ೕ�ೆ ಮಟ�ದ(T ಇ2�ೆ) , 
� ಆ�ೆ�ಾಯ7ಕGಮ ಬದ�ಾವzೆ (ಗ9ಷ~ 24 , ಎ�ಾT HeatManager E_ಾನದ 	ಯ�ಾಂಕಗಳW ಮತು%�ಾಪ�ಾನ ಮಟ�ಗಳW , 

ಪG, *ೈಯ\%ಕ*ಾN �GೕLಾG6 �ಾಡಬಹು=ಾN=ೆ�GೕLಾGಂ).

*PWM OೆಚುUವ9 ಅ��ಾ	ಗಳW v4 ಅಥ*ಾ 	ಯಂ,Gಸಲ�ಡುತ%=ೆ -ಾಧನಗಳ 	ಯಂ,Gಸಬಹುದು(Sಾv ಅಗಲ 

ಸಮನ`ಯLೊ2ಸಲ�:�ರುತ%=ೆ ಇನು��).OೆಚುUವ9 EದುKh Rಾಲಕ ಅಗತKE=ೆಓ��ೕ ೊ�ೆ - ಪG�ೆKೕ\ೕಕರಣ.

ಸಮZ?�ದCೇತD��ೊಳ�Fವವ u@Iಗಳ� (AMALVA REGO - 400) ಅಥ/ಾ ಇತOೆ (*) 

� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ(*) 	(T4 (ಆ#) , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ(ರಂದು) (*) YಾGರಂ�4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವdೇ4Lೆ (*) (Zೕ� ಎ�ೆ��ೕಂ� 	m.nಯLೊ24) , 

� Rೇತ94�ೊಳW�ವವಚ2Lಾಲದ(T (*) (Zೕ� ಎ�ೆ��ೕಂ� ಸ\GಯLೊ24) , 

� Rೇತ94�ೊಳW�ವವಆ�ೋ (Rೇತ94�ೊಳW�ವವ ಸ`ಯಂRಾ(ತ /ೕX - ಆಂತ9ಕ -ೆ:�ಂಗ�ಳನು[ ಬಳ4Rೇತ94�ೊಳW�ವವ 
ಮತು% IೆಡೂKಲರ) , 

� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ�ಾKನುಯ� (�ಾKನುಯ� /ೕX - Rೇತ94�ೊಳW�ವವ ಅದ�ೆ. dಾಹK*ಾN 	ಯಂ,Gಸಬಹುದು 
HeatManager ) , 

� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 15 4 (: ಅನು-ಾq}ಸ�ಾದ OೆಚುUವ9 �ೊಠv ರ(T ಮನERೇತ94�ೊಳW�ವವ 
�ಾಪ�ಾನವನು[ -ೆನ��) , 

� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 16 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 17 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 18 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 19 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 20 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 21 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 22 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 23 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 24 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.ಆಂತ9ಕ 25 4 , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವಹಂತ 1 (*) (ಕ	ಷ�ತಮ) , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವಹಂತ 2 (*) (ಮಧKಮ) , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವಮಟ� 3 (*) (ಗ9ಷ~) , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವಹಂತ 0 (*) (ಆ#) , 

� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.0 ಔ� 4 (Oೊಂ�ಸ�ಾಗು,%=ೆ �ಾಪ�ಾನ ಎಂದು �ಾವ �ೊಠv �ೕ�ೆ ;ೕ4ದು�ಆP 
	ಯಂ,Gಸಲ�ಡುತ%=ೆ ಮತು% ಆ# ಆಂತ9ಕ 8ೋಟ� Iಾಖ E	ಮಯ�ಾರಕಮತು% ಆಂತ9ಕ EದುKh Zೕಟ� *ೇa  ೆwasn'T 

ಅಥ*ಾ 	m.nಯLೊ2ಸ�ಾN=ೆಸಂಪಕ7) 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.1 4 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.2 4 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.3 4 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.4 4 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.4 5 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.4 6 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.7 4 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.8 4 ಔ� , 
� Rೇತ94�ೊಳW�ವವ:.9 4 ಔ� , 
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� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.10 � , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.11 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.ಔ� 12 � , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.� 13 ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.� 14 ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.� 15 ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.ಔ� 16 � , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.17 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.18 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.19 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.20 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.ಔ� 21 � , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.22 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.23 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.24 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.25 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.26 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.27 ಔ� � , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.28 ಔ� � , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.29 � ಔ� , 
� �ೇತ���ೊಳ
�ವವ.30 � ಔ�.

(*)�ೇತ���ೊಳ
�ವವ �ೇರ �ಯಂತ�ಣವನು� ಆಂತ�ಕ ಆ� ಹಸ��ೇಪದ ಅಗತ#$ರುತ�%ೆ�ೇತ���ೊಳ
�ವವ ಆ& ಸಕೂ#'( 
(ಅ)*ಾ�ಗ,-ೆ �ೇರ ಸಂಪಕ' , .ೈ0ಾ1 , 2ೇಗTrafo , ಇ4ಾ#5.

iSysಕಂಪ�ಯು ಈ ಕ�ಮದ89 ಉದ;$ಸುವ <ಾವ=%ೇ >ಾ� ಜ2ಾ.ಾ@ರ�ಾ�ರುವ=5ಲ9�ೆಲಸ.

�ೇತ���ೊಳ
�ವವAmalva HeatManager �ಸ�ರ�ೆ �ಾ�� �ೇಬ� ಸಂಪಕ� (UART2) ಅಗತ!�"ೆ#$��ದ ಅನುಕ($ತ 
)ೕ�*ೆ - REGO +ೋ,� ಇ..

ಸಮಂಜಸ1ಾದ*ೌ(ಂ3ಂ4 �ಾಧನಗಳ ರ6�ೆ ಎರಡೂ ರ9ಸ+ೇಕು.

EthernetHeatManagerಉ;ೇ<ತ �ೆಲಸ�ೆ> 24 �ಾಯ�ಕ(ಮಗಳನು@ +ೆಂಬAಸುತ�"ೆ.ಪ(B )(ೕ*ಾ(ಂ ಎCಾ� DೊಂEರುತ�1ೆFಾಪGಾನ 

ಮಟIಗಳ
 , ಪ(ಕಸುವJದು , �ೇತ��ೆ �Kಾನಗಳ
 .EthernetHeatManager ಸLಯಂ�ಾAತ1ಾM Fಾಪನದ ಮತು� 1ಾFಾಯನ 

DೊಂE�Dೆ9Nನ ಆP�ಕ �ೕBಯA� ಬಯ�ದ FಾಪGಾನ�ೆ> ಪQೆಯಲು #ಯFಾಂಕಗಳನು@.ಎಲ�ವRಪಂS ಸLಯಂ�ಾAತ1ಾM 
TೕAL�ಾರ�ೆ programed ಮಟIಗಳA�/ಆU GಾಡCಾಗುತ�"ೆFಾಪGಾನ.

�ಾಯ�ಕ(ಮಗಳ
ldquo ಮತು� �ೈWಂದCೇ ರ. Gಾಡಬಹುದು ; eHouse ” ಅY��ೇಶ. ಅಥ1ಾ ರನ\]ಯಂ�ಾAತ1ಾM 

ಮುಂದುವ�ದ ^ೆಡೂ!ಲರ �ೕಸ#@ನ ಅವ�ಾಶ , Bಂಗಳ
 ,ಸಮಯ , ಇFಾ!E �ೇಂದ( Fಾಪನ ವ!ವ� _ೆಯನು@ #ಯಂB(ಸುವ 
Dೊಂ"ಾ`�ೆಗಳ
 ಮತು�ಪ(ಕಸುವJದು.

3.2.3.ಪ�ಕ�ಸುವ�ದು , �ೇತ�ಸ�ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಡು��ೆ , �ಾಪನ ,ತಂ�ಾ�ಸುವ ��ಾನಗಳ�.

B�5ೕCೕತDವ (>ೊಂ5ದ@) �ಂದ ಏF $ತರGೆ - ಸLಯಂ�ಾAತ1ಾM ಆ. ಇ"ೆಮತು� ಸLತಂತ(1ಾM Fಾಪನ ಇತರ ಪ��_Bಗಳ
 

ಮತು� ತಂ;ಾMಸುವ , 1ೇaೆEೕ)ೕತ\ವ Fಾಪನ ಮತು� ಈ ಆc>ಯನು@ ಪ(ಸು�ತ )(ೕ*ಾ(ಂ*ೆ ಸd(ಯ1ಾM"ೆHeatManager.

�ೈHಂದ *ಾಡುವ �ೆಲಸJೕK - ಪ(B #ಯFಾಂಕಗಳನು@: *ಾe , �ೇತ�ಸ�ೊಳ
�ವಂFೆ Gಾಡು��ೆ , Fಾಪನ ,ತಂ;ಾMಸುವ , 

(*ಾe ಮಟIದ �ಾಯ�ಕ(ಮ �ೆIಂಗfಳA� �ೈgಾhೆ ಪRವ�DೊಂE�ೆಯನು@ ಗಳ
 ,ತಂ;ಾMಸುವ , Fಾಪನ , �ೇತ���ೊಳ
�ವವ ^ಾಖ 
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�#ಮಯ�ಾರಕ , ಭೂ$ಯ ^ಾಖದ �#ಮಯ�ಾರಕ ,Fಾಪನದ FಾಪGಾನ , FಾಪGಾನ �ನಂB�ದ.

ಇಂಚುಗಳ
Fಾಪನ ಸಮಯದA� ಎC �ೆ $ೕ� Dೆl mೆ ಇಡು ಆಂತ�ಕ �ೊಠ3 FಾಪGಾನದA� ಸಂದಭ�ದA� -ಪ(ಕಸುವJದು , o� 

�ೇತ��ೆ , ಮತು� ಸDಾಯಕ �ಾಯ� ತQೆಯCಾಗುತ�"ೆಆಂತ�ಕ �ೊಠ3 FಾಪGಾನದA� Gೌಲ! ಮತು�“�ೆಳ*ೆ gಾ1ಾಗ ಮತು� 
ಪJನhಾರಂp� ; �ೋ��ೆಯ ” * - “ ಅಂಚು ” *.

ಪLಣ'ಆMೋ ಕ�ಮ - *ಾe ಮತು� qೕಟr ಉsಾtಂಶದ ಅಗತ!�"ೆ ಮಟIದ)(ೕ*ಾ(ಂ �ೆIಂಗfಳA� ಪRವ�DೊಂE�ೆಯನು@ ಗಳ
.ಎCಾ� 

ಇತರ �ೆIಂಗfಳನು@ DೊಂEಸCಾM"ೆಸLಯಂ�ಾAತ1ಾM �ೋ�ೆಯA� �ನಂB�ದ FಾಪGಾನ #ವ�qಸಲು , 

o�GಾಡುವJದ�ಂದಅಥ1ಾ ತಂಪJ.Fಾಪನ ಸಮಯದA� , HeatManager TೕCೆ qೕಟr FಾಪGಾನ ಇಡುತ�"ೆ)(ೕ*ಾ(uv 

ಮಟIದ , �ದು!w ಮೂರು �ೕBಯA� ಕxೌ� Dೊಂ"ಾ`�ೆ.HeatManagerಬಳಸCಾದ ಶd� ಕ3T 1ೆಚN ಅಗತ!�ರುವ FಾಪGಾನ 

#ವ�qಸುತ�"ೆ ,ಸLಯಂ�ಾAತ1ಾM ಅpGಾ#ಗಳ
 ಸDಾಯಕ �ಾಧನಗಳA� ಮತು� �Ly ಆU , zೆಲದಉಷt �#ಮಯಕ , 

ತಂ;ಾದ , qೕಟರು.�ನಂB�ದ ಎC �ೆ $ೕ� Dೆl mೆ ಇಡು ಸಂದಭ�ದA�FಾಪGಾನ 1ಾFಾಯನ , Fಾಪಕ ಮತು� ಎCಾ� ಸDಾಯಕ 

�ಾಧನಗಳನು@ #Cಾ|ಣಗಳ
 .ಪ(ಕಸುವJದು , �ೇತ�ಸ�ೊಳ
�ವಂFೆ Gಾಡು��ೆ , Fಾಪನ ಮF �ೆ Gಾ3"ಾಗ ಆಂತ�ಕ �ೊಠ3ಉಷtFೆ 
ಮತು�“Qಾ(S\ ;  �ೋ��ೆಯ ” * - “ ಅಂಚು ”*.

ಇಂಚುಗಳ
�ೆಳ*ೆ “ Qಾ(S ಆಂತ�ಕ �ೊಠ3 FಾಪGಾನದA� ಸಂದಭ�ದA� ~ೕ, ತಂಪJ*ೊeಸುವ ; �ೋ��ೆಯ ” * - “ ಅಂಚು 

” * *ಾe ,�ೇತ�ಸ�ೊಳ
�ವಂFೆ Gಾಡು��ೆ , ತಂ;ಾMಸುವ ಮತು� ಸDಾಯಕ �ಾಧನಗಳನು@ ಸಹ #A�ಸಲು.ತಮ� 

ಗಳ
ಪJನhಾರಂಭ1ಾ"ಾಗ FಾಪGಾನ ಎC �ೆ $ೕ� Dೆl mೆ ಇಡು “  �ೋ��ೆಯ ” * Gೌಲ!.

.ೇಷರ4ಾ�ದ2ಾ4ಾಯನ JೕK. +ೇಷರFಾ�ದ 1ಾFಾಯನ ~ೕ, ರೂಪ ಬಂE"ೆಪRಣ� ಸLಯಂ ~ೕ, - #ರಂತರ *ಾe ಮತು� 

�ೇತ��ೆ lೊFೆ .ಪ(ಕಸುವJದು , �ೇತ��ೆ ಆಂತ�ಕ #ವ�qಸುವJದು �ಾವ��ಾAಕ �ೆಲಸಅ;ೇ<ತ ಮಟIದA� �ೊಠ3 

FಾಪGಾನದA�.ಆಂತ�ಕ �ೋ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದA�Fಾಪನ ಕ(ಮದ ಸಮಯದA� FಾಪGಾನವJ ಎC �ೆ $ೕ� Dೆl mೆ ಇಡು , ಅಥ1ಾ 

ಸಮಯದA� �ೆಳ*ೆ o3ತಂ;ಾMಸುವ ~ೕ, qೕಟr , ತಂ;ಾದ , ಪ(ಕಸುವJದು , ಸDಾಯಕ �ಾಧನಗಳನು@ �ೆ�ಇಂಧನ 

ಉeFಾಯ �Kಾನ , ಮತು� 1ಾFಾಯನ DೊQೆತಗಳ ಸೂಕ� *ಾeWಂದ ಸLಚ�*ೊeಸಲು�ೋ�ೆಯA� �ನಂB�ದ  ಸ�ಸುGಾರು 

ಸGಾನ FಾಪGಾನ.+ಾಹ!FಾಪGಾನ ಪ�ಗ`ಸCಾಗುತ�"ೆ , ವ!ವ� _ೆಯ ದ6Fೆ Dೆ9Nಸಲು.

HeatManager*ಾಡೂ#O PನQಳ
 ಸRಳ.

ಕ�ೆಕSFJ4 - ಅನTಾU ಒಳಹ�ವ= (ಐX� - �ೇರ ಸಂಪಕ' 4ಾಪ*ಾನ ಸಂ2ೇದಕಗಳನು� 20)(LM335) 

ಸಂ�ೇದಕJ4 �ವರ�ೆ ಉ�ಾ�ಂಶ ಸಂ�ೇದಕವ� �� 

*ೌ(ಂ,- ಎCಾ� LM335 ಸಂಪd�ಸಲು �ಎ#v (0V) 1 �ಾGಾನ! Yzಾ�ಪGಾನ ಸಂ1ೇದಕಗಳನು@ 

*ೌ(ಂ,- ಎCಾ� LM335 ಸಂಪd�ಸಲು �ಎ#v (0V) 2 �ಾGಾನ! Yzಾ�ಪGಾನ ಸಂ1ೇದಕಗಳನು@ 

ADC_Buffer_Middle 3 50 %o�#ೕ�ನ ಬಫr ಎತ�ರವನು@ (#ಯಂತ(ಣ Fಾಪನ ಪ(d(cಯು) 

ADC_External_N 4 +ಾಹ!ಉತ�ರ FಾಪGಾನ.

ADC_External_S 5 +ಾಹ!ದ<ಣ FಾಪGಾನ.
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ADC_Solar 6 �ೌರವ!ವ� _ೆ (ತುEಯನು@).

ADC_Buffer_Top7 90 % Dಾ� 1ಾಟr ಬಫr ಎತ�ರವನು@ (#ಯಂತ(ಣ Fಾಪನ ಪ(d(cಯು).

ADC_Boiler 8 1ಾಟ+ಾ�ಯ�r lಾ�ೆ� - ಔಟು�� ;ೈS (+ಾಯ�r ಪಂS #ಯಂB(ಸುವ).

ADC_GHE 9 *ೌ(ಂQಾ�ಖ �#ಮಯ�ಾರಕ (ಪRಣ� ಅxೋ �ೕ #ಯಂತ(ಣ 

ಅಥ1ಾ+ೇಷರFಾ�ದ 1ಾFಾಯನ �Kಾನಗಳ
) 

ADC_Buffer_Bottom 10 10 %Dಾ� 1ಾಟr ಬಫr ಎತ�ರವನು@ (#ಯಂತ(ಣ Fಾಪನ ಪ(d(cಯು) 

ADC_Bonfire_Jacket 11 1ಾಟEೕ�)ೕತ\ವ 1 lಾ�ೆ� (ಔಟು�� ;ೈS ಆMರಬಹುದು) 

ADC_Recu_Input 12 �ೇತ���ೊಳ
�ವವಇನು�� ಸ�ಷI ಏr 

ADC_Bonfire_Convection13 TೕCೆ Eೕ)ೕತ\ವ (9ಮ` �ೊಳ1ೆ �ೆಲವJ Cm) 

(ಬಳಸCಾಗುತ�"ೆDಾ� ಏr ಹಂ9�ೆ ಮತು� Eೕ)ೕತ\ವ �_Bಯನು@) 

ADC_Recu_Out 14 �ೇತ���ೊಳ
�ವವ(ಸ�ಷI *ಾeಯA� ಮzೆ ಸರಬhಾಜು) ಔ� 

ADC_Bonfire_JacketEೕ)ೕತ\ವ 2 2 15 1ಾಟr lಾ�ೆ� (ಔಟು�� ;ೈS ಆMರಬಹುದು) 

ADC_Heater 16 zೆCೆ*ೊಂ3ರುವ1ಾಟr qೕಟr ನಂತರ *ಾeಯA� ಸುGಾರು 1 $ೕಟr (qೕಟr Dೊಂ"ಾ`�ೆ �ಾr 

�ದು!w ಮೂರು �ೕBಯA� ಕxೌ� FಾಪGಾನ) 

ADC_Internal 17 ಆಂತ�ಕಉC �ೇಖ�ಾ>M �ೊಠ3ಯ FಾಪGಾನದA� (ಚe*ಾಲದ �ೊಠ3) 

ADC_Recu_Exhaust 18 ಏಮ�zೆ (ಏr FೆರYನ �ೊಳ1ೆ�ಳMನ ಇ"ೆ) ದ`Eತು� 

���(+5 � - �_ರ1ಾMರುವ) 19 ��� (�_ರ�ಾ� ರೂYಸಲು ಉತ�B�ಯನು@ +5 �) *ೆಅನCಾ4 DಾWಸುವ 

ಸಂ1ೇದಕಗಳ
(ಸಂಪಕ� ಇಲ�) 

���(+5 � - �_ರ1ಾMರುವ) 20 ��� (�_ರ�ಾ� ರೂYಸಲು ಉತ�B�ಯನು@ +5 �) *ೆಅನCಾ4 DಾWಸುವ 

ಸಂ1ೇದಕಗಳ
(ಸಂಪಕ� ಇಲ�) 

ಕ�ೆಕSFJ5 - HeatManager ಉ4ಾYದ�ೆ (ಐX� - 40 , 50) 

ಉ�ಾ�ದ�ೆNR �ವರ�ೆ �ೊರ �ೆಸ�� 

NR �� 
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��ೇ J5 

Bonfire_Pump 1 3 1ಾ!#ೕ�@ೕರನು@ ಪಂS ಸಂಪಕ� 

Heating_plus 24 �ದು!w ಮೂರು �ೕBಯA� ಕxೌ� ಕಂxೊ(ೕ� + (DೆಚುNB�ರುವ Fಾಪ) 

Heating_minus 35 �ದು!w ಮೂರು �ೕBಯA� ಕxೌ� #ಯಂತ(ಣ - (xೆಂS ಕ3T) 

Boiler_Power 4 6 ಟzಾ��ಯ�r �ದು!w ಪRhೈ�ೆಯ 

Fuel_supply_Control_Enable 5 7 #�>�ಯ*ೊe�ಇಂಧನ ಪRhೈ�ೆ Qೆ�� 

Heater_Pump 6 8 1ಾಟqೕ�ಟr ಪಂS ಸಂಪಕ� 

Fuel_supply_Override 7 9 �ಲ�ಇಂಧನ ಪRhೈ�ೆ Qೆ�� #ಯಂತ(ಣ 

Boiler_Pump 8 10 +ಾಯ�#ೕ��ನ ಪಂS 

FAN_HAD 9 11 Dಾ|ೕ)ೕತ\ವ 1ಾಯು �ತರ�ೆ (ಅpGಾ# ಸಂಪಕ�) 

FAN_AUX_Recu�ೇತ���ೊಳ
�ವವ 10 12 DೆಚುNವ� ಸDಾಯಕ ಅpGಾ# (Dೆ9Nಸಲು1ಾFಾಯನ �ಾಮಥ!�ವನು@) 

FAN_Bonfire 11 13 ಸDಾಯಕEೕ)ೕತ\ವ �ಾ!#ನ (ಗುರುತL ಬರ �ಾ�ಾಗುವJEಲ� 1ೇa )ೆ 

Bypass_HE_Yes 12 14 �ೇತ���ೊಳ
�ವವಆU ^ಾಖ �#ಮಯ�ಾರಕ (ಅಥ1ಾ ಸ�ೕ� ~ೕxಾr ನ "ಾ �ಾ_ನ) 

Recu_Power_On 13 15 �ೇತ���ೊಳ
�ವವ�ೇತ���ೊಳ
�ವವ zೇರ #ಯಂತ(ಣ�ೆ> ಅ��ಾರ�ೆ>.

Cooler_Heater_Pump 14 16 1ಾಟಮೂ�ಲಕ 1ಾFಾಯನ ವ!ವ� _ೆ*ೆ qೕಟr/ತಂ;ಾದ ಪಂS ಸಂಪಕ� 

zೆಲದಉಷt �#ಮಯಕ.

FAN_GHE 15 ಆd\ಲ� 17ಭೂ$ಯ ^ಾಖದ �#ಮಯ�ಾರಕ ಮೂಲಕ *ಾeಯ ಹ�ವನು@ Dೆ9Nಸುವ ಅpGಾ#.

Boiler_On 16 18+ಾಯ�r #ಯಂB(ಸುವ ಇನು�� (ಆ./ಆU).

Solar_Pump 17 19 �ೋCಾವ!�ವ� _ೆಯ #ೕ�ನ ಪಂS.

Bypass_HE_No 18 20 �ೇತ���ೊಳ
�ವವTೕCೆ ^ಾಖ �#ಮಯ�ಾರಕ (ಅಥ1ಾ ಸ�ೕ� ~ೕxಾr ನ "ಾ �ಾ_ನ).

Servomotor_Recu_GHE 19 21 ಏಭೂ�$ಯ ^ಾಖದ �#ಮಯ�ಾರಕ Fೆ*ೆದು�ೊಳ�CಾM"ೆ 1ಾFಾಯನ ವ!ವ� _ೆ*ೆ.

Servomotor_Recu_Deriver 20 22 ಏrderiver Fೆ*ೆದು�ೊಳ�CಾM"ೆ 1ಾFಾಯನ ವ!ವ� _ೆ*ೆ.

WENT_Fan_GHE ಆd\ಲ� 21 23ಭೂ$ಯ ^ಾಖದ �#ಮಯ�ಾರಕ 2 ಅpGಾ#.

3.3.��ೇ �ಾಡೂ
�.
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ಟ;ಾ� ವ!ವ� _ೆ Gಾಡು�ಾಗದA� #$�ಸಲು �ಾಯ�#1ಾ�ಹಕರ �ಾಧನಗಳ
 ಆU/zೇರ �Ly ಸd(ಯ*ೊeಸುತ�"ೆಸರEಯ 

(ಸಂಪಕ�ಗಳನು@ 230V/10A DೊಂEರುವ).ಇಂಡdI� Cೋ, Gಾಡಬಹುದು'T ಸಂಪಕ�ಕ3T �ದು!w ಪಂS Dೊರತುಪ3� 

ಸಂಪಕ�ಗe*ೆ , ಅpGಾ#ಗಳ
.ಅನು�ಾ_YಸCಾದ ಗ�ಷ� ಪ(Gಾಣವನು@ಪ(�ಾರಗಳ 35 ಆM"ೆ.ಅಂBಮ ಎ`�ೆ ಘಟಕದ �ೕBಯ 
ಅವಲಂoತ1ಾMರುತ�"ೆ.

�ಯಂತ�ಕ ಉಪZೕ��ದಪ�[ಾರಗಳ Tೆಕ\ 

EthernetHeatManager 24 - 35 

EthernetRoomManager 24 - 35 

CommManager 35* 2 

ಪ(�ಾರಗಳGಾಡೂ!� eHouse �ದು!w ಬ� ಸುಲಭ1ಾದ ಅಳವ3�ೆ ಸd(ಯ*ೊeಸುತ�"ೆ.�ದು!w ಬ�(3 * 2.5mm2 �ದು!w 

�ೇಬ�) $B*ಾM Gಾಡೂ!A*ೆ ಇ�� Gಾ3"ಾಗಪ(Bhೋಧ ಸಂಪd�� ಮತು� DೆಚುN �ಾಲ ಉeಯುವ ಮತು� ಸ�gಾದ �ಾ$�ಕ 

ಭರವ�ೆವ!ವ� _ೆ.ಇಲ�Eದ|hೆ �ೕCೆIೕ� ಹ#ಗಳನು@ , ಪ��ಾಮ�ಾ� �ದು!w �ೕ$ತ*ೊeಸುವ �ಾರಣ1ಾಗಬಹುದು�^ೇಷ1ಾM 

�ೆಲವJ ನಂತರ ಪ(�ಾರಗಳ ಬದCಾWಸಲು ಪRhೈ�ೆ ಮತು� ಅಸಮಪ�ಕ Gೌಲ!�ೆಲಸದ ವಷ�ಗಳ.

230V�ೇಬಲfಳ (ಪ(�ಾರಗಳ ಆU ಸಂಪಕ�ಗe*ೆ) PCB *ೆ zೇರ1ಾM ಇ�� Gಾ3"ಾಗ Gಾಡ+ೇಕುವ!ವ� _ೆಯ Eೕ��ವ� ಮತು� 

ಸ�gಾದ �ೆಲಸ �ಾB(ಪ3ಸುವJದ�ಾ>M , ಮುಕ�1ಾದDೊaೆಯುವ , ಸಂಪಕ�ಗಳ ಸಣt ಪ(Bhೋಧ.Dಾaಾದ 

ಸಂದಭ�ದA�ಸಂಪಕ�ಗಳ
 Dೊaೆಯುವ ಮತು� "ೊಡv ಸಂಪಕ� ಪ(Bhೋಧ ಉಂಟುGಾಡಬಹುದುಘಟಕದ TೕCೆ ಬhೆಯುವ 

ಪಥಗಳ
 , ^ಾಟ>�ಟfಳನು@ ಮತು� ^ಾಶLತ ವ!ವ� _ೆ*ೆ Dಾ#.ಎಲ�ವRಇ�� Gಾ3"ಾಗ �ೇಬಲfಳ ಸುಲಭ �ೇ1ೆ ಸd(ಯ*ೊeಸಲು 50cm 

oಡು�ನ ಉದ|ವನು@ DೊಂEರ+ೇಕುಅಸಮಪ�ಕ ಸಂದಭ�ದA� ಘಟಕ ಮತು� ಬದCಾಗುವ �Cೇ.

ಪ(�ಾರಗಳGಾಡೂ!� PWM ನ ಐ9�ಕ �ದು!w �ಾಲಕಗಳ
 (ಪ�\ ಅಗಲ DೊಂEರಬಹುದುಸಮನLಯ*ೊeಸಲ�Iರುತ�"ೆ) 

ಮ+ಾ�MಸುವJದರ (ಸುGಾರು 3) , +12 V #ಂದ 15V 3� ಮತು� ಸರಬhಾಜುಉFಾ�ದzೆಯ ಪ(B ಕ#ಷ� �ದು!w 50W.ಇದು 

ಮ+ಾ�Mಸು��ೆ ಸುಗಮ ಬಳಸಬಹುದು+ೆಳdನ 3� (zೇರ ಪ(ಸು�ತ).�ೇವಲ 30W Eೕಪ ಒಂ"ೇ ಸಂಪಕ� Gಾಡಬಹುದು3ಮ�r 

ಔಟು��.ಘಟಕದ ಉತ�ಮ 1ಾFಾಯನ �ಾB(ಪ3� ಈ� ಮ�I.ಸಂದಭ�ದA�ಆದhೆ �ಾಕಷುI *ಾe ಆU , ಅpGಾ# ಒFಾ�Wಸಲು 
ಅಳವ3ಸ+ೇಕು ಏಹ��ವJ.

ಈ3ಮ�r #Gಾ�ಣ $ನುಗುವ ಮತು� ಹu ನ d�d� ತY�ಸುವ ಅನುಮBಸುತ�"ೆ230V/AC ಅ3ಯA� triac ಅಥ1ಾ thyristor 

ಮ+ಾ�MಸುವJದರ �ಾ`��ೊಳ
�ವ.

�ಾಲಕರುಮ.ಾ]�ಸುವ=ದರ *ಾತ� 5ೕಪಗಳ
 ಅಥ2ಾ ಎOಇX ಸಂಪಕ' *ಾಡಬಹುದು.ಇತaೆ ಅP9�ೇಶ�ೆ]ಂc [ೇ�ದಂ4ೆ ವ#ವ[ Rೆಯ 
dಾಶeತ >ಾ�ಯನು� ಉಂಟು*ಾಡಬಹುದು.

ಇದು$dೇಷ2ಾ� ಇಂಡcSg TೋK ಇ -ೆ ಸಂಬಂh�ದಂ4ೆ ಇ%ೆ.-ಾ�ಂ.JೕMಾF , >ೆijನ ಶc�ಅ)*ಾ�ಗಳ
.

ಟ0ಾY ವ#ವ[ Rೆ *ಾಡು*ಾಡೂ#ಲುಗಳ
 �ek ಏಕ ಪ�[ಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬದTಾHಸಬಹುದು - ಮಂಡ,ಅನು[ಾRಪನ.ಈ ಪ�>ಾರ >ೆಚುj 
ದು.ಾ�ಬದTಾವGೆ ಮು�ದ �Tೇ ಸಂದಭ'ದ89 ಆaಾಮ%ಾಯಕ.
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3.4.CommManager - ಏ�ೕಕೃತ ಸಂವಹನಘಟಕ , �ಎ�ಎ� , ಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆ , �ೋಲ�  ಾ�!ೇಜ� , 

eHouse 1 ಸವ#�.

CommManagerಸ�ಯಂ �ಎ�ಎ	 (SMS) ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಮತು� ಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆಯನು� ಒಳ!ೊಂ"#ೆ$ಯಂ%�ಸಲು.ಇದು 

$(ಾ)ಣ +ೊಂ,#ೆ - -ೋಲ/ $0ಾ)ಹಕರ45. CommManagerSMS ಮೂಲಕ �ೇರ $ಯಂತ�ಣ !ಾ6 GSM ಘಟಕವನು� 
+ೊಂ,#ೆ , ಇ9ೕ:.+ೆಚು;ವ<=ಾ6�ೇರ TCP/IP $ಯಂತ�ಣ ಎತ�ೆ)> ಅಂತಮು)?ಯನು� (LAN 9ೕ@ೆ ಒಳ!ೊಂ"#ೆ ,0ೈBೈ 

ಅಥ0ಾ WAN).ಈ ಬಹು ಸF�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆ - Hಾನ: ಸ�ತಂತ� ಸಂವಹನಮ�ೆಯ45 ಪ�ಮುಖ ಉಪವ�ವ� �ೆಯು Bಾ/ - ಭದ��ಾ 
ವ�ವ� �ೆ.

GSM/ಎ�ಎ	ಎL�ರುಪಯುಕ��ೆ ಉ#ಾ 9ೕ@ೆ ಜ0ಾNಾOರ-ಾ6ರುವP,ಲ5 ಆ6#ೆ.Bಾ/ Dialer ನ ದೂರ0ಾR �ಾಲುಗಳನು� 
ಕತ�<L9ೕ4�HಾರTೆ ಉ# OೇಶಗG!ಾ6.GSM ಸಂVೇತದ ನಂತರ �ೊಂದ-ೆ ತುಂNಾ ಕಷXಕರ0ಾ6ರುತ�#ೆ9ೕ4�HಾರTೆ -ೇ"Yೕ -

-ೇZೆಗಳ[ , ಸುಲಭ ಹ0ಾ�L ತರಂ!ಾಂತರಗಳ45 Vೆಲಸ#ೊಡ] ಶF� ^ಾ�$_`ಟಗ)ಳ[ ಅದVೆa bರೂಪ!ೊGಸುತ�0ೆ ರ45 b-ಾಮದ 
ಸಮಯದ45 ಆc.

3.4.1.CommManager ಮುಖ� ಲ�ಣಗಳ� 

� ಸ�ಯಂGSM/SMS ಅ�ಸೂಚ�ೆಗಳನು� dೊ�ೆ ಒಳ!ೊಂ"ರುವ ಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆ , $ಯಂ%�ಸಬಹುದು9ೕ4�HಾರTೆ ವಲಯದ 
+ೊರ!ೆ , SMS ಮೂಲಕ $ವ)ಹTೆ , ಇ9ೕ: , ಎತ�ೆ)> , 

� ಅನುಮ%ಸುತ�#ೆಸಂಪಕ) ಎಚ;<Vೆಯ ಸಂ0ೇದಕಗಳ[ (bಸ�ರTಾ ಘಟಕ ಇಲ5#ೆ 48 ವ-ೆ!ೆ , ಸು(ಾರುbಸ�ರTೆಯನು� ಘಟಕವP 
96 , 

� ಸಂYೕ�ಸುತ�#ೆ-ೋಲ/ ರೂeಸಲು , !ೇ>_ , �ೆರಳ[ awnings , Nಾ6ಲು $ಯಂತ�ಕ ಗ<ಷf gೆhವPಗಳನು�bಸ�ರTಾ ಘಟಕ 
ಇಲ5#ೆ 35 (27 *) ಸ�ತಂತ� -ೋಲ/ ಸiೕ)jೕ^ಾರುಗಳ[ ,ಮತು� bಸ�ರTಾ ಘಟಕವP 56 ವ-ೆ!ೆ.ಪ�% -ೋಲ/ �ಾಧನ 

$ಯಂ%�ಸಲlಡುತ�#ೆ2 -ೇZೆಗಳ[ ಮತು� "ೕBಾ:X ಆ6 Somfy ಪ�(ಾಣಕ Vಾಯ)ಗಳನು�.Nೇ-ೆ=ಾ6�ೇರ ಸiೕ) 
jೕ^ಾ/ gೆhm (ಪnಣ) ರoTೆಗಳನು� +ೊಂ,ರುವ) ಆಗಬಹುದು$ಯಂ%�ಸಬಹುದು.

� +ೊಂ,#ೆEHouse 1 gೇ^ಾವನು� ಬ� ಅಥ0ಾ ಇತ-ೆ �ೇರ ಸಂಪಕ)Vಾa6 RS485 ಇಂಟBೇ)�ಉ# OೇಶಗG!ಾ6.

� ಸಂYೕ�ಸುತ�#ೆ�ೇರ $ಯಂತ�ಣVೆa ಎತ�ೆ)> ಅಂತಮು)?ಯನು� (LAN 9ೕ@ೆ , 0ೈBೈ , WAN).

� +ೊಂ,#ೆಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆ ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಮತು� $ಯಂ%�ಸುವ ವ�ವ� �ೆಯನು� !ಾ6 GSM ಘಟಕSMS ಮೂಲಕ.

� ಸಂYೕ�ಸುತ�#ೆಇ9ೕ: !ಾ�ಹಕ POP3 (�ಎ�ಎ	/�eಆಎ)� 9ೕ@ೆ �ೆಟ�p) ಡಯ: ಅq) , $ಯಂ%�ಸುವಇ9ೕ: 
ಮೂಲಕ ವ�ವ� �ೆ.

� ಏನುಇಂಟ�ೆ)> 4ಂp �ಾXsಂt ಅ@ೋc ಅಗತ�bರುತ�#ೆ ಮತು� ಎ@ 5ೆ45 +ೊಂ,#ೆ Vೆಲಸ ಇಲ5�ಾಕಷುX 
�ಎ�ಎ	/�eಆಎ)� ಸಂVೇತ ಮಟXದ.

� ಸF�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆಅ@ಾ	) +ಾc) �ೇರ ಸಂಪಕ) , ಅ@ಾ	) @ಾ�ಂq , ಅ@ಾ	) (ಾ$ಟ<ಂ!ಾ_ಧನ.

� ಅನುಮ%ಸುತ�#ೆVಾಯ)$0ಾ)ಹಕ -ೋಲರುಗಳ[ , !ೇ>_ , $ಯ�ಾಂಕಗಳನು� Vೆಲಸ Nಾ6ಲು: $ಯಂತ�ಣ ಸಮಯ ,ಪnಣ) 
ಚಲ�ೆಯ ಸಮಯ (ಎ@ಾ5 -ೋಲರುಗಳ[ ಗ<ಷf) , bಳಂಬ ಸಮಯ (Bಾ,)Faನ45 ಬದ@ಾವTೆ).

� ಸF�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆಒಂದು (ಾu% ಉತlನ�ಗಳ ಪ=ಾ)ಯ ಬಳVೆ , ಪ�(ಾRತ 
(+ೊಂ#ಾRVೆ=ಾಗುತ�#ೆvRoomManager) , -ೋಲರುಗಳ[ ವ�ವ� �ೆಯ ಅಗತ�bಲ5 0ೇw .ೆ

� +ೊಂ,#ೆ�ಾಧನಗG!ೆ RTC (<ಯ: ^ೈ	 ಗ"=ಾರ) LಂVೊ��ೈ�ೇಶc ಮತು� (ಾನ�xೆಡೂ�ಲರ ಬಳVೆ.
� +ೊಂ,#ೆಆ!ಾ! yೆ ಸುzಾ<ತ xೆಡೂ�ಲರ , ಸ�ಯಂಚ4 , �ೇ0ೆ , ಉ{ೇ|ತ ,Nಾ< ಘಟ�ೆಗಳ ಮರಣದಂಡ�ೆಯ45 }�ೕ!ಾ�	 , 

� ಸಂYೕ�ಸುತ�#ೆTCP/5 ಏಕVಾ4ೕನ ಸಂಪಕ)ಗಳನು� +ೊಂ,ರುವ $ಯಂತ�ಣ ವ�ವ� �ೆಯ IP 

ಸವ)ಅ)ಂ6ೕಕೃತ.ಸಂಪಕ)ಗಳನು� ಸ(ಾನ ಆದ��ೆಯನು� +ೊಂ,#ೆ ಮತು� ಶಕ�!ೊGಸುತ�#ೆ: L�ೕಕ<ಸುವeHouse ವ�ವ� �ೆ!ೆ 

TCP/IP �ಾಧನಗಳ ಕಂ{ 5ೈಂ> ಘಟ�ೆಗಳ[ , $ರಂತರeL ವ�ವ� �ೆ!ೆ @ಾ� ಹರಡುವ , !ೆ eHouse 1 �ಾಧನಗಳ[ L�% 
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ಕಳ[uಸುವTCP/9ೕ4�HಾರTೆ -ಾಜ�ಗಳ[ ಮತು� ದೃ��ೕಕರಣ ಉ# OೇಶಗG!ಾ6 ಐe ಫಲಕಗಳ[ ,ಆಎ)� 485 ಅಂತಮು)?!ೆ 

{ಾರದಶ)ಕ TCP/IP �ಾ�ಸಲು , @ೋt (ಾಡುವಸಂರಚ�ಾ ಮತು� ಗಂ�ೕರ ಸಮ�ೆ� ಪ� �ೆ.

� +ೊಂ,#ೆTCP/EthernetHouse $ಯಂ%�ಸಲು ಐe V 5ೈಂ> (eHouse 2) �ಾಧನಗಳ[ �ೇರ0ಾ6TCP/IP dಾಲದ ಮೂಲಕ.

� ಸವ)ಗ)ಳ[ಮತು� V 5ೈಂ> TCP/IP ನಡು0ೆ ಸುರ|ತ @ಾ6ಂ� ಮತು� ದೃ�ೕಕರಣ ಬಳಸುತ�#ೆeHouse ವ�ವ� �ೆಯು �ಾಧನಗಳ[.
� ಸF�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆeHouse 1 ವ�ವ� �ೆಯು �ಾಧನಗಳ[ $ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಅವPಗಳ45 bತ<ಸಲು gೇ^ಾವನು�.

� ಸF�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆ+ೊಂ,ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಮಟX0ಾ6#ೆ ((ಾu% , ಎಚ;<Vೆ , Bಾ/ #ೋಷಗಳ[)ವ�ವ� �ೆಯ45 =ಾವP#ೇ 
ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಪ<ಹ<ಸುವ.

� +ೊಂ,#ೆ�ಾBೆX�ೕ/ ಮತು� +ಾgೆ�ೕ)/ WDT (0ಾ� gಾ� +ೊತು�$Fa) ಸಂದಭ)ದ45 �ಾಧನ 
ಮರು+ೊಂ,ಸಲುಸ�6ತ!ೊGL ಆ� , ಅಥ0ಾ ಗಂ�ೕರ #ೋಷಗಳ[.

� +ೊಂ,#ೆಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆ $ಂದ SMS ಅ�ಸೂಚ�ೆಯ 3 ಗುಂಪPಗಳ[: 

1)ವಲಯ ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಗುಂಪP ಬದ4L , 

2)ಸF�ಯ ಸಂ0ೇದಕ ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಗುಂಪP , 

3)ಅ@ಾ	) $�a�ಯಕರಣVೆa ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಗುಂಪP.

� =ಾವP#ೇಅ@ಾ	) Lಗ�: ಸಮಯ (ಅ@ಾ	) Vೊಂಬು ಪ��ೆ�ೕಕ0ಾ6 }�ೕ!ಾ�	 (ಾಡಬಹು#ಾ6#ೆ ,ಎಚ;<Vೆ Nೆಳಕು , 
9ೕ4�HಾರTೆ , EarlyWarning).

� 21 Nೆಂಬ4ಸುತ�#ೆಭದ��ಾ ವಲಯಗಳ[.
� Nೆಂಬ4ಸುತ�#ೆ4 ಮಟXದ ಮುಖ0ಾಡ ಪ��ೆ�ೕಕ0ಾ6 ಪ�% ಸF�ಯ ಅ@ಾ	) ಸಂ0ೇದಕ $ಧ)<ಸುವಂತಹಮತು� ಪ�% 

ಸುರo�ಾ ವಲಯ.

1)ಅ@ಾ	) +ಾc) (ಎ) ಆc , 

2)9ೕ@ೆ ಎಚ;<Vೆಯ @ೈ> %ರುವP (W) , 

3)(ಎಂ) 9ೕ@ೆ ಔಟುl> %ರುವP 9ೕ4�HಾರTೆಯನು� , 

4)ಅ@ಾ	) ಸಂ0ೇದಕ (E) ಸಂಬಂ�Lದ F�vಯನು� ಆರಂ�ಸಲು.

� +ೊಂ,#ೆBಾ/ "�ಟ: ಪ<ವತ)ಕ !ೆ ಅನ@ಾ� 16 Hಾನ: (-ೆಸಲೂ�ಶc 10b)(ಾಪನ ಅನ@ಾ� ಸಂVೇತಗಳ[ 

(iೕ@ೆXೕ� , �ಾಪ(ಾನ , Nೆಳಕು , ಪವನ bದು�� ,ಆದ�)�ೆ (ೌಲ� , ಅ@ಾ	) ಸಂ0ೇದಕಗಳ[ �ಾ�Nೊ^ೇ�.ಎರಡು �% 
0ಾ�Zಾ�$ಸ@ಾ6#ೆ$�ಷ ಮತು� (ಾ�p_.ಪ�% Hಾ�ೆ: ಅನು� �ೆ�ಾ_/ ಈ �% #ಾ�ಇದು $Yೕ�ಸ@ಾ6#ೆ eHouse 

F�vಯನು� ಆರಂ�ಸಲು).+ೊL�ಲು ಪ��ೆ�ೕಕ0ಾ6 ಅವPಸ�ಯಂHಾ4ತ +ೊಂ#ಾRVೆಗಳನು� $ವ)uಸಲು ಮತು� ಪ�% ಎ"L 
Vಾಯ)ಕ�ಮದ45 0ಾ�Zಾ�$ಸ@ಾ6#ೆ$ಯಂತ�ಣ.ಎ"L (�ಾಧ�0ಾ6ಸಬಹುದು) �ೇರ 16 ಉತlನ�ಗwೆಂದ-ೆ ಒಳ!ೊಂ"#ೆ�% 
$Yೕ�ಸ@ಾ6#ೆ ಈ0ೆಂ> ಇಲ5#ೆ ACD ಅದVೆa $ಯಂತ�ಣ.

� CommManagerಪ��ೆ�ೕಕ �%ಗಳನು� 0ಾ�Zಾ�ನಗಳ[ 24 ಎ"L Vಾಯ)ಕ�ಮಗಳನು� ಒಳ!ೊಂ"#ೆಪ�% Hಾ�ೆ:.

� CommManager24 -ಾಲ�) Vಾಯ)ಕ�ಮದ45 0ಾ�Zಾ�ನ (+ೊಂ,#ೆ ಪ�% -ೋಲರುಗಳ[ , !ೇ>_ , Nಾ6ಲುಭದ��ಾ ವಲಯ 
ಆvaಯ) ಒ�X!ೆ $ಯಂ%�ಸಲು.

� +ೊಂ,#ೆಘಟ�ೆಗಳ 50 �ಾ�ನವನು� ಕೂ� ಸ�Gೕಯ0ಾ6 ರc ಅಥ0ಾ ಇತರ �ಾಧನಗG!ೆ ಕಳ[uಸಲು.

3.4.2.CommManager �ವರ�ೆ 

�ಎ�ಎ�/ ��ಆಎ�� 	ಾಡೂ�.

Page 47 of 111

2012-12-20



CommManager(CM) $ಸ�ಂತು ದೂರಸ� ಅನುವP �ಎ�ಎ	/�eಆಎ)� ಘಟಕವನು� $�)ಸ@ಾ�ತು 

+ೊಂ,ರುವP,ಲ50ಾದO<ಂದSMS Vೊ�ೆಯ45 ಇ9ೕ: ಮೂಲಕ eHouse 1 ಅಥ0ಾ EthernetHouse ವ�ವ� �ೆಯ 
$ಯಂತ�ಣಎgೆ(ಾ" VೊಡುವPದು.ಇ - 9ೕ: V 5ೈಂ> POP3 ಅಂHೆ ಕHೇ<ಯ �ೈF5p ಪ<�ೕಲ�ೆಯ ಭರವ�ೆeHouse ವ�ವ� �ೆ 

�ೕಸ@ಾದ �ಎ�ಎ	/�eಆಎ)� ಡಯ: ಬಳL - �ೇ0ೆಯ45 .$ಯಂತ�ಣ 0ಾ�e� {ಾ�Yೕ6ಕ0ಾ6 ಅ$ಯ�ತ ಮತು� 
=ಾವP#ೇ ಸ�ಳ,ಂದ (ಾಡಬಹುದುಅ45 �ಾಕಷುX GSM ಸಂVೇತದ ಮಟX.

ಈಪ<+ಾರ eHouse ವ�ವ� �ೆಯ ಸುರ|ತ $ಯಂತ�ಣ ಶಕ�!ೊGಸುತ�#ೆ ಮತು� L�ೕಕ<ಸುವಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆಯ 
ಅ�ಸೂಚ�ೆ.ಇಂಟ�ೆ)> �ೕಸ@ಾ6ರುವ 4ಂp ,ದೂರ0ಾR �ಾಲುಗಳನು� ಅಗತ�b#ೆ ಮತು� +ೊಸ $�)ತ ಪgೆದುVೊಂಡ ಕಷX 
ಇಲ5ಮ�ೆ , bxೇಷ0ಾ6 ದೂರದ ನಗರ,ಂದ.

ಭದ��ೆಅ%ೕ #ೊಡ] $ಸ�ಂತು ಸಂಪಕ)ದ Vಾರಣ ಮತು� =ಾವP#ೇ �ಾಧ��ೆ ಇಲ5+ಾ$ ಅಥ0ಾ bಧ�ಂಸಕ ಕೃತ�ಗG!ೆ ಸಂಪಕ) 

(ದೂರ0ಾRಗಳ[ (ಾu% , gೈಯಲಗ)ಳ[ , ಇಂಟ�ೆ)ಟ�0ೇ�ಸಲು , ಇ�ಾ�,).ಸಂವಹನ -ೇZೆಗಳ +ಾ$ (!ಾG =ಾದೃ��ಕ 
(ಾಡಬಹುದು ,ಹ0ಾ(ಾನ ಪ<L�% , $ಯಂತ�ಣ $�a�ಯ!ೊGಸಲು ಕಳ�ತನ) ಅಥ0ಾ ಉ# Oೇಶ ($ರುಪಯುಕ��ೆವ�ವ� �ೆ , 

9ೕ4�HಾರTೆ (ಾಡಲು ಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆಯ ಮತು� ಪ�ಕಟTೆ ,ಭದ��ಾ ಸಂ� �ೆ , }4ೕ� , ಒಂದು ಮ�ೆಯ (ಾ4ೕಕರು.

ದುರL��ಾಲುಗಳನು� ಸಮಯ ಬಹಳಷುX �ೆ!ೆದುVೊಳ�ಬಹುದು ಆ� , ಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆಯನು� +ೆಚು; (ಾಡುತ�#ೆ#ಾG!ೆ ತು�ಾ�ಗುವಂ�ೆ 

ಮತು� =ಾರನೂ� ಅ�ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಕಳ[uಸುವ ಅಶಕ�!ೊGLಸು(ಾರು ಮು<ಯಲು.(ಾ$ಟ<ಂ� -ೇ"Yೕ - �ಾಲುಗಳನು� 
ಹ0ಾ�L ತರಂ!ಾಂತರಗಳ45 Vೆಲಸಮತು� bxೇಷ ಕಳ�ರು ಪ�ಬಲ ಅವPಗಳನು� �ೊಂದ-ೆ $ೕಡಬಹುದುNೆ�ೕp ಸಮಯದ45 

^ಾ�$_`ಟಗ)ಳ[ , +ೆಚು;ವ< ಸಮಯದ45 ಪgೆಯಲು.�ಎ�ಎ	 Vಾರಣ$�a�ಯ!ೊGಸಲು ಕಷX ಮತು� ನಗರಗಳ45 ದೂರದ 
ಅನು�ಾ�ಪ�ೆಯನು� ಸF�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆ ,Vಾಯ)ತಃ =ಾವP#ೇ ಸಮಯದ45 (ಮ�ೆಯ ಪgೆಯುವ45 bwಾಸVೆa jದಲು ನ45 , 

(ಾಡುವPದು+ೊಸ $(ಾ)ಣ ಮ�ೆ!ೆ ದೂರ0ಾR ಅಥ0ಾ ಇತರ ಸಂಪಕ)).Vೇವಲ �ಾಕಷುXGSM ಸಂVೇತದ ಮಟXದ ಈ 
ವ�ವ� �ೆಯನು� ಅನು�ಾ�eಸಲು ಅಗತ�b#ೆ.

�ಎ�ಎಮ�ಟಕ ಸ�ಳದ45 �ಾ�eLದ Nಾಹ� ಆಂ^ೆ�ಾ ಒಳ!ೊಂ"#ೆ ,GSM ಸಂVೇತದ ಪ�ಬಲ (ಇ ಅ45.!ಾ�ಂ.�ಾವRಯ 9ೕ@ೆ).ಈ 
ಸಂದಭ)ದ45 �ಎ�ಎಮ�ಟಕ �ಾ(ಾನ� Vೆಲಸದ ಸಮಯದ45 ಸಂವಹನ ಶF�ಯ ಕ"9 (ಾಡಬಹುದುಸಂಪಕ) �ಾ�ಸಲು.ಪವ/ 

ಅಂಚು ಪ�%-ೋ�ಸುವ45 ಅನುಕೂಲ0ಾಗುತ�#ೆLೕ�ತ ಪ�ಸರಣವP ಸೂo` ನ - ಅ@ೆಗಳ[: VೆಟX ಹ0ಾ(ಾನ ಪ<L�% , 
ಮw  ೆ,uಮವಷ) , ತುಂತುರು , ಮರಗಳ[ ಇ�ಾ�, 9ೕ@ೆ ಎ@ೆಗಳ[.GSM ಸಂVೇತದ ಮಟXದ45 ಬದ@ಾ�ಸಬಹುದು+ೊಸ ಕಟXಡ 

Vಾರಣ ವಷ)ಗಳ ಉಂ^ಾಗುತ�#ೆ , Nೆwೆಯು%�ರುವ ಮರಗಳ[ ಮುಂ�ಾದವPಗಳ.ಇತರ ರಂದುVೈ #ೊಡ] Lಗ�: ಮಟX ಕ"9 
ರ�ತ0ಾದ ಅಸlಷX�ೆ ಇರುತ�#ೆ�ಎ�ಎ	 �ಾಗದ45 ಮತು� ಆಂ^ೆ�ಾ.ಅದನು� $�)Lದ ಅತ�ಂತ ಮುಖ�0ಾ6#ೆ - ಎ"L 

ರ45ಪ<ವತ)ಕ , VೆಟX ಸಂದಭ)ಗಳ45 (ಾಪನ ರ45 F�e5ಂ� ಏVೆಂದ-ೆVೆಲವP ಡಜc xೇಕgಾ #ೋಷಗಳ[ , ಅವPಗಳನು� 

$ಷ�Yೕಜಕ (ಾಡುತ�#ೆ.ಸlಶ)ತಂತುಹ%�ರದ �ಎ�ಎ	 Nೇ� ,Faನ45 +ೊರ!ೆ ಅನು�ಾ�ಪನ$@ಾOಣದ =ಾವ ಪ�(ಾಣದ45 
ಸಂVೇತ ಮಟXದ ನೂ-ಾರು ಪಟುX +ೆ�;ಸಬಹುದು�ಎ�ಎ	 ರ0ಾ�ೆ!ಾ6 +ೆHಾ;ಗುತ�#ೆ bದು�� ಅಂಚು , �%ಗಳನು� +ೊರಸೂಸುವ 

ಶF�ಯ�ಎ�ಎ	 ಸಂವಹನ ಮತು� $�)Lದ ಆ� bVಾರಗಳನು� (#ೋಷಗಳ[) - ಎ"L (ಾಪನದ45(ಮತು� ಆಂ^ೆ�ಾ ಬG�ರುವ 
ಅನ@ಾ� ಸಂ0ೇದಕಗಳ[).

�ಎ�ಎಮ�ಟಕ ಸF�ಯ SIM Vಾt) ಅನು�ಾ�ಪನ ಮತು� ಪ<�ೕಲ�ೆಯ ಅಗತ�b#ೆ , ಇದು ಅಲ5(e�{ೇt ಸF��ೕಕರಣಗಳ 

ಸಂದಭ)ದ45) �ೕ<ದ ಅಥ0ಾ Zಾ4.Vಾt) ಅವ� ಇ#ೆ 0ೇwೆಅಥ0ಾ Zಾ4 , bbಧ ಸಮ�ೆ�ಗಳ[ VಾRLVೊಳ�ಬಹುದು: 

� ಸಮ�ೆ�ಗಳ[(bxೇಷ0ಾ6 ಇತರ $0ಾ)ಹಕರು) SMS ಕಳ[_ವ dೊ�ೆ , 
� ಅಸಮಥ)�eಆಎ)� ಅ�0ೇಶನಗಳ ಸಂಪF)ಸಲು , ಇ�ಾ�,.
� ತೂಗಕಟುXವPದು�ಎ�ಎ	 (ಾಡೂ�ಲುಗಳ[ ಅq , 
� ಮತು�ಸಮಯದ45 ಬದ@ಾ�ಸಲು ಮತು� $0ಾ)ಹಕರು ಆvaಗಳನು� ಅವಲಂ�ಸುತ�#ೆ , ಸುಂಕ).
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ಕಳ[uಸ@ಾಗು%�#ೆSMS ಅಥ0ಾ �ಎ�ಎ	/�eಆಎ)� ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಇ9ೕ: L�ೕಕ<ಸುವ ಬಹಳ ಉದO0ಾ6#ೆ (6 - 30 

�ೆVೆಂt)ಮತು� $ರಂತರ bಫಲ0ಾ6#ೆ ಮರG ($�a�ಯ �eಆಎ)� �ೇ0ೆ ಅಥ0ಾ ಉಂ^ಾದSIM Vಾt) 9ೕ@ೆ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ 
Vೊರ�ೆ) , +ೆ�;ನ CPU ಬಳVೆಯ 9ೕ@ೆ �ೆ-ೆ,ಡುತ�#ೆCommManager , ದo�ೆ =ಾವP#ೇ Vಾಯ)ಗಳನು� ಮತು� ಕ"9=ಾಗುತ�#ೆ 
ಇGVೆಗಳನು�ಇ"ೕ ಭದ��ಾ ವ�ವ� �ೆಯ L�ರ�ೆ.

�ಎ�ಎಮ_ಂರಚ�ಾ "$ವ)uಸುತ�#ೆ ; CommManagerCfg.exe "ಅನ��ಸುbVೆ , ಇದು ಅಂತNೋ)zೆಯ �ೆ�Xಂ� ಪ�% 
ಆvaಯನು� ಮತು� ಅವVಾಶಈ �ಾಗದ45 (ಾನದಂಡಗಳ[.�ಎ�ಎ	 (ಾಡೂ�: ಆvaಗಳನು� jದಲ ಮೂರು ಇ0ೆ^ಾ�ಬyಳ[.

1)�ಾ(ಾನ� , 

2)SMS �ೆ�Xಂಗyಳ[ , 

3)ಇ9ೕ: �ೆ�Xಂಗyಳ[.

ವರ�ಮಟ� @ಾ� ಮಟXವನು� ಆva ಅನುಮ%ಸುತ�#ೆ(TCPLogger ಹರ ಅe5Vೇಶc ಪ�0ೇ�ಸಲು ಕಳ[uಸುವ.exe) ಅಥ0ಾ ಆಎ)� 
!ೆ - 485.ಇದು@ಾ� (ಾu%ಯನು� ಕಳ[uಸಲು =ಾವ CommManager ((ಾu%ಯನು� %Gಸಲು , ಎಚ;<Vೆ ,#ೋಷಗಳ[).ಅದನು� 

ಪ� �ೆ ಮತು� ಪ<ಹ<ಸುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ[ (ಉ#ಾ. ಉಪಯುಕ�0ಾ6#ೆ.ಇಲ5SIM Vಾt) ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� , =ಾವP#ೇ �ಎ�ಎಂ 
Lಗ�: , +ೇG#ಾO�ೆ ಮತು� VೆಲವP ಕ�ಮ �ೆ!ೆದುVೊಳ�ಲುಇದನು� ದುರL�).ವರ, ಮಟXVೆa = 1 ಏನು ಹರ @ಾ� 

ಕಳ[uಸ@ಾಗುತ�#ೆ.ಈಆvaಯನು� Vೇವಲ ಗಂ�ೕರ ಪ� �ೆ ಬಳಸಲು (ಾಡNೇಕು , 9ೕ@ೆ ಅಪ<�ತ ಸಮ�ೆ�ಗಳ[ವ�ವ� �ೆ.ಈ 
ಆvaಯನು� ಗಂ�ೕರ0ಾ6 CommManager Leಯು ಬಳL ಪ<TಾಮL�ರ�ೆ ಮತು� ವ�ವ� �ೆಯ ದo�ೆ.

,ವರ, ಮಟX �ೇತ�ದ45 #ೊಡ] ಸಂZೆ� , ಕ"9 (ಾu%ಯನು� ಆ6ರುತ�#ೆಕಳ[uL (Vೇವಲ ವರ, ಮಟX +ೆಚು; ಆದ��ೆಯನು� 
+ೊಂ,ರುವ).

ಇಂಚುಗಳ[�ಾವP gಾc ಸಂದಭ)ದ45 0 ಇ45 ಆ<LVೊಳ�Nೇಕು #ಾಖ@ೆಗಳ[ ಉ�ಾl,ಸುವ ಅಗತ�bಲ5.

����ಯ�ೊ��UART �ಾ�ಂ!. ಈ ಆvaಯನು� ಅಶಕ�!ೊGLಆಎ)� @ಾಗyಳನು� ಕಳ[uಸುವ - 485 UART.ಈ ಆvaಯು 
Vೇವಲ ಆc (ಾ"#ಾಗTCP/IP @ಾ6ಂ� ಕಳ[uಸಲು (ಾಡಬಹುದು , ಸಂಪಕ) TCP/IP @ಾ� ಹರ ನಂತರಅನ�ಯವP 

(TCPLogger.CommManager !ೆ ಎp_).ಆದ-ೆ ಸಂದಭ)ದ45CommManager ಮರು+ೊಂ,ಸುವ TCPlogger.ಎp_ ಸಂಪಕ) 
ಮತು� #ಾಖ@ೆ (ಾu% ಇ#ೆ!ೆ CommManager !ೆ @ಾ� ಹರ ಮುಂ,ನ ಸಂಪಕ)ವನು� ಕwೆದು+ೋಗುತ�0ೆ.

ಶಕ�!ೊGಸುವPದ<ಂದUART @ಾ6ಂ� ಈ �ೇ<ದಂ�ೆ ಎ@ಾ5 (ಾu%ಯನು� ಪ�0ೇ�ಸಲು ಅವVಾಶ $ೕಡುತ�#ೆ=ಾವ �ಾಗದ45 
�ಾ(ಾನ�0ಾ6 TCPLogger ಕwೆದುVೊಂಡ ಎಂದು.

ಈjೕt @ಾ� (ಾತ� (ಗಂ�ೕರ0ಾದ ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಪ<ಹ<ಸಲು ಬಳಸಲು =ಾವಬಹಳ ಫ9�ೕ)/ ಮರಣದಂಡ�ೆಯ 
ಆರಂಭದ45 ಕಂಡುಬರುವ) ಮತು� TCP/IPಸಂವಹನ ಸಮ�ೆ�.

ಮುಖ�UART #ಾಖ4ಸುbVೆಯ ಅನನುಕೂಲ0ೆಂದ-ೆ ಆಎ)� !ೆ $ರಂತರ ಕಳ[uಸುವPದು - 485 ಮತು�ವ�ವ� �ೆಗಳನು� 

ಬಳLVೊಂಡು , @ಾ� ಹರ ಅಥ0ಾ ಸಂಪಕ) ಇ#ೆ 0ೇw  ೆ=ಾವP#ೇ(TCP/IP @ಾ6ಂ� #ಾಖ@ೆಗಳ[ (ಾu%!ಾ6 
ಕಳ[uಸ@ಾಗುತ�#ೆ Vೇವಲ =ಾ0ಾಗ TCPLogger) ಸವ)/ ಸಂಪಕ) ಇ#ೆ.

,ಇತರ ಸಮ�ೆ� UART #ಾಖ@ೆಗಳ[ eHouse 1 gಾ^ಾ ಬ� ಕಳ[uಸಲು (ಾಡುತ�#ೆ ,ಈ ಸಂಪಕ)ವನು� ಬಳL VೆಲವP ಸಂHಾರ 
ಉತl%� , ಕಳ[uಸುವ(ಾu%ಯನು� eHouse 1 �ಾಧನವನು� Bೆ�ೕ�ಂ� !ೆ +ೊಂ,Vೊಳ�ದ ಮತು� �ೊಂದ-ೆ $ೕಡಬಹುದುಸ<=ಾ6 

Vೆಲಸ �ಾಧನಗಳ[.ಈ @ಾ6c ಕ�ಮವನು� ಬಳಸಲು ಇತರeHouse 1 �ಾಧನಗಳ ಸಂಪಕ) (ಾಡNೇಕು , ಆಎ)� �ೆ!ೆದು - 485 
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#ಾಟುವRS232 ಅಲ5ದ Vಾ�Lಂ� (1 1) ಮೂಲಕ Vೇಬ: ಮತು� ಸಂಪಕ) - 485 ಪ<ವತ)ಕ .RS232 - 485 ಪ<ವತ)ಕ =ಾವP#ೇ 

ಟ�)ನ: ಅe5Vೇಶc ಸಂಪಕ) (ಾಡNೇಕು+ೈಪ/ ಟ�)ನ: 115200 Vೆಲಸ , ಸಹ ಸ(ಾನ�ೆ , 1 �ಾXq �> , =ಾವP#ೇ 
ಹ<ವP$ಯಂ%�ಸಲು.ಸಂಪಕ) TCPLogger ಆಎ)� ಸಂದಭ)ದ45 - 485 @ಾ6ಂ� ಬಂತುಮತು� TCP/IP ಹರ $#ೇ)�Lದ.

����ಯ�ೊ���ಎ�ಎ� 	ಾಡೂ�. ಈ ಆvaಯನು� ಅಶಕ�!ೊGL xಾಶ�ತ ಸF�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆ�ಎ�ಎ	/�eಆಎ)� 
ಘಟಕದ ಎ@ಾ5 Vಾಯ)ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ಪ�ೆಯ ಇದO-ೆ.

+ೇ!ಾದರೂCommManager ಮತು� ಎ@ಾ5 eHouse �ಾಧನಗG!ೆ ಸಮಯ �ಎ�ಎ	 �ೆ!ೆದುVೊಳ�@ಾ6#ೆ(ಾಡೂ�: , ಆದO<ಂದ 

(Vಾರಣ ಬಳVೆ 0ೇwಾಪ�Xಗಳ[ Vಾಯ)�ಾಮಥ�)ದ ಕwೆದುVೊಳ�ದಂ�ೆ �ಾಧ�0ಾಗ4ಲ5ವ�ವ� �ೆಯ45 ಅ(ಾನ�0ಾ6#ೆ ,�ಾಂಕ ಮತು� 
ಸಮಯ).�ೈ#ಾ�ಂ%ಕ0ಾ6 Nಾ<!ೆ (ಾಡಬಹುದುNಾಹ�0ಾ6 CommManagerCfg ಅದVೆa }�ೕ!ಾ�	.ಎp_ ಅe5Vೇಶc , ಆದ-ೆ 

ಇದು=ಾವP#ೇ VಾರಣVೆa <ಂದ CommManager ಆ� ಮರು+ೊಂ,L dೊ�ೆ!ೆ ಮರು+ೊಂ,ಸ@ಾಗುವP,ಲ5.

�ಎ�ಎ	ಾ"ಡೂ� #ೕ% ಸಂ'ೆ �ೇತ� ಮ�ಾX`ನ� jNೈ: �ೕc ಸಂZೆ� (ಇ ಒಳ!ೊಂ"#ೆ.!ಾ�ಂ.+48501987654) , 

ಬಳಸ@ಾಗುತ�#ೆ�ಎ�ಎ	 ಘಟಕದ.ಈ ಸಂZೆ� ಪ�(ಾRೕಕರಣ ಮತು� ಗೂಢ4exಾಸ  ಬಳಸ@ಾಗುತ�#ೆಗಣ�ೆಯ ಉ# OೇಶVಾa6 , ಈ 

ಸಂZೆ� ಬದ@ಾಗುವ $�a�ಯ!ೊGಸುತ�#ೆಪರಸlರ ಅ�Vಾರ TCP/IP �ಾಧನಗಳ �ಾಧ��ೆ.

�(ೊ�ೕ). ಈ �ೇತ�ದ45 (ಾನ� ಒಳ!ೊಂ"#ೆ (ಾಡNೇಕುec ಸಂZೆ� (SIM Vಾt) $Yೕ�ಸ@ಾ6#ೆ).ತಪPl ಸಂZೆ� ಇ<ಸುವ 
ಸಂದಭ)ದ45 ,CommManager ಸ�ಯಂHಾ4ತ0ಾ6 SIM Vಾt) ಅಶಕ�!ೊGಸುತ�#ೆ , ಅ�ೇಕ ಮರG ಅದVೆaಸಂಪಕ)ವನು� 

�ಾ�eಸಲು.L�ರ Vಾರಣ ವ�ವ� �ೆಅನು�ಾ�ಪನ ಎಷXರಮ�X!ೆ ec ತ{ಾಸTೆ $�a�ಯ!ೊGಸಲು ಸೂ�ಸ@ಾಗುತ�#ೆ ,�ಎ�ಎ	 
�ಾಗದ45 ಆc ಮತು� @ಾ6ಂ� =ಾವ ಸಮಯ ಅq 0ೇಗ @ಾಭGSM dಾಲದ.

*ಾ+ಂಗ-ಂ'ೆಗಳ/. ಈ �ೇತ� +ೆಚು;ವ< ಒಳ!ೊಂ"#ೆF�}Xೕ!ಾ�¡p @ೆVಾaHಾರಗಳ[ ಮತು� ದೃ�ೕಕರಣ (ಾu%ಯನು� 
ಮತು�$<ೕ|ಸುತ�#ೆ ಅಂFಯ 18 +ೆp_ (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ಒಂದು , Nೌ , L , " , ಇ , ಒಂದು ಎ�) 

ಒಂದು=ಾವP#ೇ bಭಜಕಗಳ[ ಇಲ5#ೆ.ಈ ಸಂZೆ� ಸಂರಚ�ೆಯನು� ಬದ@ಾ�ಸಲು ನಂತರ ಇರNೇಕುಪ�% EthernetHouse 

�ಾಧನಗಳ[ ಮತು� TCP/IP ಪ�XಗG!ೆ @ೋt (ಾಡಲು.GSM ನ ಬಳVೆದೂರ0ಾR ಸಂZೆ� , ಒ�X!ೆ ಒಂದು �ಾಗ0ಾ6 +ಾ��ಂ� 

ಸಂZೆ�ಯF�}Xೕ!ಾ�¡p Vಾಯ) 0ಾದಗಳ[/0ೈಯF�ಕ ಗೂಢ4eೕಕರಣ ಭರವ�ೆಪ�% eHouse ಅನು�ಾ�ಪ�ೆಯ 
ಅಸಂVೇ%ೕಕರಣವನು� ಕ�(ಾವGಗಳ[.+ೆಚು;ವ<=ಾ6 (ಾಡಬಹುದುಎ@ಾ5 �ಾಧನಗಳ ಅಗತ� 0ೇw  ೆಬದ@ಾ�ಸಬಹುದು.

ಅ12ಾರ�ಎ�ಎ� ಸಂ'ೆಗಳ/. ಈ �ೇತ�ದ45 - ಒಳ!ೊಂ"#ೆSMS ಮೂಲಕ ವ�ವ� �ೆಯ $ವ)ಹTೆ !ಾ6 GSM �ೕc 
ಸಂZೆ�ಗಳ[.ಇತರ =ಾವP#ೇ SMSಸಂZೆ�ಗಳನು� ಸ�ಯಂHಾ4ತ0ಾ6 ಕgೆಗRಸ@ಾಗುತ�#ೆ ಮತು� ಅGಸ@ಾಗುತ�#ೆ.

ಇ.!ಾ�ಂ.:" +48504111111 , +48504222222 "- �+ೆ�ಗGಂದ Nೇಪ)"ಸ@ಾದ.

ವಲಯಬದ�ಾ6� - SMS ಅ1ಸೂಚ(ೆ ಸಂ'ೆಗಳ/. ಈ �ೇತ� - GSM �ೕc ಒಳ!ೊಂ"#ೆಭದ��ಾ ವಲಯ ಬದ4ಸುವ ಬ! yೆ SMS 

ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಕಳ[uಸುವ ಸಂZೆ�ಗಳ[ಒ�X!ೆ ವಲಯ +ೆಸರು.

ಇ.!ಾ�ಂ.:" +48504111111 , +48504222222 "- �+ೆ�ಗGಂದ Nೇಪ)"ಸ@ಾದ.

ಸಂ8ೇದಕಗಳ/ಸ:;ಯ�ೊ�ಸು=2ೆ - SMS ಅ1ಸೂಚ(ೆ ಸಂ'ೆಗಳ/. ಈ �ೇತ� - GSM �ೕc ಒಳ!ೊಂ"#ೆಮೂಲಕ ಸF�ಯ 
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ಭದ��ಾ ಸಂ	ೇದಕಗಳ� ಬ� �ೆ SMS ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಕಳ��ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�ಎಚ�� ೆಯ ಉಲ$ಂ%ಸಲು ಇದು 'ೆಸರು ( , ) ಎಚ�� ೆ ಅಥ	ಾ 
ಪ�ಸು+ತ ವಲಯದ-$ .ೕ-/0ಾರ1ೆಯನು3.

ಇ.�ಾ�ಂ.:" +48504111111 , +48504222222 "4'ೆ3ಗ5ಂದ 6ೇಪ78ಸ9ಾದ.

����ಯಕರಣ- SMS ಅ
ಸೂಚ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�. ಈ ;ೇತ� - GSM <ೕ= ಒಳ�ೊಂ8?ೆಎಚ�� ೆಯ ಸಂ ೇತಗಳನು3 @ABCಯಕರಣ ೆB 

ಬ� �ೆ SMS ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಕಳ��ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�ಅ�ಕೃತ ಬಳ ೆ?ಾರರು (ಭದ��ಾ ವಲಯ ಬದ-ಸುವ ಮೂಲಕ).

ಇ.�ಾ�ಂ.:" +48504111111 , +48504222222 "4'ೆ3ಗ5ಂದ 6ೇಪ78ಸ9ಾದ.

ವಲಯಪ�ತ�ಯ ಬದ��. ಈ ;ೇತ� - ಒಳ�ೊಂ8ರುತ+?ೆ ಪ�ತ�ಯ Gೇ�ಸ9ಾH?ೆವಲಯ ಬದ9ಾವ1ೆ ಪ�ಕಟ1ೆಯನು3 ಗುಂJ�ೆ ವಲಯ 
'ೆಸರು.

ರಣ ೇ"#ದ$ೇ %ೋ&ಸು. ಈ ;ೇತ�ದ-$ - ಒಳ�ೊಂ8?ೆಪKವ7ಪ�ತ�ಯ ಸಂ	ೇದಕ ಚುರುಕು�ೊ5ಸುL ೆ�ಾH ಸM�ಯ ಎಚ�� ೆಯ 
ಸಂ	ೇದಕ 'ೆಸರುಗಳ� Nದಲು Gೇ�ಸ9ಾH?ೆಅ�ಸೂಚ�ೆ ಗುಂಪO.

����ಯಕರಣರಣ ೇ". ಈ ;ೇತ�ದ-$ – 'ೊಂP?ೆಪಠ� @ABCಯಕರಣ ೆB ಅ�ಸೂಚ�ೆ ಗುಂಪO ಕಳ��ಸ9ಾH?ೆ.

����ಯ(ೊ)�SMS ಕಳ�*ಸು. ಈ ಆSBಯನು3 ಅಶಕ+�ೊ5ಸುತ+?ೆಭದ��ಾ ವ�ವG Uೆಯ ಎ9ಾ$ ಅ�ಸೂಚ�ೆ SMS ಕಳ�Vವ.

����ಯ(ೊ)�SMS �+ೕಕ"�. ಈ ಆSBಯನು3 ಅಶಕ+�ೊ5ಸುತ+?ೆSMS ಪ�Wೕಲ�ೆ ಮತು+ eHouse ವ�ವG Uೆಯನು3 @ಯಂX�ಸುವ 
Gಾ/ಗತ.

POP3, -ೈಂ/ (ಇ1ೕ2 3ಾ+ಗತ) 

POP3CommManager ಅನುYಾZನ  $ೈಂ\ ಹಲ	ಾರು ರ^1ೆಯನು3 ಒಳ�ೊಂ8?ೆ_ಾಂX�ಕ ಸಹ LLಧ ಸಂದಭ7ದ-$ @ರಂತರ 

ಮತು+ aUರ  ೆಲಸ ಖ4ತಪ8a ೊಳ�cವOದ ಾBHeHouse ವ�ವG Uೆ .ೕ9ೆ ?ಾ5.

ಇಂಚುಗಳ�ಪ�Wೕಲ�ೆ ಹಂತದ ಸಂ?ೇಶದ 	ೈಫಲ� ಒಂದು ಸಂದಭ7ದ-$ ಅ5ಸ9ಾH?ೆತ^ಣ	ೇ POP3 ಪ�0ಾರಕPಂದ , ಮತ+ಷುf 
ತgಾಸ1ೆ ಇಲ$?ೆ , hೌ�ೊ$ೕಡkತು+ ಸಂ?ೇಶವನು3 ಓPದ.

mಾತ�eHouse ವ�ವG Uೆ @ಯಂX�ಸಲು nೕಸ9ಾHರುವ ಇ.ೕಲ�ಳನು3 (ಸ/ಯಂ0ಾ-ತ	ಾH ತ_ಾ�ಸ9ಾಗುತ+?ೆeHouse 

'ೊಂ?ಾo ೆಯ @ವ7ಹ1ೆ ಅನ/ಯಗಳನು3) ಸಂಪKಣ7	ಾH ಎ9ಾ$ ಹGಾ+ಂತ�ಸು�ಾ+�ೆ ಾಯ7Lpಾನಗಳ�.

ಎಲ$ವK_ಾಂX�ಕ Gಾqrs ದ^�ೆಯ 'ೋtಾಟ ಅನುಮXಸುತ+?ೆ , ?ಾ5 , ಆಕakಕಇ.ೕu , ಇ�ಾ�P.

ಈಹಂತಗಳನು3 ಪ�1ಾಮ ಾ� ಮತು+ ದ^ @ರಂತರ  ಾಯುv ೊಳcಲು ವಶಪ8a ೊಳ�cವ mಾಡ9ಾಗುತ+?ೆ ೆಲಸ , 
wಎxಎs/wJಆಎ7x .ೕ9ೆ ಅನಗತ� ಸಂ0ಾರ ಸೃwಸ6ೇಡ , ಕೂಡದುnXnೕ�ದ POP3  $ೈಂ\ ಮತು+ CommManager.

ಪ�mಾoೕಕರಣಹಂತಗಳನು3  ೆಳಕಂಡಂX	ೆ: 

� gೆ�ೕಷಕeHouse ವ�ವG Uೆಯ-$ y�ೕ�ಾ�s ಎಂದು Lzಾಸ ೆB ಇ?ೇ ಇರ6ೇಕು.
� ಒಟುf �ಾತ�ಸಂ?ೇಶ (ಈ ಆಕakಕ .ೕಲ�ಳ� �ೊhೆದು'ಾಕಲು) ಕ8. ನಂತರ 3KB ಇರ6ೇಕು.
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� LಷಯeHouse ವ�ವG Uೆಯ-$ y�ೕ�ಾ�s ಎಂದು ಒಂದು ಸಂ?ೇಶವನು3 ಅ?ೇ ಇರ6ೇಕು ಆ{.

� ಸಂ?ೇಶ'ೊಂ?ಾo ೆಯ eHouse ವ�ವG Uೆ ಸುmಾರು mಾನ� 'ೆಡ| 'ಾಗು }ಟ| 'ೊಂPರ6ೇಕುಸಂ?ೇಶ.

� 'ೆಡx7ಇಂಟ�ೆ7\ ಪKtೈ ೆ?ಾರರ ಮತು+ ಅ8~ಪqoಗಳ� , POP3 ಮೂಲಕ ಸಂ?ೇಶವನು3 ?ೇಹದ Gೇ�ಸ9ಾH?ೆ ,SMTP 

ಸವ7ಗ7ಳ ಸ/ಯಂ0ಾ-ತ	ಾH 'ೊರ'ಾಕಲqಡುತ+	ೆ.

ಎಲ$ವKPOP3  $ೈಂ\ @ಯ�ಾಂಕಗಳ� ಮತು+ ಆSBಗಳನು3 CommManagerCfg 4X�ತ	ಾH	ೆ.ಎ�VಅJ$ ೇಶ= ಇ1ೕ2 
3ೆ56ಂಗ7ಳ� �ಾ��.

ಅಂ8ೕಕೃತಇ1ೕ2 :;ಾಸ * ;ೇತ� - ಒಳ�ೊಂ8?ೆ@ಯಂತ�ಣ ಸಂ?ೇಶವನು3  ೈ�ೊಳc9ಾಗುವOದು _ಾವ 
Lzಾಸ ೆB._ಾವO?ೇಇತರ Lzಾಸಗಳನು3 ಸಂ?ೇಶಗಳನು3 ಸ/ಯಂ0ಾ-ತ	ಾH POP3 �ಂದ ಅ5ಸ9ಾಗುತ+?ೆಪ�0ಾರಕ.

POP3ಪ"<ಾರಕದ ಐ> * ;ೇತ� ಐJ ಒಳ�ೊಂ8?ೆPOP3 ಪ�0ಾರಕ Lzಾಸವನು3.DNS Lzಾಸವನು3 6ೆಂಬ-ಸುವOPಲ$.

POP3?ೕ/@ Nr * ;ೇತ� POP3 ಪ�0ಾರಕ ಒಳ�ೊಂ8?ೆtೇವO.

POP3ಬಳ,ೆAಾರ Bೆಸರು * ;ೇತ� ಬಳ ೆ?ಾರ 'ೆಸರನು3 ಒಳ�ೊಂ8?ೆಕ0ೇ� (POP3 ಪ�0ಾರಕ) yೕxf ?ಾಖ-ಸಲು.

POP3Cಾಸ+D@ * ;ೇತ� gಾಸ/�7 ಒಳ�ೊಂ8?ೆಬಳ ೆ?ಾರ POP3 ಪ�0ಾರಕ .ೕ9ೆ ಪ�mಾoೕಕ�ಸಲು �ಾ|.

ಸಂAೇಶ:ಷಯ * ;ೇತ� programed ಒಳ�ೊಂ8?ೆಇ.ೕu ಮೂಲಕ eHouse ವ�ವG Uೆ�ೆ ಘಟ�ೆಗಳ� ಕಳ��ಸಲು mಾನ� 
Lಷಯ.ಇತರಸಂ?ೇಶದ Lಷಯ ಮತ+ಷುf ಇಲ$?ೆ ಸ/ಯಂ0ಾ-ತ ಅ5ಸುL ೆ�ೆ  ಾರಣ	ಾಗುತ+?ೆಪ�ದಶ7ನ.

ಇಂಟ�ೆ@ಟHಂಪಕ@ Init * ;ೇತ� ಒಳ�ೊಂ8?ೆwಎxಎs/wJಆಎ7x ಮೂಲಕ ರಂದು ಆರಂ�ಸಲು ಇಂಟ�ೆ7\ ಸಂಪಕ7ವನು3 
ಆ?ೇಶ.�ೆ@	ಾ7ಹಕರು ಆ�ೆಯನು3 ಬಹು�ೇಕ ಒಂ?ೇ (ಸ�ೆಯು , ಬಳ ೆ?ಾರ , gಾಸ/�7 =" ಇಂಟ�ೆ7\ " ).ಸಂಪಕ7 ಬಳ ೆ?ಾರ 

mಾಡ6ೇ ಾದುದು ಸಮGೆ�ಯನು3 ಸಂದಭ7ದ-$ಈ @ಯ�ಾಂಕಗಳನು3 �ಾH GSM ಆ�ೕಜಕರು ಮೂಲಕ @ೕಡ9ಾಗುತ+?ೆ.

POP3�IಂJ * (ೆ ಸವ@K ;ೇತ� ಒಳ�ೊಂ8?ೆಕಳ��ಸುವವರ Lzಾಸ ೆB ಸಂಗ�ಹ	ಾHರುವ ಅ-$ 'ೆಡ| 'ೆಸರು , ಸಮGೆ�ಗಳ 
ಸಂದಭ7ದ-$ಪ�1ಾಮ	ಾH Telnet ಬಳa ೊಂಡು POP3 ಪ�0ಾರಕ �ೇರ	ಾH ಪ�ೕ�ಸಲqಡ6ೇಕುಅನ/�ಸುL ೆ.

ಸಂAೇಶLMೋ$ೇಖ * ಮತು+ ಸಂAೇಶಅ&5ಪOP * �ಾಗ - Wtೋ9ೇಖ 'ೊಂPರುತ+	ೆ ಮತು+eHouse ವ�ವG Uೆಯ }ಟ|.ಈ ರ^1ೆ 

�Gಾ8ದ ಸ/ಯಂ0ಾ-ತ ಆH?ೆPOP3 ಮತು+ SMTP ಸವ7ಗ7ಳ ಮೂಲಕ ಸಂ?ೇಶ ೆB ಲಗX+aದ WೕA7 ೆಗಳ� ಮತು+ 
ಅ8~ಪqoಗಳ�ಮತು+ �ೆ�ೆದು'ಾಕಲು ಆಕakಕ ಅಥ	ಾ 'ಾ@�ೊಳ�ಾದ ಇ.ೕಲ�ಳನು3 .EHouse 'ೆಡ| 'ಾಗು }ಟ| ನಡು	ೆ �ಾಗ 
mಾತ� eHouse ಎಂದು ಪ�ಗoಸ9ಾಗುತ+?ೆಸಂ?ೇಶ.ಉ5ದ @ಲ7�ಸ9ಾಗುತ+?ೆ.

����ಯ(ೊ)�POP3 ಪ"<ಾರಕ/Q>ಆಎ@T * ;ೇತ� ಅಶಕ+�ೊ5ಸುತ+?ೆwJಆಎ7x ಮತು+ GೈM$� ಸಂಪಕ7ವನು3 ಇ.ೕಲ�ಳನು3 
ಪ�Wೕ-ಸುX+?ೆ.
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ಅನುಸ�ಸುವಸಮGೆ�ಗಳ� ಮತು+ ಸಮGೆ� (eHouse ವ�ವG Uೆ�ೆ GSM ವ�ವG Uೆಗಳ� ಅಲ$ ಸಂಬಂ�aದ�ೇರ	ಾH) ಪ�ಗoಸ6ೇಕು , 
.ೕ9ೆ POP3  $ೈಂ\ ಶಕ+�ೊ5ಸುವ NದಲುwJಆಎ7x: 

� ಇಂಚುಗಳ�wJಆಎ7x ಸಂ ೇತದ ಅ-$ ಕ8. ಮಟfದ ಸUಳಗಳ-$ ಸಂವಹನ ಪ� +ೆಅGಾಧ� ಮತು+ ವ�ವG Uೆಯ ದ^�ೆ ಮತು+ 
aUರ�ೆ wJಆಎ7x ಆHರಬಹುದು6ೆಂಬಲ �ಾಶ/ತ	ಾH @ABCಯ�ೊ5ಸ9ಾH?ೆ mಾಡ6ೇಕು.ಇದು ಆಗಬಹುದು ಾಲ ೆB 
ತಕBಂ�ೆ.

� ಇ.ೕ-�Jಆಎ7x ಅ�	ೇಶನದ .ೕ9ೆ Gಾ/ಗತ ಗಂ�ೕರ	ಾH CommManager ಬಳಸುತ+?ೆ.ೖ ೊ�ೕಕಂ�ೊ�ೕಲ|.

� ಸಮಯwJಆಎ7x ಅ�	ೇಶನ (N6ೈu <ೕ= ಅಥ	ಾ GSM ಘಟಕಗಳ .ೕ9ೆ) ಪ�ಗXಯನು3 'ೊಂP?ೆ ,ಆ�ೕಜಕರು 

(	ೇ~ಂ� ಉ5ದು ೊಳ�cವOದು ಇದು ಗು�ಯ Gಾಧನ ೆB SMS ಕಳ��ಸಲು ಇಲ$ಕೂ� wJಆಎ7x ಅ�	ೇಶನ 
ಮುಚ�9ಾಗುವOದು ರವtೆ�ೆ) ಮತು+ SMS ತಲುಪಲು Gಾಧ�	ಾಗ-ಲ$ಗಮ�GಾUನ ಸುPೕಘ7 ಸಮಯದ ನಂತರ.

� ಸಹಅದ ೆB wJಆಎ7x ಅ�	ೇಶನದ ಸಣ� 6ೇಧವನು3 (GSM <ೕ= ಅಥ	ಾ ಘಟಕಗಳ�) �ೆಒಳಬರುವ SMS ಪ�ೕ�ಸುವ 
SMS a/ೕಕೃXಯ �ಾತ� ಇಲ$ , ಇದು ಏ ೆಂದtೆಇನೂ3  ಾರಣ ?ೊಡ� GSM ವ�ವG Uೆಯನು3 9ೇ�ೆ@V �ೆ ಆ�ೕಜಕರು 
ಸರPಯ-$ ಹಂತದ-$? vೇ	ೆ.

� SMS?ೊಡ� Lಳಂಬ 0 a/ೕಕ�ಸಲು mಾಡಬಹುದು - 60 Gೆ ೆಂಡು ಮತು+ ಆಪtೇಟ| ಅವಲಂ�aರುತ+?ೆ�ಾಲಬಂಧ ಬಳ ೆಯ 
ಮತು+ ಅ�ೇಕ ಇತರ Lಷಯಗಳ�.

� 	ೆಚ�ಗಳ�wJಆಎ7x ಮತು+ GೈM$� wJಆಎ7x ಅವ�ಗಳ� (ಅನುಕ�ಮದ gಾ�ರಂ�ಕ ಮತು+ ಮುಚು�ವ .ೕ9ೆಪ��ೆ3ಗಳನು3 
ಇ.ೕಲ�ಳ� ಮತು+ SMSs) ?ೊಡ� ನಂತರ ಬಳ ೆ SMS ಹಲ	ಾರು ಪಟುfGಾ/ಗತ mಾತ�.

� ಸಂದಭ7ದ-$@ABCಯ�ೊ5ಸಲು Q>ಆಎ@T/POP3 ಪ"<ಾರಕ wಎxಎs mಾಡೂ�u Gಾ/ಗತ SMS ಮತು+ ಸುಪ+�ೆಯನು3 

ತ^ಣ X5ಸ9ಾಗುತ+?ೆSMS ಕಳ��ಸುವ ಮತು+ a/ೕಕ�ಸುವ ನಡು	ೆ ಸುmಾರು 6 Gೆ ೆಂ� ಆH?ೆ.

ಭದ�Vೆವ�ವ3 Wೆ.

ಭದ��ೆCommManager ರ-$ ಸಂಘ~ತ ವ�ವG Uೆಯನು3 ಸ/ಯಂ 'ೊಂPತು+ ಮತು+ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ?ೆ: 

� ಸಂಪಕ7ಭದ��ಾ ಸಂ	ೇದಕಗಳ� , 
� ರಣ�ೇ� ೊಂಬು , 
� ರಣ�ೇ�6ೆಳಕು , 
� ಮುಂ4ನಎಚ�� ೆ  ೊಂಬು , 
� ಪ�ಕಟ1ೆ.ೕ-/0ಾರ1ೆ ಅಥ	ಾ ಭದ��ಾ ಏ�ೆ@V Gಾಧನ (ಅಗತ�Lದv-$).
� ಅಂHExternalManager ಮತು+ ಒಂದು GಾಧನವO InputExtenders.

RFLದು��ಾkನ Mೕ- @ಯಂತ�ಣ �ೇರ ಬದ-�ೆ , ಅನಂತN6ೈu ಆಡ5ತ , J8ಎ , @ಸ+ಂತು TCP/SMS ಮೂಲಕ ಐJ 
ಫಲಕಗಳನು3 ,ಇ.ೕu , LAN , 	ೈ�ೈ , WAN.ಇದು ಸಂರ�ತ 'ೊರ�ೆ @ಯಂX�ಸಲqಡುತ+?ೆ ಮತು+ mಾಡಬಹುದು.ೕ-/0ಾರ1ೆ 

ಪ�?ೇಶದ ಮತು+ ಎಚ�� ೆಯ ಸೂಚ�ಾ ಸಂ	ೇದಕ ನಂತರದ ಗಳ�ಸM�ಯ�ೊ5ಸುL ೆ (_ಾವO?ೇ Lಳಂಬವನು3 ಸಮಯ 
@ಯಂತ�ಣ ೆB ಭದ��ಾ ವ�ವG Uೆಯ-$ ಬಳಸ9ಾಗುತ+?ೆಆಂತ�ಕ Mೕ6ೋ�7 ಮೂಲಕ).

.ೕ9ೆ24 ವಲಯಗಳ 	ಾ��ಾ�@ಸಬಹುದು.ಪ�X ವಲಯ ಪ�X 4 ಮಟfದ ಮುಖ	ಾಡ 'ೊಂPರುತ+	ೆಸಂ	ೇದಕ ಭದ��ಾ ವ�ವG Uೆ�ೆ 
ಸಂಪಕ7.

�ೆಪ�X ಸುರ^�ಾ GೆನV| ಒಳಹ�ವO , 4 ಆSBಗಳನು3 	ಾ��ಾ�@ಸ9ಾH?ೆ , ಸಂದಭ7ದ-$ಸM�ಯ�ೊ5ಸುವ ಎಚ�� ೆಯ ಸಂ	ೇದಕ 
(ಆSBಯನು3 ಪ�ಸು+ತ ವಲಯದ-$ ಸM�ಯ�ೊ5aದv-$): 

� ಅ9ಾs7  ೊಂಬು .ೕ9ೆ (ಎ* - ಅ$ಾX@) , 
� .ೕ9ೆ ಎಚ�� ೆಯ 6ೆಳಕು (W* - ಎಚY",ೆ) , 
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� mಾ@ಟ�ಂಗ�ಂದು ಅ�ಸೂಚ�ೆ (.ೕ-/0ಾರ1ೆ ಅಥ	ಾ ಭದ��ೆಯ ಅ�ಸೂಚ�ೆ Gಾಧನ ೆBಅಗತ�Lದv-$ ಸಂG Uೆ) (ಎX * -

Zಾ�ಟ"ಂJ) , 
� ಈ	ೆಂಟkರಣದಂಡ�ೆ ಭದ��ಾ ಇನುq\ @�ೕwಸ9ಾH?ೆ (ಇ* - ಈ\ೆಂ/).

*";ೇತ� 'ೆಸರು ; CommManagerCfg.exe " ಅನ/�ಸುL ೆ 

ರಣ�ೇ� ,ಎಚ�� ೆ , .ೕ-/0ಾರ1ೆ ಉತqನ3ಗzೆಂದtೆ programed Lಳಂಬ Gೆ\ �ೊ�ೆ ಸM�ಯ�ೊ5ಸಲು mಾಡ9ಾಗುತ+?ೆ;ೇತ� (“ 

ವಲಯ ಬದ9ಾವ1ೆ Lಳಂಬ 'ಾಗೂ ” *) ವಲಯ ಬದ9ಾವ1ೆ �ಂದ ಆರಂ�ಸಲು(GೆನV| ಚಟುವ~ ೆ 'ೊಸ ವಲಯವನು3 

ಕಂಡು�8ಯಲq~fತು 	ೇz )ೆ , ಅವ ಾಶ @ೕಡುವಎಚ�� ೆಯ  ಾರಣPಂದ �ೆ�ೆದು'ಾಕಲು. ೇವಲ “ ಆರಂ�ಕ ಎಚ�� ೆ ” 

ಉತqನ3ತ^ಣ	ೇ ಸM�ಯ.ಉತqನ3ಗzೆಂದtೆ ನಂತರ ಸ/ಯಂ0ಾ-ತ	ಾH ಆ{ mಾಡ9ಾಗುತ+?ೆಪ�ಸು+ತ ಭದ��ಾ ವಲಯ ಮತು+ 
ಉಲ$ಂ%ಸಲು ಎ9ಾ$ ಸಂ	ೇದಕಗಳ @ABCಯಕರಣ;ೇತ�ಗಳ-$ Gೆ\ Lಳಂಬ: “ ಅ9ಾs7 �ೈs ” * , “ ಎಚ�� ೆ �ೈs ”* , “ 

mಾ@ಟ�ಂ� �ೈs ” * , “ ಆರಂ�ಕ ಎಚ�� ೆ �ೈs ”*.“ 'ೊರತುಪ8a ಎ9ಾ$ ಸಂ ೇತಗಳನು3 ; ಆರಂ�ಕ ಎಚ�� ೆ �ೈs ” * 

ನ-$@nಷಗಳ� , “ ಆರಂ�ಕ ಎಚ�� ೆ �ೈs ” Gೆ ೆಂಡುಗಳ-$ ಆH?ೆ.

.ೕ9ೆ�ೆ 48 ಭದ��ಾ ಸಂ	ೇದಕಗಳ� ಇಲ$?ೆ CommManager ಸಂಪಕ7 mಾಡಬಹುದುLಸ+ರ1ಾ ಘಟಕ ಅಥ	ಾ ಸುmಾರು 96 

Lಸ+ರ1ೆಯು ಘಟಕವO.ಸಂ	ೇದಕ 'ೊಂPರ6ೇಕುeHouse ವ�ವG Uೆಯ 'ೊರ�ೆ _ಾವO?ೇ �ೕ9ೆfೕ� 6ೇಪ78ಸಲು ಸಂಪM7a (�9ೇ 

ಅಥ	ಾ) ಕ�ೆಕfx7 ಬದ9ಾ�ಸಲು.ಸಂಪಕ7 Gಾmಾನ�	ಾH ಮುಚ�9ಾH?ೆ (NC) ಮತು+ �ೆtೆ�ತು mಾಡ6ೇಕುಸಂ	ೇದಕ 
ಸM�ಯ�ೊ5ಸುವ  ಾರಣ.

ಒಂದುಎಚ�� ೆಯ ಸಂ	ೇದಕ ಸಂಪಕ7 CommManager ಆ{ ಸಂ	ೇದಕ ಇನುq\ ಸಂಪಕ7 mಾಡ6ೇಕುಮ�ೊ+ಂದು wಎ@� �ೆ.

ಸqಷf	ಾHಯಂ�ಾ�ಂಶ ಉತqನ3ಗzೆಂದtೆ (ಅ9ಾs7 'ೊಂPಸದಂ�ೆ , mಾ@ಟ�ಂ� , ಎಚ�� ೆ , ಮುಂ4ನಎಚ�� ೆ) , 
CommManager Lವ�ಸ9ಾH?ೆ 3 ಗುಂಪOಗ5�ೆ SMS ಸೂಚ�ೆಯನು3 ಕಳ��ಸುತ+?ೆ.ೕ9ೆ.

ಇಂಚುಗಳ�ಉಲ$ಂಘ�ೆ ಎಚ�� ೆಯ ಸಂದಭ7ದ-$ , ಎಚ�� ೆ ಅಥ	ಾ .ೕ-/0ಾರ1ೆ ಸೂಚ�ೆಯನು3 ಕಳ��a ಇವO;ೇತ�ದ-$ 

	ಾ��ಾ�@ಸ9ಾH?ೆ ಗುಂJ�ೆ (3ೆನHಸ@^�_ೕಕರಣಗಳ� - SMS ಅ
ಸೂಚ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� *) ಸM�ಯ ಎಚ�� ೆಯ ಸಂ	ೇದಕಗಳ� 
'ೆಸರುಗಳ� Gೇ�ದಂ�ೆ.
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ಇಂಚುಗಳ�ವಲಯ ಬದ9ಾವ1ೆ CommManager X5ಸಲು ಗುಂಪO ಸಂದಭ7ದ-$ ;ೇತ�ದ-$ 	ಾ��ಾ�@ಸ9ಾH?ೆ (ವಲಯಬದ$ಾ_� 
- SMS ಅ
ಸೂಚ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� *) ಕಳ��ಸುವವಲಯ 'ೆಸರು.

ಇಂಚುಗಳ�ಈ ಸಂದಭ7ದ-$ 	ೇz  ೆಎಚ�� ೆ , ಎಚ�� ೆ ಅಥ	ಾ .ೕ-/0ಾರ1ೆ ಸಹ ಸM�ಯ CommManager ಆHತು+;ೇತ�ದ-$ 
	ಾ��ಾ�@ಸ9ಾH?ೆ ಗುಂಪO X5ಸಲು (����ಯಕರಣ- SMS ಅ
ಸೂಚ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� *) .

`ಾಹ�3ಾಧನಗಳ� Zಾ��ೇಜK (MಾಲT@ , (ೇ/H , `ಾ8ಲು , �ೆರಳ� awnings).

CommManagerಆವೃX+ Lಸ+�ಸ9ಾ�ತು ಇದು tೋಲ| @ಯಂತ�ಕ ಒದHಸ9ಾಗುX+?ೆExternalManager ಮತು+ 27 (35 **) 

ಸ/ತಂತ� tೋಲರುಗಳ� @ಯಂX�ಸಲು ಅವ ಾಶ ,�ೇ\V , 6ಾHಲು ವ�ವG Uೆ , �ೊ�ೆ�ೆ Lಸ+ರ1ೆ �ಾಗದ-$ ಮತು+ 54 ಇಲ$?ೆಘಟಕ.

**�ೇರ ಎ8a ಉತqನ3ಗzೆಂದtೆ (ಅನ9ಾ� Lವ�ಸ9ಾH?ೆ @ABCಯ�ೊ5ಸಲು ಸಂದಭ7ದ-$8wಟu ಪ�ವತ7ಕ ಅpಾ�ಯ) 35 

ಸ/ತಂತ� tೋಲರುಗಳ� (ಆSBಯನು3 ಆHರ6ೇಕುಪ�Wೕ-ಸ?ೆ {(27 nXಯನು3 tೋಲರುಗಳ�) �ೇರ @ಯಂX�ಸುವ ಬಳa -

_ಾವO?ೇ M�Sಗಳ�	ಾ��ಾ�ನವನು3 ಅಗತ� *} - �ಾ�� “ ರ-$ ; 8wಟu ಪ�ವತ7ಕ ಅನ9ಾ�ೆV~fಂಗ�ಳನು3 ” CommManagerCfg 

ಆ{.ಎ�V ಅJ$ ೇಶ=).

ಇಲ$SOMFY Nೕ� ಅಥ	ಾ �ೇರ ಸ�ೕ7 Nೕ�ಾ| Nೕ�: tೋಲರುಗಳ� 0ಾಲ�ೆಯ 2 Lpಾನಗ5	ೆ . ೇವಲ Somfy 

mಾನಕ ಬಳa ೊಂಡು hೆ�Lಂ� ಪhೆದು ೊಂಡರಲ$?ೇ ಅ� ಾರ ಏ ೆಂದtೆಈ ವ�ವG Uೆಯ-$ tೋಲರುಗಳ� @ಯಂX�ಸುವ ಮತು+ ರ^1ೆ 
ರ4ಸ9ಾH?ೆnXnೕ�ದ Lರುದ� tೋಲರುಗಳ� �ಾ| mಾಡೂ�u , @ಬ7ಂ�ಸಲು , ಎರಡೂ 0ಾಲ�ೆ@?ೇ7ಶನ , PಕುB ಬದ-ಸುವ 
Nದಲು ಸ�_ಾದ Lಳಂಬ ಸಮಯವನು3 �ಾX�ಪ8a.

Mೋಲರುಗಳ� ,(ೇ/H , `ಾ8ಲು dೆeವ7ಳ� ಉತOನgಗ;ೆಂದMೆ.

ಈಉತqನ3ಗzೆಂದtೆ tೋಲರುಗಳ� 0ಾಲ�ಾ ಔಟುqಟ3 �ೋ8�ೆ , �ೇ\V , 6ಾHಲು hೆ�ವ�ಳ�SOMFY Gಾfrಂಡ�7 (8ೕ�ಾuf 
Gೆ~fಂ�) ಅಥ	ಾ �ೇರ hೆ�ವ�ಳ-$.

ಪ�XSOMFY Gಾfrಂಡ�7 = tೋಲ| ಓಪ= tೋಲ| 0ಾನu (ಎ 1 Gೆ ೆಂ� ಪuVಔಟುq\) , tೋಲ| @ಕಟ (� 
ಉ�ಾqದ�ೆಗಳ .ೕ9ೆ 1 Gೆ ೆಂ� ಪuV) , @-$ಸಲು (1 Gೆ ೆಂ� ಪuV ನ-$ಎ ಮತು+ � ಎರಡೂ ಉತqನ3ಗzೆಂದtೆ}.

ಇಲ$	ಾದtೆಉತqನ3ಗಳ� (0ಾಲ�ಾ Nೕಟ| hೆ�ವ�ಳ @ಯಂX�ಸುವ �ೇರ ಬಳಸಬಹುದುಒಂದು ಚ-ಸುX+ರುವ ಒಂದು tೇ�ೆಯನು3 , 

ಒಳ Gಾ-ನ-$ � 0ಾಲ�ೆಇತರ PMBನ-$). dೆehH ಸ+ಂತ �Zಾ@ಣ Bೊಂiರ`ೇಕುಎರಡೂ iಕು�ಗಳ�- ಆk :ರುದl ರmnೆ , `ಾ-o 
Mೋಲರುಗಳ� , ,ೊ�ೆಯ�-�+ಚ7ಳ� , ರmnೆ ಇVಾ�i \ೇಗವನುg.ಅಸಮಪ@ಕ ಇಲ-iದqMೆ ನಂVೆr"$ೇ ಆs , ಘಟಕದ ತಪuO 

,ಾ�vಗMೇಶk , ತdೆಯುವ *ಮiಂದ dೆeh ಅಥ\ಾ�ಾಶ(ೊ)ಸು , ಇದು dೆeh Bಾ� 3ಾಧ�.ವ�ವ3 Wೆಯನುg ರೂ>ಸಲು 

Zಾ&Aೆಎರಡೂ i^�ನ�- 1ೕ$ೆ ಚ�ಸುವ :ರುದl 3ಾxೆ6yೕK ರmnೆ , ಆದMೆ'5 <ೆ, zೆ�ೖh ,ೊ�ೆಯ�- ಅಥ\ಾ wasn ತಲು>ದMೆ'T 

�ಬ@ಂ
ಸ$ಾ8Aೆ ಮತು{ ಅನು#ೕದ�ೆ(ೊಂ&ದqMೆ'3ಾಕಷು6 TMೋಲರುಗಳ� ರ|ಸಲು.ಈ :}ಾನವu ,ೇವಲ ಸ+ಂತ ಅCಾಯ ಮತು{ 

iSys ಉಪ~ೕ8ಸಬಹುAಾದಕಂಪ� dೆeವ7ಳ Bಾ�ಗ)(ೆ ಜ\ಾ`ಾqರ�ಾ8ರುವuiಲ-.,ೇವಲ Somfy ವ�ವ3 Wೆಅದರ ಸ+ಂತ ರmnೆಯನುg 
ಒಳ(ೊಂ&Aೆ ಏ,ೆಂದMೆ ಸುರ|ತ\ಾ8 ಬಳಸಬಹುದುdೆeh.
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�ೋಲರುಗಳ
�ೕ� ಮತು�“�ೆ� �ಾಡಬಹುದು ; �ೋಲರುಗಳ
 �ೆ��ಂಗ�ಳ
 ಮತು� ” ನ �ಾ� CommManagerCfg.ಎ"# 
ಅ%&'ೇಶ).

ಒಂದುಉ,ತ �ಾ-ನದ ಆ/0 �ಾಡಬಹುದು: Somfy (“ Somfy 1ಸ�3 ಮತು� ” *) ,4ೇರ ಸ5ೕ6 �ೕ�ಾ7 8ೆ9: (“ 4ೇರ 
�ೕ�ಾ;6 ಮತು� ” *) , �ಾ�ಾನ�ಉ<ಾ=ದ4ೆ (>ಾಗೂ “ �ಾ?ಾರಣ ಇBಸು ” * - ಏಕ ಉತ=ನEಗFೆಂದ�ೆ 
>ೊಂGಾH'ೆಯRoomManager'ರು).

>ೆಚುKವBMಾN'ೆಳNನ Oಯ<ಾಂಕಗಳ
 ಮತು� ಆ/0ಗಳನುE �ೋಲರುಗಳ
 ಸB>ೊಂPಸಲು Qಾ�Rಾ�Oಸಬಹುದು�ೆ��ಂಗ�ಳ
: 

� ಮುಂದೂಡು(“ ಒಂದು ಇ4ೊEಂದ'ೆ0 Pಕ0ನುE ಬದSಸಲು ; TೇಂU VಳಂಬOGೇ6ಶನ ಮತು� ” *) - ತWಣ ಬದXಾಗುವ 
ತಂ<ಾYಂಶ ರWZೆ8ೆ9ವ�ಳ
 >ಾO �ಾ[ತು P\0ನS&.

� ಗBಷ̂ದ�ೋಲರುಗಳ
 ಪ`ಣ6 ಚಲ4ೆಯ ಸಮಯ (“ �ೋಲರುಗಳ
 ಮೂQೆaಂ� �ೈ3 ” *) -ಈ ಸಮಯದ ನಂತರ 
(�ೆ'ೆಂಡುಗಳS&) ವ�ವ� -ೆಯ ಎಲ& �ೋಲರುಗಳ
 �ೋdಓವ7 fೆ ,\<ೆ#ಇತರ P\0ನS& (ಇದು wasn QೇF 'ೆT ಚಳವgಯ 

'ೈMಾ�ೆ OS&ಸಲು).ಈಸಮಯ ಕೂಡ ಭದY<ಾ ಸಂದಭ6ದS& ವಲಯ ಬದXಾವZೆಯ Vಳಂಬ'ೆ0 ಬಳಸXಾಗುತ�GೆiYೕfಾY3 
(ಒ��fೆ ವಲಯ ಬದXಾವZೆjಂPfೆ).ಮುಖ� 'ಾರಣ ಅಲ&�ೋಲರುಗಳ
 ದೃmೕಕರಣ 1nಚ�ಳ
 ಇದo�ೆ ಭದY<ಾ ಎಚKB'ೆ 

ಉ<ಾ=Pಸುವಇ4ಾ#pd.�ೋಲರುಗಳ
 ಸಂದಭ6ದS& ಈ ಆ/0ಯನುE 0 fೆ �ೆ� �ಾಡqೇಕು 'ೊರ<ೆ.
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� �ೋಲರುಗಳ
OಯಂrYಸುವ ರಂದು ಆರಂsಸಲು �ೋಲರುಗಳ
 ಚಳ
ವgfೆ init qಾB OಯಂrYಸಲುಇನು=� (�ಾಲ;6 8ೆ9: 

�ೈ3 *) - (ಇ) ಎರಡ4ೆಯ). ಈ �ಯ�ಾಂಕವನು� ೇರ�ಾ� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆಆ�� �ಾಲ ! "ೆಲಸ #ೕ$ 
(ೇರ/SOMFY) %ಾ� CommManager ರ&'.ಇದು(ಸಮಯ ಕ+, ನಂತರ 10 �ೇ-  ೆಇದು �ಜ�ಾದ /ೌಲ1ಗಳನು� 

2ೊಂ4ಸ5ೇಕುಸ6ಯಂ7ಾ&ತ�ಾ� ಆ�� Somfy #ೕ$ , ಇಲ'4ದ8�ೆ CommManager "ೆಲಸೇರ #ೕ$).Somfy 

ಕ9ಮವನು� ಆ�� ಮತು� ೇರ ಸ:ೕ!#ೕ;ಾರುಗಳ< ಅವ> �ೇ-ೆಸಂಪಕ! ಸ:ೕ!#ೕ;ಾರುಗಳ< @ೆA /ಾಡ5ೇಕು Somfy 

/ೌಲ1"ೆ� ಾಶ /ಾಡಬಹುದು2 - 4 @ೆ"ೆಂಡು.ೇರ �ಯಂತ9ಣ"ೆ� ಈ ಸಮಯದ&' 2ೆFGನ ಅೇಕ ಆ�ರ5ೇಕು�Hಾನ�ಾದ 
�ೋಲI ಪJಣ! ಚಳ<ವLಯ ಎರಡೇ.

ಪYr�ೋಲ7 ಘಟ4ೆಗಳ ನಂತರ �ಾ[Gೆ: 

� ಮು,K , 
� <ೆ�ೆದ , 
� OS&1 , 
� 8ಾ)'�ಬದXಾವZೆ (ಎ)/ಎ).

ಮುಚುKವಮತು� �ೋಲ7 <ೆ�ೆಯXಾಗುr�Gೆ 'ೊ4ೆಯ �ಾ-ನದS& �ಾ�v ತನಕ ಮುಂದುವBಯುತ�Gೆ.

fೆVsನE �ಾ-ನವನುE ಹಸ�TಾSತ �ಾ�v ಒಂGೆ8ೆ �ೋಲ7 Tಾಲ4ೆ �ಾಡqೇಕುಚಳವgಯ.

(“ >ೆಚುKವB�ೋಲರುಗಳ
 ಮತು� ” *) ಧxಜ ಸಂಪಕ6 �ೋಲರುಗಳ
 ಎರಡು ಎH'ೆ ಅನುಮrಸುತ�GೆVಸ�ರZಾ ಘಟಕ. 'ೊರ<ೆಯ 
ಸಂದಭ6ದS&ಯೂVಸ�ರZೆಯನುE zಾಗದS& ಈ ಆ/0ಯನುE O{0|ಯfೊgಸXಾNGೆ �ಾಡqೇಕು.ಇಲ&Pದo�ೆ 

CommManagerಸBMಾN 'ೆಲಸ �ಾಡುವ}Pಲ& - ಆಂತBಕ ರWZೆfಾN ಮರು~ಾYರಂಭfೊಳ
�ತ�GೆCyclically CommManager.

ಪYr�ೋಲ7 , qಾNಲು , qಾNಲು , 4ೆರಳ
 �ೕಲ0ಟು� CommManagerCfg >ೆಸBಸXಾNGೆ �ಾಡಬಹುದುಅನn�ಸುV'ೆ.

P>ೆಸರುಗಳ
 eHouse ಘಟ4ೆಗಳ
 ಉ<ಾ=Pಸುವ <ೆfೆದು'ೊಳ�Xಾಗುತ�Gೆ.

@ಾHಾರಣಉತOನ�ಗ-ೆಂದ�ೆ #ೕ$.

ಇಂಚುಗಳ
�ೋಲರುಗಳ
 'ೊರ<ೆ ಸಂದಭ6ದS& , fೇ�# , qಾNಲು , ಇ<ಾ�P , �ಾಧ�Qಾದಷು� ಬಳ'ೆCommManager'ರು 
>ೊಂದಬಲ& ಗುಣಮಟ�ದ ಏಕ ಔಟು=� �ಾ�r Gೊ�ೆಯುವ}ದಲ&GೆRoomManager.ಈ ಭದY<ಾ ಸ-gೕಯQಾN ಈ ಉತ=ನEಗFೆಂದ�ೆ 

Ojೕ�ಸಲು ಸ\Yಯfೊgಸುತ�GೆಸಂQೇದಕಗಳ
 ಸ\Y�ೕಕರಣಗಳ
 ಅಥQಾ [�ಟd ಪBವತ6ಕ ಮಟ�ಗgfೆ ಅನXಾ�.

ಪ���ಾ�ಾನ� [�ಟd ಉತ=ನEಗಳ
 ಸಂಬಂ�1ದ ಈQೆಂ�#: 

� rರುN�ೕXೆ , 
� ಅಡ�ಕ[� , 
� rರುNದೂರ , 
� rರುNiYೕfಾY3� ಸಮಯ (ನಂತರ ಆ�) �ೕXೆ , 
� ಅಡ�ಕ[�(ಇದು ಆ) QೇF  ೆ- iYೕfಾY3� ಸಮಯ , ನಂತರ ಆ�) , 
� rರುNProgramed Xೇ�ೆO# ನಂತರ ರಂದು , 
� rರುNಆ� programed Xೇ�ೆO# ನಂತರ , 
� ಅಡ�ಕ[�programed Xೇ�ೆO# ನಂತರ , 
� rರುNiYೕfಾY3� ಸಮಯ (ನಂತರ ಆ�) fಾN programed Xೇ�ೆO# ನಂತರ ರಂದು , 

� ಅಡ�ಕ[�programed Xೇ�ೆO# ನಂತರ {QೇF  ೆiYೕfಾY3� qಾBfೆ ಆ)(ನಂತರ ಆ�)}.
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ಪYrಔಟು=� �ಾSಕ �ೈಮ7 >ೊಂPGೆ.�ೈಮಗ6ಳ
 �ೆ'ೆಂಡ�ಳ
 ಅಥQಾ O�ಷಗಳ
 Xೆಕ0 �ಾಡಬಹುದುCommManagerCfg 

ಆ/0ಯನುE �ೆ� ಅವಲಂ�1.ಎ"# ಅ%&'ೇಶ) (“ O�ಷಗಳ
�ೈ3 ಔ� ” * - “ ರS& ; >ೆಚುKವB ಉ<ಾ=ದ4ೆ >ಾಗೂ ” * �ಾ� ).

ಪYr�ೋಲ7 , qಾNಲು , qಾNಲು , 4ೆರಳ
 �ೕಲ0ಟು� CommManagerCfg >ೆಸBಸXಾNGೆ �ಾಡಬಹುದು.ಎ"#ಅನn�ಸುV'ೆ.

P>ೆಸರುಗಳ
 eHouse ಘಟ4ೆಗಳ
 ಉ<ಾ=Pಸುವ <ೆfೆದು'ೊಳ�Xಾಗುತ�Gೆ.

ಭದ9�ೆ"ಾಯ!ಕ9ಮಗಳ< 

ಭದY<ೆ'ಾಯ6ಕYಮಗಳ
 ಒಂದು ಎXಾ& �ೋಲರುಗಳ
 �ೆ��ಂಗ�ಳನುE ಮತು� ಭದY<ಾ ವಲಯ ಗುಂ%ನ ಅವ'ಾಶಈQೆಂ�.

�ೕXೆ24 ಭದY<ಾ 'ಾಯ6ಕYಮಗgfೆ CommManager �ಾ7 Qಾ�Rಾ�Oಸಬಹುದು 

ಇಂಚುಗಳ
ಘಟ4ೆಗಳ ನಂತರ ಪYr �ೋಲರುಗಳ
 ಭದY<ಾ 'ಾಯ6ಕYಮಗಳ
 �ಾಧ�: 

� ಮು,K , 
� <ೆ�ೆದ , 
� OS&1 , 
� ಏನುಬದXಾ�ಸಲು (ಎ)/ಎ).

>ೆಚುKವBMಾN�ೋಲರುಗಳ
 �ೆ��ಂಗ�ಳನುE ಅಗತ�VGೆ �ೊ<ೆಯS& ವಲಯ ಆ/0 �ಾಡಬಹುದು.

ಪYrಭದY<ಾ 'ಾಯ6ಕYಮದ CommManagerCfg >ೆಸBಸXಾNGೆ �ಾಡಬಹುದು.ಎ"# ಅ%&'ೇಶ).

P>ೆಸರುಗಳ
 eHouse ಘಟ4ೆಗಳ
 ಉ<ಾ=Pಸುವ <ೆfೆದು'ೊಳ�Xಾಗುತ�Gೆ.

ವಲಯಬದXಾವZೆ ಗBಷ̂ ಪ`ಣ6 �ೋಲರುಗಳ
 ಸ�ಾನQಾNರುತ�Gೆ Xೇ�ೆO# ಸ\Yಯ ಇGೆಚಲ4ೆಯ ಸಮಯ (“ �ೋಲರುಗಳ
 
ಮೂQೆaಂ� �ೈ3 ” *).

ಈಸುಪ�<ೆ ಅಗತ� , ಎXಾ& �ೋಲರುಗಳ
 'ೊ4ೆಯS& ತಲುಪಲು ಭರವ�ೆ fೆ ,ವಲಯ ಬದXಾವZೆ (ಆರಂಭ'ೆ0 �ದಲು �ೕSಂ� 
ದೃmೕಕBಸುವ �ೋಲರುಗಳ
 ಬದXಾ�1ಮು,Kದ) ಎಚKB'ೆ ಸೃ{�ಸುವ.

fೆಭದY<ಾ iYೕfಾYಂ ಬದXಾ�ಸಲು: 

� ಆ/0ಪ���ಂದ ಭದY<ಾ iYೕfಾYಂ , 
� >ೆಸರು �ಾಧ�4ಾನು �ೇತYದS& ಬದXಾವZೆ ಭದY<ಾ iYೕfಾYಂ >ೆಸರು * ಬದXಾ�ಸಲು) , 
� ಬದXಾ�1ಅ~ೇ�ತ �ೌಲ�ಗgfೆ >ೊಂPಸುವ ಎXಾ& �ೋಲರುಗಳ
 , 
� ಆ/0ವಲಯ QೇF  ೆಅಗತ�VGೆ (ಭದY<ಾ ವಲಯ Ojೕ�ಸXಾNGೆ *) , 
� ಅದುಮುಬಟ) (ಅ~ �ೇ� ಭದY<ಾ iYೕfಾYಂ *) , 

� ಮ<ೊ��a >ೇಳ
ಅಗತ�Vರುವ ಎXಾ& ಭದY<ಾ 'ಾಯ6ಕYಮಗಳ
 ಎXಾ& ಹಂತಗಳ
.

16+QಟS ಪTವತ!ಕ /ಾಡಲು 7ಾನS ಅನ�ಾU.

CommManager�ೆಸಲೂ�ಶ) 10b �ೊ<ೆ 16 ಎ[1 ಇನು=� (ಪY�ಾಣದ <ರS& ಕೂ[ದ�ೆ ; 0 ; 1023>) , ಮತು� 5ೕXೆ�ೕU Qಾ�%� 
< 0 ; 3.3V) .

Mಾವ}GೇಅನXಾ� ಸಂQೇದಕ , 3 Bಂದ ನ8ೆಸಲ=ಡುr�Gೆ.3V ಎ[1 ಒಳಹBವ} ಸಂಪಕ6 �ಾಡಬಹುದು.ಇದುMಾವ}Gೇ 
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ಆNರಬಹುದು: <ಾಪ�ಾನ , qೆಳ\ನ ಮಟ� , ಆದY6<ೆ , ಒತ�ಡ , ಅOಲ ,fಾg , ಇ<ಾ�P.

ವ�ವ� -ೆ�ೇ�ೕಯ ಪY�ಾಣದ ಸಂQೇದಕಗಳ ವ�6ಸXಾNGೆ �ಾಡಬಹುದು (Y = ಒಂದು * X + b) , ಇದು ಶಕ�fೊgಸುತ�GೆಅನXಾ� 

ಸಂQೇದಕಗಳ
 ಇ Oಂದ ಸBMಾದ ಅಳ<ೆ.fಾYಂ.LM335 , LM35 , Vದು�� VಭQಾಂತರದ ಪY�ಾಣ , �ೇಕ8ಾ% , �ೇಕ8ಾ 
ತXೆ'ೆಳfಾದ ಪY�ಾಣದ % , ಸnಯಂTಾSತQಾN ವ�ವ� -ೆಯS& ರ,ಸXಾNGೆ.

ಇತರಸಂQೇದಕಗಳ
 ಸಂರಚ4ಾ ಕಡತದS& ಸ�ೕಕರಣದ �ೌಲ�ಗಳನುE ಪYQೇ�ಸುವ Qಾ�Rಾ�OಸಬಹುದುಸಂQೇದಕ 
Bೕrಯ.�ೇRಾತaಕವಲ&ದ ಪY�ಾಣದ ಸಂQೇದಕಗಳ 'ೋಷ�ಕದS& VವBಸಬಹುದುಪBವತ64ೆ (OಜQಾದ �ೌಲ� ಮತು� �ೇಕ8ಾ 

�ೌಲ�ದ ನಡುQೆ) 1024 ಒಳfೊಂ[ರುವಅಂಕಗಳನುE ಇ.fಾYಂ.ಗHತ ಅ%&'ೇಶನ�ಳನುE ರ,ಸXಾNGೆ.

ಅನXಾಗ#ಂQೇದಕ 'ೆಲಸದ ಸಣ� ಪYಸು�ತ >ೊಂPರqೇಕು ಮತು� 3 Bಂದ ಸರಬ�ಾಜು.ಆ� 3VCommManager.'ೆಲವ} 

ಸಂQೇದಕಗಳ
 Vದು�� ಪ`�ೈ'ೆ ಇ ಅಗತ�Vಲ&.fಾYಂ.LM335 ,�ೕ�ೋ ಡjೕಡುಗಳ , �ೕ�ೋ �ಾYO#ಸ�ಗ6ಳ
 , �ೕ�ೋ 
O�ೋಧಕಗಳನುE , thermistors ,ಏ'ೆಂದ�ೆ ಪ}d ನ8ೆಸXಾಗುr�Gೆ - ಅv O�ೋಧಕಗಳನುE (4.7K) , Vದು�� ಪ`�ೈ'ೆ3.3V.

fೆಸಂQೇದಕಗಳ
 ಸಂಪಕ6ವನುE 'ೇಬd ಗBಷ̂ Oಖರ<ೆಯನುE ಗgಸಲು: 

� ಮಸ��ಸqೇಕು ಎಂದು , 
� �ಾ�r�ಾಧ�Qಾದಷು� ಸಣ� , 
� ದೂರದS&ಅಸ=ಷ�<ೆ ಮೂಲಗgಂದ (GSM ಆಂ�ೆ4ಾಗಳ
 , �ಾOಟBಂ� �ೇ[jೕಪYಕಟZೆ , >ೆಚುK Vದು�� ತಂrಗಳ
 , 

ಇ<ಾ�P).

CommManager�ಎ;ಎ3 ಘಟಕ >ೊಂPGೆ , ಸಹ ಗಂsೕರQಾN ಸBMಾದ Vರೂಪfೊgಸಬಲ&ದು ಇದುಅನXಾ� ಸಂQೇದಕಗಳ 
�ಾಪನ ಅವರ GೋಷಗಳನುE >ೆ,Kನ �ೌಲ�ವನುE.

ಸ=ಶ6ತಂತುಆ� �ಎ;ಎ3 ಘಟಕ ಅಥQಾ ಇ[ೕ CommManager ಸ-ಳ �ಾ-ಪ4ೆ �ಾಡqೇಕುಬಲQಾದ GSM ಸಂ'ೇತದ 
ಅFೆಯXಾNGೆ ಅS&.

ಅತು�ತ�ಮBೕrಯS&/ೕ ~ಾ&ಸ�7 ಕಟ�ಡ �ದಲು 'ೆ[ಸುವ ಮಟ�ದ ಪB�ೕSಸಲು ಆNGೆಸ\Yಯ �ಎ;ಎ3 zಾಗದS& SMS 

ಕಳ
�ಸುವ ಮತು� ಇ�ೕಲ�ಳನುE 1nೕಕBಸುವ}ದನುE.
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ಪYr[�ಟd ಪBವತ6ಕ fೆ ಅನXಾ� Tಾನd ಸಂರಚ4ೆಯS& ಪ8ೆದು'ೊಂಡCommManagerCfg.” ರS& ಎ"# ಅ%&'ೇಶ) ; 
[�ಟd ಪBವತ6ಕ ಅನXಾfೆ#��ಂಗ�ಳನುE ” * �ಾ�ಬ�ಳ
.

fೆಎ[1 Oಯ<ಾಂಕ (“ ಬದXಾ�ಸಲು ; �ಾ~ಾ6ಡು ಶಕ�fೊಂ[Gೆ ” *) ರಂದುಜನರd * �ಾ�  ಆ/0 �ಾಡqೇಕು.

ಅತ�ಂತಪYಮುಖ ಆ/0ಯನುE 4ೇರ ಉ<ಾ=ದ4ೆಯ OಯಂತYಣ'ೆ0 �ಾಗrಕ �ೆ��ಂ� (“ ಆNGೆ ; ಬಳಸುವ}ದು4ೇರ OಯಂrYಸುವ (27 

�rಯನುE �ೋಲರುಗಳ
) - Mಾವ}Gೇ \Y/ಗಳ
 Qಾ�Rಾ�ನಅಗತ� ಮತು� ” *) ಈ ಧxಜ ಶಕ�fೊgಸುತ�Gೆ ಪYr Tಾ4ೆXಾ�N 

OಗPಪ[ಸXಾNGೆಉ<ಾ=ದ4ೆಗಳ �ೕXೆ ಸnಯಂTಾSತ 1n,ಂ� ಎ[1 Tಾನd ಸಮ%6ತQಾNGೆ ಮತು� �ಡುವ}ದು'ೆಳfೆ (ಕOಷ̂ 
�ೌಲ� *).ಔಟು=� (�ಾ�"# ಎX &ೆ �ೕB >ೆ� �ೆ ಇಡು ನಂತರ ಸ-Nತfೊಳ
�ತ�Gೆ �ಾಡXಾಗುತ�Gೆ�ೌಲ� *).ಈ ಮಟ�ವ} ಪY<ೆ�ೕಕQಾN 

ಪYr ಎ[1 'ಾಯ6ಕYಮ'ಾ0N Qಾ�Rಾ�OಸXಾNGೆಮತು� ಪYr ಎ[1 Tಾನd.

ಟO6ಂ�ಈ ಆ/0ಯನುE �ೕXೆ (ಲಭ�Vರುವ ಉgದ 'ೊ4ೆಯ 8 �ೋಲರುಗಳ
 ವ�ವ� -ೆಯ fೊತು�ಪ[ಸುತ�Gೆ�ಾ�ಾನ� ಕYಮದS& 

27) ಅಥQಾ 16 ಔಟು=� , 4ೇರ �ೕಸXಾNQೆಎ[1 ಉತ=ನEಗFೆಂದ�ೆ ಈ ಉತ=ನEದ OಯಂತYಣ.ಈ ಆ/0ಯನುE ಆBಸುವ 
�ಡುಗ8ೆOjೕ�ಸುವ ಪಂದ�ಗgಂದ ಎ[1 ಮಟ�'ೆ0 , ಮತು� ಎ[1 ಉತ=ನEಗFೆಂದ�ೆ OಯಂrYಸXಾಗುತ�Gೆಸ-gೕಯ �ಾಧನ 

(ಸ-gೕಯ OಯಂತYಕ ಅಥQಾ ಇತರ ಆ� ~ಾSಸಲು ಈQೆಂ� ಇಲ&Gೆ/ೕ) ಒಂದು.�ಾಲ;6 ಔಟು=� ಕYಮದS& ಸ-gೕಯ ಪ8ೆಯಲು 
ಇತರ BೕrಯS& ಇಲ&ಎ[1 ಉತ=ನEಗಳ OಯಂತYಣ.

ಪYrಎ[1 Tಾನd Oಯ<ಾಂಕಗಳ
 ಮತು� ಆ/0ಗಳನುE ನಂತರ �ಾ[Gೆ: 

ಸಂ�ೇದಕ2ೆಸರು : �ೇತY ಮತು�“ಬದXಾವZೆ �ಾಧ� ; ಬದXಾ�1ADC ಇನು=� >ೆಸರು ” *.

ಸಂ�ೇದಕ"ೌಟುಂVಕ�ೆ : �ಾ��ಂಡ�6 Bೕrಯ LM335 ಗಳ
 ,LM35 , Vದು�� VಭQಾಂತರದ ಪY�ಾಣ , % , % VXೋಮ ( % 

Inv).ಬಳ'ೆGಾರರ >ೊಸ ಸಂQೇದಕ Bೕrಯ �ೇBಸಬಹುದು ,ADCSensorTypes �ೈd >ೊಸ >ೆಸರನುE �ೇBಸುವ 
ಮೂಲಕ.ಸಂGೇಶ.>ೆಚುKವBMಾN ಕಡತಗಳನುEಸಂQೇದಕ Bೕrಯ >ೆಸBನ ಅGೇ >ೆಸBನ ರ,ಸqೇಕು , ನಂತರ qಾ>ಾ�'ಾಶ ಮತು� 

1fೆ 16 ಮತು� Vಸ�ರZೆ ".ಸಂGೇಶ ".ಈ ಕಡತ ಅನಂತರ 1024ಮಟ�ದ ಅ1�ತnದS&Gೆ ಮ;�.Doesn ಪಠ�'CommManager �ಾ7 T 

�ಾ�ಟ7 , 'ೇವಲ ಸೂಚ�ಂಕOಯಂತYಕ ಸಂಗY�1ದ ಮತು� Xೋ�.

ಅrಸಣ��ೌಲ� (“ ಕ�ಷX /ೌಲ1 ಮತು� ” *) - �ೕg1ಈ �ೌಲ�ವ} (ಒ�a GಾಟುQಾಗ) 'ೆಳfೆ - ಸಂಗYಹQಾNರುವ ಈQೆಂ� 
('ೆಳfೆಈQೆಂ� *) �ೇತYದS& �ಡುಗ8ೆ �ಾಡXಾಗುವ}ದು ಮತು� ಅನುಗುಣQಾದ ಔಟು=� �ೆ� �ಾಡXಾಗುತ�Gೆ(ಎ[1 4ೇರ 
ಔಟು=� ಕYಮದS&).

ಗTಷXದ/ೌಲ1 (“ /ಾ1"ೌYZಲ1 ಮತು� ” *) - �ೕXೆ ಎX &ೆ �ೕB >ೆ� �ೆ ಇಡುಈ �ೌಲ�ವ} (ಒ�a GಾಟುQಾಗ) - ಸಂಗYಹQಾNರುವ 

ಈQೆಂ� (ಈQೆಂ� * ಓವ7)(�ೇತY �ಡುಗ8ೆ �ಾಡXಾಗುವ}ದು ಮತು� ಅನುಗುಣQಾದ ಔಟು=� ಸ=ಷ�QಾNGೆಎ[1 4ೇರ ಔಟು=� 
�ೕ�).

ಈ�ೆಂAMin (ಈQೆಂ� * 'ೆಳfೆ) - ಚXಾ�ಸಲು ಈQೆಂ� ,'ೆಳfೆ �ಡುವ}ದು ಕOಷ̂ �ೌಲ� (ಒ�a GಾಟುQಾಗ) fಾN programed 

QೇFೆಪYQಾಹ ಎ[1 iYೕfಾYಂ.

ಈ�ೆಂ;ಾ[\Y (ಈQೆಂ� * ಓವ7) - ಚXಾ�ಸಲು ಈQೆಂ� ,programed ಗBಷ̂ �ೌಲ�ವನುE �ೕXೆ ಎX &ೆ �ೕB >ೆ� �ೆ ಇಡು (ಒ�a 
GಾಟುQಾಗ) fಾN QೇFೆಪYಸು�ತ ಎ[1 iYೕfಾYಂ.

ಅನ�ಾ�]QಟS ಪTವತ!ಕ "ಾಯ!ಕ9ಮಗL%ೆ.

ಎ[1iYೕfಾYಂ ಪYr ಎ[1 Tಾನd ಎXಾ& ಮಟ�ಗಳ
 ಒಳfೊಂ[Gೆ.ಅv 24 ಎ[1 fೆ'ಾಯ6ಕYಮಗಳ
 CommManager 

ಸೃ{�ಸಬಹುದು.
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ಇದುಎ�ಾ� ಎ	
 �ಾನ ಮಟ�ದ ತ�ಣದ ಬದ�ಾವ�ೆ ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ , ಎ	
 �ಾ��ಾ� ಸ�ಾ!�ೆ"#ೕ%ಾ#ಂ (ಇ.%ಾ#ಂ.ಮ'ೆಯ)� 

*ಾ)ಕ ,ಾಪನ.ೇಂದ#.ಾ/!) 0#1ಯನು2 ನ3ೆಸುವ ಮೂಲಕ.

%ೆಎ	
 "#ೕ%ಾ#ಂ *ಾಪ6	ಸಲು: 

� ಆ1/ಪ8�9ಂದ "#ೕ%ಾ#ಂ.

� :ೆಸರು <ಾಧ�(“ >ೇತ#ದ)� ಬದ�ಾವ�ೆ ; "#ೕ%ಾ#ಂ :ೆಸರು ಮತು�”ಬದ)
 ; *).

� :ೊಂ?
ಎ�ಾ� ಎ	
 ಮಟ�ಗಳB ( Cಷ , ಪ#ಸು�ತ "#ೕ%ಾ#ಂ%ೆ ಗEಷF).

� ಅದುಮುಬಟG (“ ಅH IೇJ "#ೕ%ಾ#ಂ ಮತು� ” *).
� ಮ,ೊ�KL :ೇಳBಎ�ಾ� "#ೕ%ಾ#ಂಗಳB ಈ ಹಂತಗಳನು2.
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3.4.3 .�ಾ�ೆ� ಮತು
 CommManager ಆ� �� �ೇಔ� , LevelManager �ೊಡ� ಇತರಎತ�ೆ�� 

�ಯಂತ�ಕಗ"#ಾ$ನ 

ಅತ�ಂತಆO eHouse  ಯಂತ#ಕಗಳB ಅತ�ಂತ ಸ0#ಯ ಎರಡು <ಾಲು ಐ	
 <ಾ.ೆಟRಳB ಬಳಸುತ��ೆ�ೇಗದ ಅನು<ಾSಪನ , 

deinstallation ಮತು� <ೇ�ೆ.ಬಳ.ೆಯ Tಾ�J .ೇಬಲRಳB1mm ಅಗಲ ಇದು , .ೇಬಲRಳB UVೕW *ಾಡುವ ಅಗತ�Xಲ�.

YGಇಲ�.1.<ಾ.ೆJ Kೕ�ೆ ಆಯ,ಾ.ಾರದ Y
Z Kೕ�ೆ ಆ.ಾರ ಮತು� :ೆಚು\ವE]ಾ! ^ಾಣದ :ೊಂ?�ೆರ��ೆ.

YನRಳB<ಾಲು ಆದ�,ೆಯ ಸಂ�ೆ�ಯನು2  ೕಡ�ಾ!�ೆ: 

______________________________________________________________ 

| | 

| | 

|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________________________________________________________ | 

ಎ��ಒಳಹ�ವ	 – ಅನಾ� - �ೆ - ��ಟ� ಪ�ವತ�ಕ (ADC ಒಳಹ�ವ	) (0 ; 3 , ರ�� 3V)�ಎ�� – ಉ �ೇಖ!"ೆ ; #ಾವ	"ೇ 

$ಾಹ% !ಭವವ	 ಸಂಪಕ� ಇಲ�(ಐ�� - 20) 

1- �ಎ��/Groud (0V) 2 - �ಎ��/�ೌ�ಂ	 (0V) 

3- 0 4 ಎ�� - 8 ಎ�� 

5- 1 6 ಎ�� - 9 ಎ�� 

7- 2 8 ಎ�� - 10 ಎ�� 

9- 3 10 ಎ�� - 11 ಎ�� 

11- 4 12 ಎ�� - 12 ಎ�� 

13- 5 14 ಎ�� - 13 ಎ�� 

15- 6 16 ಎ�� - 14 ಎ�� 

17- 7 18 ಎ�� - 15 ಎ�� 

19- VDD (+3 , 3V) 20 - VDD (+3 , 3V) - ೋಧಕ �ಾ�ಪ�ೆಯ ಅಗತ���ೆಅನ ಾ! ಸಂ#ೇದಕಗಳ& ಬಲಪ�ಸುವ ಪ�ಸಕ+ ,-�ಾ. 100 ಒಎ0 
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DIGITAL ,ಾ-.ಗಳ01ೇರ2ಾ3 - (ಆ5/ಆ6) ಕ�7 ಅಥ2ಾ �ಯಂತ:ಕದ 1ೆಲ<ೆ= �ಸ=1ೆ>?(ಐ�� (#ಾವ	"ೇ $ಾಹ% !ಭವವ	 

ಸಂಪಕ� ಇಲ�) - 16) 

1- ��ಟ2 ಇನು45 1 * 2 - ��ಟ2 ಇನು45 2 * 

3- ��ಟ2 ಇನು45 3 * 4 - ��ಟ2 ಇನು45 4 * 

5- ��ಟ2 ಇನು45 5 * 6 - ��ಟ2 ಇನು45 6 * 

7- ��ಟ2 ಇನು45 7 * 8 - ��ಟ2 ಇನು45 8 * 

9- ��ಟ2 ಇನು45 9 * 10 - ��ಟ2 ಇನು45 10 * 

11- ��ಟ2 ಇನು45 11 * 12 - ��ಟ2 ಇನು45 12 * 

13- ��ಟ2 ಇನು45 13 * 14 - ��ಟ2 ಇನು45 14 * 

15- ��ಟ2 ಇನು45 15 * 16 - �ಎ�� 

ಇನು_ಟVಂಚ�ಾಗುವ`ದು ಆಂತEಕ�ಾ! ಯಂ,ಾ#ಂಶ ಅವಲಂZ
�ೆ ಅಥ�ಾ ಯಂತ#ಕ.ಸಂಪಕ6 ಇಲ�.
Sರ ನ 'ಾಶ 

ಉಂಟು*ಾಡಬಹುದು ಯಂತ#ಕ.

DIGITALಒಳಹ�ವ	 !ಸ@ತ - (0 ; 3.3V) - (ರಂದು/ಆ6) ಕ�7 ಅಥ2ಾ ಕ�ದು�ಯಂತ:ಕ (1ೆಲದ #ಾವ	"ೇ $ಾಹ% !ಭವವ	 

ಸಂಪಕ� ,ಾಡ$ೇ�(ಐ�� - 50PIN) (ಆವೃ.D 1) 

1- ��ಟ2 ಇನು45 1 2 - ��ಟ2 ಇನು45 2 

3- ��ಟ2 ಇನು45 3 4 - ��ಟ2 ಇನು45 4 

5- ��ಟ2 ಇನು45 5 6 - ��ಟ2 ಇನು45 6 

7- ��ಟ2 ಇನು45 7 8 - ��ಟ2 ಇನು45 8 

9- ��ಟ2 ಇನು45 9 10 - ��ಟ2 ಇನು45 10 

11- ��ಟ2 ಇನು45 11 12 - ��ಟ2 ಇನು45 12 

13- ��ಟ2 ಇನು45 13 14 - ��ಟ2 ಇನು45 14 

15- ��ಟ2 ಇನು45 15 16 - ��ಟ2 ಇನು45 16 

17- ��ಟ2 ಇನು45 17 18 - ��ಟ2 ಇನು45 18 

19- ��ಟ2 ಇನು45 19 20 - ��ಟ2 ಇನು45 20 

21- ��ಟ2 ಇನು45 21 22 - ��ಟ2 ಇನು45 22 

23- ��ಟ2 ಇನು45 23 24 - ��ಟ2 ಇನು45 24 

25- ��ಟ2 ಇನು45 25 26 - ��ಟ2 ಇನು45 26 

27- ��ಟ2 ಇನು45 27 28 - ��ಟ2 ಇನು45 28 

29- ��ಟ2 ಇನು45 29 30 - ��ಟ2 ಇನು45 30 

31- ��ಟ2 ಇನು45 31 32 - ��ಟ2 ಇನು45 32 
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33- ��ಟ2 ಇನು45 33 34 - ��ಟ2 ಇನು45 34 

35- ��ಟ2 ಇನು45 35 36 - ��ಟ2 ಇನು45 36 

37- ��ಟ2 ಇನು45 37 38 - ��ಟ2 ಇನು45 38 

39- ��ಟ2 ಇನು45 39 40 - ��ಟ2 ಇನು45 40 

41- ��ಟ2 ಇನು45 41 42 - ��ಟ2 ಇನು45 42 

43- ��ಟ2 ಇನು45 43 44 - ��ಟ2 ಇನು45 44 

45- ��ಟ2 ಇನು45 45 46 - ��ಟ2 ಇನು45 46 

47- ��ಟ2 ಇನು45 47 48 - ��ಟ2 ಇನು45 48 

49- �ಎ�� 50 - �ಎ�� - (ಒಳಹ7ವ8 ಸಂಪ9:ಸುವ/;ಕ<�ಾ. �ಾ.) 
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�ೆಲವ��ಯಂತ
ಕಗಳ� ಆವೃ�� 6 ಐ�� ರ�� ಸಜು��ೊಂ�ದ! "ಾಡಬಹುದು - 10 'ಾ�ೆಟ)ಳ� ಬದ��ೆಐ�� - 50 (ಆವೃ�� 2).

DIGITALಒಳಹ+ವ� ,ಸ-ತ - (0 ; 3.3V) - (ರಂದು/ಆ.) ಕ�/ ಅಥ2ಾ ಕ�ದು�ಯಂತ
ಕ (3ೆಲದ 4ಾವ�5ೇ 7ಾಹ8 ,ಭವವ� 

ಸಂಪಕ; "ಾಡ7ೇ�(ಐ�� - 10PIN) (ಆವೃ�� 2) 

1- ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +1 2 - ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +2 

3- ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +3 4 - ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +4 

5- ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +5 6 - ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +6 

7- ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +7 8 - ��ಟ� ಇನು	
 (N * 8) +8 

9- �ಎ� �ಯಂತ�ಕ �ೆಲದ 10 - �ಎ� �ಯಂತ�ಕ �ೆಲದ – �ೆಒಳಹ�ವ� ಸಂಪ !ಸುವ/"ಕ#$ಾ& 

DIGITALಉತ=ನ?ಗ@ೆಂದAೆ 1 (ಪ
'ಾರಗಳ ಇ+ಸು 1) – CಾD +Eೇ Fಾಲಕಗಳನು? GೊಂHರುವ ಉತ=ನ?ಗಳ�+Eೇ ,IವJಾ�K 
ವLಸುವವನು 4ಾ ಆ ಅI�ಾರ�ೆM 3ೇಮಕ"ಾಡುವವನು 3ೇರ ಸಂಪಕ; (ಐ�� - 50) 

1- VCCDRV – �'ೇ )*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು )ದು67 ಪ89ೈ1ೆ (+12 ) ಅಲ;ದ ಯು<ಎ=)(>ೆ"?ನ @ೕ'ೆAೕB 
)ರುದC Dಾಲಕರು ರEಸುತ,$ೆ ಡFೕG 1ಾ;HಂಪIJೇಶ) 

2- VCCDRV - �'ೇ )*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು )ದು67 ಪ89ೈ1ೆ (+12 ) ಅಲ;ದ ಯು<ಎ=) 

(�ಬ!ಂ*ಸು)1ೆಯನುMಅ*ಕ @ೕ'ೆAೕB ಇಂಡNO )ರುದC Dಾಲಕರು ರEಸುತ,$ೆ ಡFೕG) 

3- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) .ಾವ�$ೇ.1 

- UೆVW/ಸ@ೕ! 1 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

4- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) .ಾವ�$ೇ.2 

- UೆVW/ಸ@ೕ! 1 X #ನY; Z (CM) 

5- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) .ಾವ�$ೇ.3 

- UೆVW/ಸ@ೕ! 2 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

6- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) .ಾವ�$ೇ.4 

- UೆVW/ಸ@ೕ! 2 X #ನY; Z (CM) 

7- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) .ಾವ�$ೇ.5 

- UೆVW/ಸ@ೕ! 3 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

8- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) .ಾವ�$ೇ.6 

- UೆVW/ಸ@ೕ! 3 X #ನY; Z (CM) 

9- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) .ಾವ�$ೇ.7 

- UೆVW/ಸ@ೕ! 4 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

10- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.8 - UೆVW/ಸ@ೕ! 4 X #ನY; Z (CM) 

11- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.9 - UೆVW/ಸ@ೕ! 5 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

12- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.10 - UೆVW/ಸ@ೕ! 5 X #ನY; Z (CM) 
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13- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.11 - UೆVW/ಸ@ೕ! 6 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

14- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.12 - UೆVW/ಸ@ೕ! 6 X #ನY; Z (CM) 

15- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.13 - UೆVW/ಸ@ೕ! 7 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

16- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.14 - UೆVW/ಸ@ೕ! 7 X #ನY; Z (CM) 

17- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.15 - UೆVW/ಸ@ೕ! 8 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

18- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.16 - UೆVW/ಸ@ೕ! 8 X #ನY; Z (CM) 

19- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.17 - UೆVW/ಸ@ೕ! 9 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

20- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.18 - UೆVW/ಸ@ೕ! 9 X #ನY; Z (CM) 

21- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.19 - UೆVW/ಸ@ೕ! 10 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

22- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.20 - UೆVW/ಸ@ೕ! 10 X #ನY; Z (CM) 

23- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.21 - UೆVW/ಸ@ೕ! 11 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

24- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.22 - UೆVW/ಸ@ೕ! 11 X #ನY; Z (CM) 

25- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.23 - UೆVW/ಸ@ೕ! 12 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

26- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.24 - UೆVW/ಸ@ೕ! 12 X #ನY; Z (CM) 

27- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.25 - UೆVW/ಸ@ೕ! 13 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

28- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.26 - UೆVW/ಸ@ೕ! 13 X #ನY; Z (CM) 

29- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.27 - UೆVW/ಸ@ೕ! 14 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

30- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.28 - UೆVW/ಸ@ೕ! 14 X #ನY; Z (CM) 

31- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.29 - UೆVW/ಸ@ೕ! 15 X #ನY; ಒಂದು (CM) 
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32- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.30 - UೆVW/ಸ@ೕ! 15 X #ನY; Z (CM) 

33- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.31 - UೆVW/ಸ@ೕ! 16 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

34- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.32 - UೆVW/ಸ@ೕ! 16 X #ನY; Z (CM) 

35- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.33 - UೆVW/ಸ@ೕ! 17 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

36- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.34 - UೆVW/ಸ@ೕ! 17 X #ನY; Z (CM) 

37- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.35 - UೆVW/ಸ@ೕ! 18 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

38- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.36 - UೆVW/ಸ@ೕ! 18 X #ನY; Z (CM) 

39- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.37 - UೆVW/ಸ@ೕ! 19 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

40- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.38 - UೆVW/ಸ@ೕ! 19 X #ನY; Z (CM) 

41- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.39 - UೆVW/ಸ@ೕ! 20 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

42- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.40 - UೆVW/ಸ@ೕ! 20 X #ನY; Z (CM) 

43- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.41 - UೆVW/ಸ@ೕ! 21 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

44- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.42 - UೆVW/ಸ@ೕ! 21 X #ನY; Z (CM) 

45- �ಎ�/�ಯಂತ�ಕದ �ೌ�ಂG 0V 

46- �ಎ�/�ೌ�ಂG 0V 

47- �ಎ�/�ೌ�ಂG 0V 

48- PWM 1 (PWM �ಮ\Q RGB SSಎ� – .ಾವ�$ೇ 1 ಅಥJಾ 1ೆಂಪ� ಬಣ_ ; ಇಲ;$ೆ)ದು67 Dಾಲಕ) 3.3V/10mA (ಪವQ 1ಾರಣJಾ`ತು ಡFೕG 
�ೇರ �ಯಂತ�ಣDಾಲಕ ಓbAೕ - ಐdೊ'ೇಟQ) 

49- PWM 2 (PWM �ಮ\Q RGB SSಎ� – .ಾವ�$ೇ 2 ಅಥJಾ ಹfರು ಬಣ_ ; ಇಲ;$ೆ)ದು67 Dಾಲಕ) 3.3V/10mA (ಪವQ 1ಾರಣJಾ`ತು ಡFೕG 
�ೇರ �ಯಂತ�ಣDಾಲಕ ಓbAೕ - ಐdೊ'ೇಟQ) 

50- PWM 3 (PWM �ಮ\Q RGB SSಎ� – .ಾವ�$ೇ 3 ಅಥJಾ �ೕY ಬಣ_ ; ಇಲ;$ೆ)ದು67 Dಾಲಕ) 3.3V/10mA (ಪವQ 1ಾರಣJಾ`ತು ಡFೕG 
�ೇರ �ಯಂತ�ಣDಾಲಕ ಓbAೕ - ಐdೊ'ೇಟQ) 

DIGITALಉತ=ನ?ಗ@ೆಂದAೆ 2 (ಪ
'ಾರಗಳ ಇ+ಸು 2) – CಾD +Eೇ Fಾಲಕಗಳನು? GೊಂHರುವ ಉತ=ನ?ಗಳ�+Eೇ ,IವJಾ�K 

ವLಸುವವನು 4ಾ ಆ ಅI�ಾರ�ೆM 3ೇಮಕ"ಾಡುವವನು 3ೇರ ಸಂಪಕ; (ಐ�� - 50) 
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1- VCCDRV – �'ೇ )*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು )ದು67 ಪ89ೈ1ೆ (+12 ) ಅಲ;ದ ಯು<ಎ=)(>ೆ"?ನ @ೕ'ೆAೕB 
ಇಂಡNO )ರುದC Dಾಲಕರು ರEಸುವ ಡFೕG 1ಾ;Hಂg) 

2- VCCDRV - �'ೇ )*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು )ದು67 ಪ89ೈ1ೆ (+12 ) ಅಲ;ದ ಯು<ಎ=) 

(�ಬ!ಂ*ಸು)1ೆಯನುMಡFೕG) >ೆ"?ನ @ೕ'ೆAೕB ಇಂಡNO )ರುದC Dಾಲಕರು ರEಸುವ 

3- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.43 - UೆVW/ಸ@ೕ! 22 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

4- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.44 - UೆVW/ಸ@ೕ! 22 X #ನY; Z (CM) 

5- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.45 - UೆVW/ಸ@ೕ! 23 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

6- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.46 - UೆVW/ಸ@ೕ! 23 X #ನY; Z (CM) 

7- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.47 - UೆVW/ಸ@ೕ! 24 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

8- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.48 - UೆVW/ಸ@ೕ! 24 X #ನY; Z (CM) 

9- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.49 - UೆVW/ಸ@ೕ! 25 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

10- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.50 - UೆVW/ಸ@ೕ! 25 X #ನY; Z (CM) 

11- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.51 - UೆVW/ಸ@ೕ! 26 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

12- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.52 - UೆVW/ಸ@ೕ! 26 X #ನY; Z (CM) 

13- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.53 - UೆVW/ಸ@ೕ! 27 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

14- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.54 - UೆVW/ಸ@ೕ! 27 X #ನY; Z (CM) 

15- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.55 - UೆVW/ಸ@ೕ! 28 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

16- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.56 - UೆVW/ಸ@ೕ! 28 X #ನY; Z (CM) 

17- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.57 - UೆVW/ಸ@ೕ! 29 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

18- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.58 - UೆVW/ಸ@ೕ! 29 X #ನY; Z (CM) 

19- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.59 - UೆVW/ಸ@ೕ! 30 X #ನY; ಒಂದು (CM) 
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20- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.60 - UೆVW/ಸ@ೕ! 30 X #ನY; Z (CM) 

21- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.61 - UೆVW/ಸ@ೕ! 31 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

22- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.62 - UೆVW/ಸ@ೕ! 31 X #ನY; Z (CM) 

23- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.63 - UೆVW/ಸ@ೕ! 32 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

24- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.64 - UೆVW/ಸ@ೕ! 32 X #ನY; Z (CM) 

25- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.65 - UೆVW/ಸ@ೕ! 33 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

26- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.66 - UೆVW/ಸ@ೕ! 33 X #ನY; Z (CM) 

27- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.67 - UೆVW/ಸ@ೕ! 34 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

28- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.68 - UೆVW/ಸ@ೕ! 34 X #ನY; Z (CM) 

29- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.69 - UೆVW/ಸ@ೕ! 35 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

30- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.70 - UೆVW/ಸ@ೕ! 35 X #ನY; Z (CM) 

31- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.71 - UೆVW/ಸ@ೕ! 36 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

32- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.72 - UೆVW/ಸ@ೕ! 36 X #ನY; Z (CM) 

33- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.73 - UೆVW/ಸ@ೕ! 37 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

34- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.74 - UೆVW/ಸ@ೕ! 37 X #ನY; Z (CM) 

35- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.75 - UೆVW/ಸ@ೕ! 38 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

36- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.76 - UೆVW/ಸ@ೕ! 38 X #ನY; Z (CM) 

37- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.77 - UೆVW/ಸ@ೕ! 39 X #ನY; ಒಂದು (CM) 

38- �ೇರ ಸಂಪಕ! �'ೇ PಾQ �'ೇ Dಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು	ST*ವ+ಾ,& ವ-ಸುವವನು .ಾ ಆ ಅ*1ಾರ1ೆ# �ೇಮಕ4ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

.ಾವ�$ೇ.78 - UೆVW/ಸ@ೕ! 39 X #ನY; Z (CM) 
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39- �ೇರ ಸಂಪಕ
 ��ೇ ಾ� ��ೇ �ಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು����ವ�ಾ�� ವ ಸುವವನು "ಾ ಆ ಅ�%ಾರ%ೆ& �ೇಮಕ(ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

"ಾವ*+ೇ.79 - ,ೆ-./ಸ/ೕ
 40 01&ನ23 ಒಂದು (CM) 

40- �ೇರ ಸಂಪಕ
 ��ೇ ಾ� ��ೇ �ಾಲಕ ��ಟ� ಔಟು����ವ�ಾ�� ವ ಸುವವನು "ಾ ಆ ಅ�%ಾರ%ೆ& �ೇಮಕ(ಾಡುವವನು (12V/20mA) 

"ಾವ*+ೇ.80 - ,ೆ-./ಸ/ೕ
 40 01&ನ23 6 (CM) 

41- �ಎ89/8ಯಂತ<ಕದ =ೌ<ಂ? 0V 

42- �ಎ89/8ಯಂತ<ಕದ =ೌ<ಂ? 0V 

43- �ಎ89/8ಯಂತ<ಕದ =ೌ<ಂ? 0V 

44- �ಎ89/8ಯಂತ<ಕದ =ೌ<ಂ? 0V 

45- PWM 1 (PWM ಆಂತ�ಕ ಶ1�ಯ �ಾಲಕ RGB 12v/1A "ಾವ*+ೇ 1 ಅಥBಾ %ೆಂಪ*) 

46- PWM 1 (PWM ಆಂತ�ಕ ಶ1�ಯ �ಾಲಕ RGB 12v/1A "ಾವ*+ೇ 1 ಅಥBಾ %ೆಂಪ*) 

47- PWM 2 (RGB 12v/1A ಾ� PWM "ಾವ*+ೇ 2 ಅಥBಾ �<ೕC ಆಂತ�ಕ ಶ1�ಯ �ಾಲಕ) 

48- PWM 2 (RGB 12v/1A ಾ� PWM "ಾವ*+ೇ 2 ಅಥBಾ �<ೕC ಆಂತ�ಕ ಶ1�ಯ �ಾಲಕ) 

49- PWM 3 (RGB 12v/1A ಾ� PWM "ಾವ*+ೇ 3 ಅಥBಾ ಬೂ3 ಆಂತ�ಕ ಶ1�ಯ �ಾಲಕ) 

50- PWM 3 (RGB 12v/1A ಾ� PWM "ಾವ*+ೇ 3 ಅಥBಾ ಬೂ3 ಆಂತ�ಕ ಶ1�ಯ �ಾಲಕ) 

POWER�� (4 - �� �ಾ�ೆ
) ಪವ ಸ� �ೈ 

1- ಇನು�G (+5 V/2A �ಎHಎI ಘಟಕ ಬಲಪ�ಸುವ) 

2- �ಎ89/Kೖ+ಾನ/0V 

3- �ಎ89/Kೖ+ಾನ/0V 

4- ಇನು�G (+5 +12 M ಡು)/0.ಯುNಎH – Oೊ�ೆ 5A ಬಲಪ�ಸುವ 8ಯಂತ<ಕ ;8ರಂತರ MದುPQ ಪRSೈ%ೆ 

ಎತ�ೆ�
- LAN (10MBs) �ೆಟ�� �ೆ� �ಾ�ೆ
 RJ45 ಸಂಪಕ� 

ACCU- �ೇಖರ�ೆಯ (3.!ಎ"ಎ# ಘಟಕದ&� 7V/600mAH) 

1+ TೇಖರVೆ=ೋಸ&ರ 

2- �ಎ89 

eHouse1 - EHouse 1 ಸಂಪಕ� (RJ45) �ಾ�ೆ
 (ಆಎ�" - 485) (ೇ)ಾವನು, ಬ" ನ&�.ೈ/01 ಅನು�ಾ3ಪನ (�ೇವಲ CM) 

1 ,2 - �ಎ89/=ೌ<ಂ? (0V) 

3 ,4 - MWW +12 M , (POWER �W Kೕ�ೆ +12 V MದುPತ�ನುX ಪRSೈ%ೆ ಸಂಪಕ
Yಾ%ೆG) ಸಂಪಕ
 ಇಲ3.

5 - TX + (ಔಟು�G ಧ�ಾತ[ಕ \ಾ<8]^�ಂ_) `ೇ+ಾತ[ಕ 

6 - TX - (ಋVಾತ[ಕ ಔಟು�G \ಾ<8]^�ಂ_) `ೇ+ಾತ[ಕ 
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7 - Rx - (�YೆಪbC ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ ಋVಾತ[ಕ) `ೇ+ಾತ[ಕ 

8 - Rx + (�YೆಪbC ಔಟು�G ಧ�ಾತ[ಕ) `ೇ+ಾತ[ಕ 

ಗೂಡುRoomManager ಅನುಸ�ಸಲು , ExternalManager , HeatManager �ಾಂಡ��rs232 - 485 ಪ�ವತ�ಕ , �ಾಟುವ 
�ೇಬ� ಸಂಪಕ� ಅಗತ���ೆ ಆದರೂeHouse1 ವ�ವ� !ೆ.

TX +< - > Rx + 

TX -< - > Rx -

Rx +< - > TX + 

Rx -< - > TX -

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

ALARMHORN –"�# - �$ೇ %&ಚ(ಳ* ರ+, (�ಾ-ಾನ�.ಾ/ ಮುಚ1$ಾ/�ೆ , �ಾ-ಾನ� , �ಾ-ಾನ�.ಾ/ 2ೆ3ೆದ)(%ಎ5 
6ಾ7) 

ALARMLIGHT– %ಎ5 ಭದ92ಾ ವ�ವ� !ೆಯ ಎಚ1��ೆ ;ೆಳಕು 

ALARMHORN- %ಎ5 ಭದ92ಾ ವ�ವ� !ೆಯ ಅ$ಾ5� <ಾ=� 

ALARMMONITORING– ಭದ92ಾ ಸಂ� !ೆ Cm to ಎಚ1��ೆಯ ಅ>ಸೂಚ?ೆ@ಾ/ ಅ$ಾ5� Aೕ+&BಾರCೆಯನುD(3ೇEFೕ -
�ಾಲು ಸG9Hೕಕರಣ) 

HWOUTx– ಯಂ2ಾ9ಂಶ Kೕಸ$ಾ/ರುವ Lಯಂತ9ಕಗಳ* (ಭ�ಷ�ದ ಉ� OೇಶಗP@ಾ/) <ೊರತರುವ 

ಕ?ೆಕQ�ಎಡRಂದ ಬಲSಾಗ�ೆT ಸಂUೆ�ಯ 

1- �ಾ-ಾನ�.ಾ/ ಮುಚ1$ಾHತು/(COM ಪ9�ಾರ ಬಲಪEಸುವ ಇಲ,�ೆ) ಸಂಪಕ� NC ,�$ೇ ನWೆಸಲXಡುYZ�ೆ -ಾE�ಾಗ ಸಂಪಕ� 

2- COM/�ಾ-ಾನ� , 

3- [ಾವ\�ೇ �ಾ-ಾನ�.ಾ/ ಸಂಪಕ� (�$ೇ ಬಲಪEಸುವ [ಾವ\�ೇ COM @ೆ) 2ೆ3ೆಯ$ಾ/�ೆ�$ೇ ನWೆಸಲXಡುYZ�ೆ -ಾE�ಾಗ 
COM.

I2C1 ,I2C2 , SPI1 , SPI2 , UARTS 55ಎ6 , PGM – ಸರ7 8ಸ9ರ�ೆ �ಾ�ಟ:ಂಪಕ��ಾಧನಗಳನು, 

ಏನುKೕಸ$ಾದ eHouse �ಸZರCೆಗಳನುD <ೊರ@ೆ ;ಾಹ� �ಾಧನಗಳ* ಸಂಪಕ��ಾಧನಗಳ*.EHouse ��ಧ ರೂ`ಾಂತರಗಳ 

ಸಂವಹನ ಸಂಪಕ��ಾಧನಗಳನುDLಯಂತ9ಕಗಳ*. aನ(ಳ* Ebಟ� ಸಂಪಕ� -ಾಡಬಹುದುಒಳಹ�ವ\ , ಉತXನDಗಳ* , ?ೇರ.ಾ/ 

Aೖ�ೊ9ೕಕಂeೊ9ೕಲ7 ಸಂ�ೇತಗP@ೆ ಎE% -ಾfYಗಳ*[ಾವ\�ೇ ರgCೆ ಇಲ,�ೆ. ಇತರ ಸಂ�ೇತಗಳನುD/hೕ$ೇಜ(P@ೆ 
ಸಂಪಕ�jಾಶ&ತ Lಯಂತ9ಕ ?ಾಶ �ಾರಣ.ಾಗಬಹುದು.
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3.5.ಇತರ ಮತು� �ೆ
�ೇೆ� ಎತ�ೆ�� �ಯಂತ�ಕಗ��ಾ�ನ.

ಆG�eೆಕ1ಮ�ತುZ ಎತ?ೆ�k Lಯಂತ9ಕಗP@ಾ/ನ �?ಾ�ಸ Aೖ�ೊ9ೕಕಂeೊ9ೕಲ7 ಆಧ�%�ೆ(Aೖ�ೊ9l9�ೆಸ7).

ಅವರುಯಂ2ಾ9ಂಶ ಸಂಪನೂmಲಗಳನುD ಬೃಹo ಪ9-ಾಣದ+, , ಸಂಪಕ��ಾಧನಗಳನುD , EbಟಲmತುZ ಅನ$ಾp I/O @ಾ/ [ಾವ\�ೇ 

ಅ`ೇqತ G9rಗಳನುD ?ೆರ.ೇ�ಸಲು -ಾಡಲುjಾಶ&ತ Lಯಂತ9ಣ �ೊಠE , �jೇಷ permises ಅಥ.ಾ �ದು�oಉಪಕರಣಗಳ*.
ಮೂಲತಃ , Lಯಂತ9ಕಗಳ* ಎರಡು �ಧಗP.ೆ(a%" Aೕ$ೆ ಆvಾ�ತ ಯಂ2ಾ9ಂಶ): 

ಸ>ಾಸ?@ಯಂತ0ಕಗಳA EthernetRoomManager @Bಾ�ಣ ಆಧ?� ,EthernetHeatManager , 

EthernetSolarManager: 

� Aೕ$ೆ35 Ebಟ� ಉತXನDಗಳ* @ೆ 
� Aೕ$ೆ12 Ebಟ� ಇನುXಟ(P@ೆ 
� Aೕ$ೆ16 ಅಳ2ೆ ಇನುXಟ(P@ೆ - ಅನ$ಾp - @ೆ - Ebಟ� (0 , 3.3 V) 
� Aೕ$ೆ3 ಮ;ಾw/ಸುವ\ದರ PWM/E% ಅಥ.ಾ 1 RGB @ೆ 
� ಅವ3ೋfತ@ಾ9ಹಕ ಮತುZ `ೆ9ೕಷಕ 
� Rಎರಡು ಅನುಕ9Kತ lೕಟು�ಗP@ೆ , ಆಎ�Q - 232 xxಎ� 

DೊಡG@ಯಂತ0ಕಗಳA CommManager @Bಾ�ಣ ಆಧ?� , LevelManager 

� Aೕ$ೆ80 Ebಟ� ಉತXನDಗಳ* @ೆ 
� Aೕ$ೆ48 Ebಟ� ಇನುXಟ(P@ೆ 
� Aೕ$ೆ3 ಮ;ಾw/ಸುವ\ದರ PWM/E% ಅಥ.ಾ 1 RGB @ೆ 
� ಆಎ�Q - 232xxಎ� , ಆಎ�Q - 485 ಡು�` ,ೆyz 
� bಎQಎ5/ ಎQಎ5ಎQ 
� Aೕ$ೆಪ9�ಾರಗಳ ರೂaಸಲು 8 Ebಟ� ಉತXನDಗಳ* @ೆ 
� vಾ3ಾ.ಾfI2C ಸಂಪಕ��ಾಧನಗಳನುD , ವ�ವ� !ೆಯ �ಸZರCೆ spi 

ಎಲ,ವ{eHouse Lಯಂತ9ಕಗಳ* LK�%�ೆ - ಬೂeೊ,ೕಡ7 ರ+, (ಇದು ಅl,ೕ� -ಾಡಲು �ಾಧ�ಅ�ೇ 

ಯಂ2ಾ9ಂಶ/ಉಪಕರಣಗಳನುD ಒಳ@ೆ Lಯಂತ9ಕ [ಾವ\�ೇ ಫA&ೕ�7)ಅa,�ೇಶ= CommManagerCfg Lಂದ.ಫA&ೕ�7 

ಪ92ೆ�ೕಕ.ಾ/ -ಾಡಬಹುದು-ಾಪ�E%/+}ತ ಅಥ.ಾ ಸ�ಪEಸ$ಾHತು (ಪ9-ಾ~ತ eHouse Lಯಂತ9ಕಗಳ* ಆಧ�%eೆಂ` ,ೇk 

– Lಯಂತ9ಕಗಳ* ERM ಸರ~ ಆವೃYZ , ಐಎಂ , %ಎ5 , EHM ,ಅತು�ತZಮ ESM).ಫA&ೕ�7 ಎLT�� ಮತುZ �ವQ� 
enginiering ಬದ$ಾ/ ಅಲ,.ಾ~ಜ� ಸಮಥ�?ೆ.

�ೊಡ# ಆ�ೇಶಗಳನುD ಅದನುD ಆಧ�% ಒಂದು Kೕಸ$ಾದ ಫA&ೕ�7 ರ�ಸಲು �ಾಧ�ಪ9ಸಕZ ಯಂ2ಾ9ಂಶ 

Lಯಂತ9ಕಗಳ+,ನ.ಫA&ೕ�7 ಅl,ೕ� ಸ!Pೕಯ.ಾ/ -ಾಡಬಹುದು(CommManagerCfg ಒಳ@ೊಂEತುZ a% ತಂ2ಾ9ಂಶ 
ಬಳ%.Exe) .

ಈಸಹ ನ�ೕಕರಣಗಳನುD "ಡುಗWೆ@ೊPಸಲು ಅವ�ಾಶ LೕಡುತZ�ೆ ಅಥ.ಾ ಸ�ಪEಸಲು ಪ2 Zೆ �ೋಷಗಳನುD ಮತುZಸುಲಭ 
Lಯಂತ9ಕಗಳ* ಅl,ೕ�.
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4.eHouse ���ಾ��ೇ	 (ಎಥೆ��ೆ� eHouse) 

<ೆಚು1ವ�[ಾ/ಎ$ೆ�ಾ�Lyz -ಾಡೂ�ಲುಗಳ* eHouse ವ�ವ� !ೆ@ೆ ಸ<ಾಯಕ ರ+, ಕೂEದ3ೆತಂ2ಾ9ಂಶ �ಂWೋQ XP ವ�ವ� !ೆ ಮತುZ 
ಉತZ3ಾ>�ಾ�ಗಳ* ಅEಯ+, �ೆಲಸ.

4.1.eHouse ಅ� �ೇಶ" (eHouse.ಎ#$) 

ಈಅa,�ೇಶ= “ 6ಾ7 Kೕಸ$ಾ/.ೆ ; eHouse 1 ” ವ�ವ� !ೆ.ಇಂಚುಗಳ*“ ಎತ?ೆ�k ಮತುZ“6ಾ7 eHouse ; ವ�ವ� !ೆಯ ಈ 

ಅa,�ೇಶ= ಬಳಸಬಹುದುಎತ?ೆ�k Lಯಂತ9ಕಗP@ಾ/ನ �ೇ�ದಂ2ೆ %ಂ�ೊ9?ೈQ Wೇeಾ.ಈಪ9ಕರಣವ\ Lಯ2ಾಂಕ 
ಮತುZ“ನWೆಸ$ಾಗುವ\Rಲ, ; ehouse.exe/viaUdp ”Lಯಂತ9ಕಗಳ* %!Y �ೆ3ೆfEಯಲು.
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4.2.%ಾ& WDTeHouse (KillEhouse.ಎ#$) 

�ೈಗE[ಾರWಾp <ೊತುZLGT ಚ$ಾHಸಲು eHouse ವ�ವ� !ೆ ಅa,�ೇಶ= Aೕ+&BಾರCೆ ಇ�ೆಮತುZ eHouse ಪ�ೕqಸುವ.Lರಂತರ 

�ೆಲಸ ಎyz ಅa,�ೇಶ=.ಸಂದಭ�ದ+,ಸ!/ತ@ೊP% , �ಫಲ2ೆಗಳ* , Lಯಂತ9ಕಗಳ* ಮತುZ eHouse ನಡು.ೆ ಸಂವಹನ 

�ೊರ2ೆಅನ&Hಸು��ೆ , KillEhouse.ಎyz ಅa,�ೇಶ= ಮುಚ1ಲXಡುತZ�ೆ ಮತುZ ಮ2 Zೆ ಪ\ನ3ಾರಂ�%.

ಸಂರಚ?ೆಕಡತಗಳನುD ಸಂಗ9fಸ$ಾ/�ೆ " killexec\" -ಾಗ�ದಶ�ಕ.

WDTeHouse eHouse ವ�ವ� !ೆಯ ಅನು�ಾ!ಪ?ೆಯ ಸಮಯದ+, �ಾL�ಗ7 ಮತುZ ಇ�ೆ 6ಾEೕ�6ಾ� �ೆxಂಗ(ಳನುD -ಾನ�.ಾ/ಲ, 
ಉ`ೇqತ .ೇ� .ೆ

@ೆeHouse."Eೕ6ಾ� ವಯ%z@ೆ ಎyz ಅa,�ೇಶ= ; �ಾಖ�ೆಗಳ�\	ಾಹ�.STP " 6ೈ� ಪ��ೕ+%ದ ಇ�ೆ , ಇದರ+, 

-ಾಕ�ಇ�YZೕ�ನ %!Y ExternalManager %&ೕಕ�%ದ , ಈ ಅತ�ಂತ ಏ�ೆಂದ3ೆವ�ವ� !ೆಯ+, ಪ9ಮುಖ ಮತುZ �ಮjಾ�ತmಕ 

Lಯಂತ9ಕ.ಸಂದಭ�ದ+,ExternalManager �ೊರ2ೆ , HeatManager <ೆಸರು (ಇ.@ಾ9ಂ ." 

�ಾಖ$ೆಗಳ*\HeatManagerName.ಸಂ�ೇಶ " ) $ಾp 6ೈ� ಅಥ.ಾ ಬಳಸ;ೇಕುRoomManager (ಇ.@ಾ9ಂ." 

�ಾಖ$ೆಗಳ*/ಸಲೂ=.ಸಂ�ೇಶ " ).ಇತರ ಸಂದಭ�ದ+, , WDTeHouse ಮರು<ೊಂRಸಲು �ಾ~ಸುತZ�ೆ.cyclically EXE , ಅಲ,ದ 
ಅ%Zತ&ದ+,ರುವ $ಾp ಹುಡುಕುYZರುವLಯಂತ9ಕ.

ಉ�ಾಹರCೆeHouse 6ಾ7.RoomManager �ೊ2ೆ ಎyz'ರು -ಾತ9 ಮತುZ ಅವ�@ೆ ಒಂದು <ೆಸರನುD <ೊಂR�ೆಸಲೂ=: 

ಇ - ಮ�ೆವ�ವ�ಾ�ಪಕ 

ehouse.ಎ�� 

/�ೆ/ NR/NT/ND 

100000 

120 

�:\ಇ - ಕ�\ಇ - �ೌ�\�ಾಖ�ೆಗಳ�\ಸಲೂ .ಸಂ�ೇಶ 

ಮುಂRನ* �ಾಲುಗಳನುD Lಯ2ಾಂಕಗಳನುD.6ೈ� �ಾಗುತZ�ೆ: 

1 ಅa,�ೇಶL&ಂWೋಗಳ+, <ೆಸರು 

2 �ಾಯ�ಗತ@ೊಳ�ಬಹು�ಾದ"ಕಡತ ; "=\" eHouse ವ�ವ� !ೆಯ �ೋಶವನುD 

3 �ಾಯ�ಗತ@ೊಳ�ಬಹು�ಾದLಯ2ಾಂಕಗಳನುD 

ಗ�ಷ� 4ಅa,�ೇಶ= [ರು] �ೆಲಸ ಸಮಯದ+, 

5L�T�ಯ2ೆ ಗ�ಷ� ಸಮಯ [ರು] 

6 6ೈ$ �ೆಸರು , ರಚ?ೆ/-ಾ`ಾ�ಡು �ಂದ ವಯಸುz ಪ��ೕ+ಸಲು.

ಕಡತಗಳ*" ."ರ� ; ಸಂಗ9ಹ.ಾ/ರುವ eHouse ಅನ&ಯ�ೆT " exec\" �ೋಶವನುD ಒಂ�ೇ ರಚ?ೆ <ೊಂRರುತZ.ೆ.

ಇತರಅನ&ಯ ಸಂರಚ?ಾ ಕಡತಗಳನುD ಇ�ಸುವ WDT Lವ�ಹCೆ -ಾಡಬಹುದುಈ Wೈ3ೆಕ�@ೆ.
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4.3 .ಅ���ೇಶ� ConfigAux (ConfigAux.ಎ��) 

ಈಅ���ೇಶ	 ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ: 

� ಆರಂ�ಕ ವ�ವ� �ೆಸಂರಚ�ಾ 
� eHouse ತಂ ಾ!ಂಶಎ�ಾ� #ಾ$ೆ%ೕ&'/�ಾ(ೆ)*ೕ' +ೇ,�ೆಗಳ-� ಫಲಕಗಳ0 
� ಆನುಷಂ3ಕಸರಳ �ೆಟ5 ಅಗತ�6ರುವ ಅನ%7�ೆಗಳ0 
� ಅತ�ಂತ ವ8&ಸಬಹುದುeHouse ಅನು�ಾ�ಪ�ೆಯ ಪ!ಮುಖ ?ಯ ಾಂಕಗಳನು@.

AೆಪBಣ& ಸಂರಚ�ಾ ?ವ&Dಸಲು , "?ಯ ಾಂಕಗಳನು@ ನ$ೆಯುವEದು ; ConfigAux.ಎFG /ChangeHashKey ".

?ಯ ಾಂಕಗಳನು@: 
ಚರHೕ	 ಸಂIೆ� – SMS AೇJೆ%ೕ ಸಂIೆ� (CommManager Aಾ3) (ಇದುಎ�ಾ� ?ಯಂತ!ಕಗLAೆ ಸಂರಚ�ೆಯನು@ �ೋN ಮತು� 
?ಯಂO!ಸಲು ಅಗತ�ಪP)ಗಳ0) 
#ಾ�Q JೇಬR - Aೆ ದೃTೕಕರಣ ಅ�ಾUVದW �ೋN #ಾ�Xಂ3@ಯಂತ!ಕಗಳ0 ಮತು� ಫಲಕಗಳ0 (#ೆ�ಾG$ೆYಮR �ೋN) 

(ಬದ�ಾಗುO�ರುವ ನಂತರಸಂರಚ�ಾ , ಎ�ಾ� #ೊಸ �ೆP)ಂಗUಳನು@ �ೋN ಅಗತ�?ಯಂತ!ಕಗಳ0 ಮತು� ?ಯಂತ!ಣ ಫಲಕಗಳ0) 

VZೕ[ ಕಂJೊ!ೕಲ' ಇ - \ೕ-%]ಾಸ - ಎ�ಾ� ಅನ%ಯಗಳ ಇ\ೕR 6]ಾಸ�ೆ^ , ಫಲಕಗಳ0 -ಪ!�ಾರ 

V�ೆಪ_	 eMailGate 6]ಾಸ - ಇ\ೕR 6]ಾಸ�ೆ^ಎ�ಾ� ಅನ%ಯಗಳ0 , PANELS – Y%ೕಕೃOಯ 

SMTP ಬಳ�ೆ�ಾರ #ೆಸರು(EMailGate) - EMailGate ಅನ%ಯ�ೆ^ SMTP ಬಳ�ೆ�ಾರರು ಬಳಸುವ66ಧ +ೇ,�ೆಗಳ-� ?ಯಂತ!ಣ 
ಫಲಕಗಳ0 
POP3 ಬಳ�ೆ�ಾರ #ೆಸರು (eMailGate)- EMailGate ಅನ%ಯ�ೆ^ POP3 ಬಳ�ೆ�ಾರರು ?ಯಂತ!ಣ ಫಲಕಗಳ0 ಬಳಸುವ66ಧ 
+ೇ,�ೆಗLAೆ 
ನಂತರ ಪEನaಾವತ&�ೆಗಳ0 �ಾಖ�ೆಗಳ0 ಮರುಕಳ0DY - ಕೂಡದುಬಳಸುವEದು 
ಸ�Lೕಯ #ೋc) #ೆಸರು - SMTP ಸ�Lೕಯ ಅOdೇಯ #ೆಸರನು@ಕeAಾರ 
VೕOಯ �ಾ3	 - YಎW fಾತ! ಸರಳ ಬಳY 
gಾಸ%N& SMTP , POP3gಾಸ%N& - SMTP � �ೈಂ[ ಗುಪ�ಪದವನು@ , POP3 

SMTP ಸವ&' 6]ಾಸ ,POP3 ಪViಾರಕ 6]ಾಸ - SMTP ಮತು� POP3 6]ಾಸ�ೆ^ - IP 6]ಾಸ +ೇ]  ೆನಮೂ,Yಸಂಭವ?ೕಯ 
SMTP kೕ[& , POP3 kೕ[& - SMTP ಮತು� POP3 ಸವ&ಗ&ಳ0ಬಂದರುಗಳ0 
6ಷಯ - ಸಂ�ೇಶ Xೕl&�ೆ (ಬದ�ಾವmೆ ಇಲ�) 
CommManager ಐ�6]ಾಸ - CommManager IP 6]ಾಸ 
CommManager TCP kೕ[& - PY�CommManager ಬಂದರು 
ಇಂಟ�ೆ&[ �ೈN 6]ಾಸ - �ಾವ&ಜ?ಕ TCP/IP ಅಥ+ಾDDNS q!rಾತsಕ (�ೇ+ೆ ರೂಟ' ರಂದು �ೆ[ fಾಡtೇಕು) 
ಇಂಟ�ೆ&[ �ೈN kೕ[& -ಇಂಟ�ೆ&[ ಕ$ೆ7ಂದ TCP kೕ[& 
FTP ಸವ&' , FTP $ೈaೆಕ)V , ಬಳ�ೆ�ಾರ ,gಾಸ%N& - ಅನ%7ಸು6�ೆ'Yಂ�ೊ!�ೈ�ೇಶ	 (ಾ' ರು ?ಯ ಾಂಕಗಳನು@ 
�ಾಖ�ೆಗಳ0ಒಂದು FTP ಪViಾರಕದ (FTPGateway.ಎFG).
ಇ\ೕR ಎ?^vಪw	 - ಬಳಸtೇx , ಇದುCommManager tೆಂಬ-ಸುವE,ಲ� 
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4.4 .CommManagerCfg - ಎತ�ೆ�� �ಯಂತ�ಕಗ��ಾ�ನ ಸಂರ�ಸಲು.

CommManagerCfg.ಎFGಅ���ೇಶ	 ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ: 

� ಪ!ದಶ&ನeHouse4Ethernet ?ಯಂತ!ಕಗಳ0 ಸಂಪBಣ& ಸಂರಚ�ಾ 
� �ೈDಕ+ಾ3eHouse ?ಯಂತ!ಕಗಳನು@ ಘಟ�ೆಗಳ0 ಕಳ0Dಸಲು 
� ಸ%ಯಂಚ-(ವಶಪxY�ೊಂಡರು PC 6ಂ$ೋc �ೋಶವನು@ �ಾ-?ಂದ ಈ+ೆಂ[ ಕಳ0Dಸುವಸ#ಾಯಕ AೇJೆ%ೕ) 

� iಾಲ�ೆಯ-�ರುವಸಂರzಸಲು ಎತ�ೆ&[ ಮತು� YೕVಯR ಇಂಟ(ೇ&ಸUಳ0 ನಡು+ೆ gಾರದಶ&ಕ ZೕNಎಕGJೆನw	 
fಾಡೂ�ಲುಗಳನು@ ಮತು� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು@ ಪ �ೆ 

� tೆಳಕುಎ�ಾ� ?ಯಂತ!ಣ ಫಲಕಗಳ ತಂ ಾ!ಂಶ ಸಂರಚ�ಾ , fಾ ೆ!ಗಳ0 , �ಾsJೊ{ೕ&ನsತು� rಾವE�ೇ ಯಂ ಾ!ಂಶ 
gಾ�Jಾ{W& 

� AೆrಾವE�ೇ ಎತ�ೆ&[ ?ಯಂತ!ಕ ಸಂರಚ�ೆಯು , ಅ���ೇಶನ@-� iಾಲ�ೆ fಾಡtೇಕು�ೆಳ3ನ VೕOಯ-� " 

CommManagerCfg.exe/ಒಂದು: 000201 " , ಐ� |ೊ ೆ?ಯಂತ!ಕ ?ಯ ಾಂಕವನು@ 6]ಾಸ�ೆ^ (6 gಾತ!ಗಳ0 -

ತುಂ}ದಶ~ನ�ಗಳ0).ಪBವ&?�ೕ�ತ ?ಯ ಾಂಕ ಅನುಪY�Oಯ-� CommManager (ಾ'  ೆaೆಯುತ��ೆಸಂರಚ�ಾ 
(6]ಾಸ�ೆ^ 000254).

|ೊ ೆAೆ CommManager ಸಂರzಸು6�ೆಅ���ೇಶ	 CommManagerCfg , CommManager 

ಚz&ಸ�ಾ3ತು�6ವರmೆ.
6ವರmೆ EthernetRommManager Yೕ�ತ ಇ�ೆಸಂರಚ�ಾ.

ಅ���ೇಶ	 Jಾ�ಬUಳನು@ #ೊಂ,�ೆ ಎಂದು ಗುಂಪE�ೆP)ಂಗUಳ0 ಮತು� ಸq!ಯAೊLಸ�ಾ3�ೆ ಅಥ+ಾ , rಾವ ಪ!�ಾರದ \ೕ�ೆ 
ಅವಲಂ}ತ+ಾ3ರುತ��ೆಎತ�ೆ&[ ?ಯಂತ!ಕ.
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4.4.1 ಜನರ� �ಾ�	– 
ಾ�ಾನ� 
ೆ�ಂಗ�ಳ�.

,ಜನರR Jಾ�� �ೆಳ3ನ ಅಂಶಗಳನು@ ಒಳAೊಂx�ೆ.

� ವರ,ಮಟ) - ಮಟ)ದ VkೕP&ಂ� 0 �ಾಖ�ೆಗಳ0 - ಇಲ� , 1 – ಎಲ�ವB , ನಂತರ (#ೆz�ನ ಸಂIೆ� , ಕx\ ಪ!ದX&Yದ 
fಾDOAೆ).

� DevseHouse 1 �ೌಂ[ - ಆಎ&W ಸಂIೆ� (#ೈ}!N ನ-� CommManager ಸಹ�ಾರ�ಾ^3eHouse 6�ಾನ 
(CommManager \ೕ-%iಾರmೆಯ-� eHouse 1).ಆ�^0.

� �ಾಧನ#ೆಸರು - ಎತ�ೆ&[ ?ಯಂತ!ಕ #ೆಸರು 
� ಪVವತ&�ೆಸq!ಯAೊLಸ�ಾ3�ೆ - ?ೕವE #ೆಸರುಗಳ0 ಮತು� ಪ!ಮುಖ ಬದ�ಾ7ಸಲು ಅನುಮOಸುತ��ೆ�ೆP)ಂಗUಳ0 

� �ಾx?ಂದ ತಂದ ಮರವನು@ ಕತ�VY ಬಳ�ೆAೆ ಬರುವಂ ೆ Yದ�ಪxಸುವEದುUART ?l^vಯAೊLಸ�ಾ3�ೆ - ಅಶಕ�AೊLಸುತ��ೆ 
ಆಎ&c ಮೂಲಕ �ಾಖ�ೆಗಳನು@ ಕಳ0DY - 232 (ಧ�ಜ ಇರtೇಕು) ಪVXೕ-Yದ 

� ERM - ?ಯಂತ!ಕ (aೇx�ೕ ಬಟ	) – ಪ!�ಾರವನು@ ಆVY ;EthernetRoomManager 

� ಅವaೋDತ�ೆP)ಂಗUಳ0 - ERM (ಾ' ಇ�ಾ{vaೆN ಪ!ಸರಣ/V�ೆಪ_	 �ೆP)ಂಗUಳ0 
� #ೊಂ,YJೈW - ಪ!ಸು�ತ ?ಯಂತ!ಕ ಸಮಯವನು@ #ೊಂ,Y 
� gಾರದಶ&ಕಎತ�ೆ&[/UART 1 - ಎತ�ೆ&[ ಮತು� ಸರ8 ನಡು+ೆ gಾರದಶ&ಕ ZೕಡGಂರಚ�ೆಯು ಮತು� ಸೂಕ� 

�ಾrಾ&ಚರmೆ fೌ-�ೕಕVಸಲು kೕ[& 1tಾಹ� �ಾಧನಗಳ0 
� gಾರದಶ&ಕಎತ�ೆ&[/UART 2 - ಎತ�ೆ&[ ಮತು� ಸರ8 ನಡು+ೆ gಾರದಶ&ಕ ZೕಡGಂರಚ�ೆಯು ಮತು� ಸೂಕ� 

�ಾrಾ&ಚರmೆ fೌ-�ೕಕVಸಲು kೕ[& 2tಾಹ� �ಾಧನಗಳ0 
� ಮ �ೆ |ೋxಸು�ಾಧನ - ಮರು#ೊಂ,ಸುವ ?ಯಂತ!ಕ ಒ ಾ�7ಸು 
� ರzYZtೈR (ೈR - ?ಯಂತ!ಣ ಫಲಕಗಳ0 ಸಂರಚನ ಕಡತಗಳ0 ರzY 
� ಉLY�ೆP)ಂಗUಳ0 - ಸಂರಚ�ೆಯನು@ ಬaೆಯಲು , �ೆP)ಂಗUಳ0 ಮತು� iಾಲಕ �ೋN.

� �ಾx?ಂದ ತಂದ ಮರವನು@ ಕತ�VY ಬಳ�ೆAೆ ಬರುವಂ ೆ Yದ�ಪxಸುವEದು�ಾಧನ - TCPLogger ಉ$ಾವmೆ.?ಯಂತ!ಕ 
ಪVXೕ-ಸಲು ಎFG ಅ���ೇಶನGಮ�ೆ�ಗಳ ಸಂದಭ&ದ-� �ಾಖ�ೆಗಳ0.

� ಕಳ0DಸುIಾ- Jೆc) ಈ+ೆಂ[ - ಪVೕ�ೆAೆ ?ಯಂತ!ಕ�ೆ^ q!�ಯನು@ ಕಳ0DY�ಾಗಸಂಪಕ& ಪVೕeಸುವ.

� ಈ+ೆಂಟG�l)ಕತ& - Yಸ)ಂ ಘಟ�ೆಗಳ ಸಂgಾ,Y ಮತು� ರ	.
� ,Zದಲ ಸಂ�ೇಶ qಟq �ಾಖ�ೆಗಳನು@ ಪ!ದX&ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ 
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�ಎರಡ�ೇ ಪಠ� �ಾ�� ಕಳ��ಸಲ�ಟ� �ಾರದಶ�ಕ ಕ�ಮದ�  ಪ!"�ಂ$ ಪಠ� ಬಳಸ&ಾಗುತ*+ೆ,ಯಂತ�ಕ.ೆ/.ಒತು*ವ!ದ2ಂದ 

ಮತು* “ ನಮೂ�5 ” ದ6ಾ*ಂಶವನು7 ಕಳ��ಸುತ*+ೆ,ಯಂತ�ಕ.ASCII ಪಠ� 8ಾತ�.
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4.4.2 .ಅನ�ಾ� - �ೆ - 	
ಟ� ಪ�ವತ�ಕ - �ೆ��ಂಗ�ಳ� 

ಎರಡುರೂಪಗಳನು7 " 9:ಟ; ಪ2ವತ�ಕ <ೆ"�ಂಗ=ಳ� ">ೆ ಅನ&ಾ$ ; (ಎ95) ಸೂ@ಸುತ*+ೆ>ೆ ಸಂರಚ�ಾ ಮತು* 

parameterization ಅBೆಯುವ ಒಳಹ2Dನ ಮತು*ಎ95 .ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� Eಾ�Fಾ�ನಗಳ�.ಪ�G 8 ಎ95 ಒಳಹ2ವ! 
Hೊಂ�+ೆ .ಪ�G ಇನು�J ಸಂರಚ�ೆ ಒಂ+ೇ.
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ಮುಖ� <ೆ"�ಂಗ=ಳನು7 LೇಂM , ಅದನು7 ಪ2Nೕ�5 ಅಗತ�ಸO�ಯ>ೊPಸುವ Qಾ R$ " 8ಾ�ಾ�ಡು ಸO�ಯ>ೊPಸ&ಾS+ೆ " ",ಂದ ; 
<ಾ8ಾನ� "QಾT�.

� Uೕ&ೆಸಂEೇದಕ ಆರಂಭ Hೆಸರು (O O/5 ಬದ&ಾX5 ಆSರ�ೇಕುಗುಂಪ! �ಾ�� ಮತು* "ಈ Hೆಸರು ಬದ&ಾವZೆ ; "ಎ95 
ಇನು�J Hೆಸರು ಬದ�5 ; 

� ಮ6ೊ*ಂದು,Zಾ�ಯಕ ಅಂಶ ಅಳ6ೆ 9[ೆಕ�\ 2ೕGಯ ಆ]/^ಾS+ೆ: 
LM335 - 6ಾಪ8ಾನ ಸಂEೇದಕ ( - 40C , 5ೕ_ತ Eಾ� *̀ಯ�  (aೊ6ೆ 56C) 10mV /5) , 

LM35 - 6ಾಪ8ಾನ ಸಂEೇದಕ , 
Dದು�b DಭEಾಂತರದ ಪ�8ಾಣ - dೕ&ೆ�ೕM 8ಾಪನ< 0 , 3.3 V) 
% - ಸಂಬಂe5ದಂ6ೆ fೇಕgಾEಾರು 8ಾಪನdೕ&ೆ�ೕM 3.3V 

% Inv - 2ವh� 8ೌಲ�ವನು7 ಅಳ6ೆದರ (100 % - X % ) ಅಂತಹ jೕ[ೋ 8ಾ�G - [ಾ�,�ಸ�\ (ಋZಾತlಕ 
ಪ�8ಾಣದ8ಾ�`ಂ$) 
MCP9700 - 6ಾಪ8ಾನ ಸಂEೇದಕ Lಾ�ತ ಪmಣ� 6ಾಪ8ಾನEಾ� *̀ (10mV/5) 

MCP9701 - ಪmಣ� ನgೆಸಲ�ಡುವ ಉoಾpಂಶ ಸಂEೇದಕವ!fೆ�ೕqಯ 6ಾಪ8ಾನಗಳನು7 (19.5mV/5) 

� ನಂತರಎ&ಾ  ಒಳಹ2D>ೆ ಸಂEೇದಕಗಳ 2ೕGಯ <ೆ"�ಂ$ , ಘಟ�ೆಗಳ� ವ�5.ೊಡಬಹುದುಸಂಬಂeತ 5ಸ�ಂ ಘಟ�ೆಗಳ 

ಪದಗಳ _Gಗಳ >ೆ , ಉ+ಾ .(sೌGಕ 8ೌಲ�ದ Hೊಂ+ಾq.ೆ ಅಥEಾ _G _ೕ2+ೆ ಸಂ.ೇತ).

ಈ"&ೇಬ; O O/5 8ಾಡ&ಾಗುತ*+ೆ ; ಈEೆಂJ ಅ9ಯ�  " - ಮಂತ�Eಾ� ,ಅದ.ೆ/ ಘಟ�ೆಗಳ ಪ"� ಮತು* ಅನುಗುಣEಾದ 
ಘಟ�ೆಯ ಆ]/"O � ; "5uೕಕ25 ;.
Uೕ�ನ _G <ೆJ ಇ+ೆ"O � ; 8ಾ��� ಈEೆಂJ " @ೕ" , ಮತು* ಅ�ೇvತ O�]ಯನು7 ಆ]/"O � ; "5uೕಕ25 ;.

� ನಂತರಈ ಹಂತಗಳನು7 , ಇದು "ಒG* ಅಗತ� ; "<ೆ"�ಂಗ=ಳನು7 ಉP5 ;"Uೕ&ೆ ; <ಾ8ಾನ� " QಾT�.

� �ಮುಂ�ನ ಹಂತದ .ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು7 ಎ95 Hೆಸರುಗಳನು7 ,ೕಡುವ!ದು.
ಅಂ6ೆ]ೕ , ಇದು"Qಾ R$ ಅಗತ� ; 8ಾ�ಾ�ಡು ಸO�ಯ>ೊPಸ&ಾS+ೆ " ಸO�ಯ>ೊPಸ&ಾS+ೆ.ಇದು+ಾಖ&ೆ ಇಲ ದ , ಮತು* 
ಪ�G �ಾ2 ಆಕ5lಕ ತgೆಗಟ�ಲು ,w/xಯ>ೊಂ9+ೆಪ2ವತ��ೆ.

� ಆ]/ಪ"�Xಂದ ಮತು* ".ಾಯ�ಕ�ಮವನು7 ; "y�ೕ>ಾ�ಂ Hೆಸರು ಬದ�5 ;zೇತ� ಅ�ೇvತ 8ೌಲ� <ೆJ.

� ನಂತರಎ95 y�ೕ>ಾ�ಂ ಆವೃG* - (Hೊ5*ಲು Eಾ�Fಾ�,ಸಲು ,_ಷ , ಎ&ಾ  ಎ95 ಇನು�J ಗ2ಷ})ಪ�G .ಾಯ�ಕ�ಮ.

� ^ಾEಾಗ,ೕವ! ಆ]/8ಾಡಬಹು+ಾದ ಅzಾಂಶ zೇತ�ದ�  _Gಗಳನು7 ಒಂದು 8ೌಲ�ವನು7 ನಮೂ�5 , 
ಮ~ೆಯ�ೇ9ಪ"�Xಂದ ಹG*ರದ 8ೌಲ�ವನು7 ಆ]/ .ೆಳ>ೆ �ಾಣ ಒG*.

ಎ95 Qಾ\ ರ@ಸುವ <ೆ"�ಂಗ=ಳನು7 �ೆನ`ನ� ಟು�.ೊಳ��ೇಕು ಆಎರಡೂ [ಾ�,��ಟ\ ಸಂರಚ�ಾ [ಾ�ಬ=ಳನು7 ಗಣ�ೆ>ೆ 
6ೆ>ೆದು.ೊಳ�&ಾಗುತ*+ೆ ಮತು*Lಾಲಕರು Hೆಚು� ಒಳಹ2ವ! ಇEೆ ಅ�  FಾG� , ಅಥEಾ .ಾ,�ಗಅ�ವ!ಗಳನು7 ಸ2^ಾS.

ಅಳ6ೆ ಒಳಹ2Dನ ಸಂFೆ� ಲಭ�Dಲ Lಾಲಕ ಮತು* Hಾgೆuೕ�\ ಆವೃG* Dಧದ Uೕ&ೆ ಅವಲಂ�ತEಾSರುತ*+ೆ , 
ಸಂಪಕ�ಆಂತ2ಕ ಸಂEೇದಕಗಳ� , ,ಯಂತ�ಕ ಫUuೕ�\.ಆದ�2ಂದ ಬದ&ಾಗಬಹುದುಇನು�J sಾಗEಾS 

.ಾಯ�,ರತEಾS+ೆ ಮತು* ಎ&ಾ  ಬಳಸ&ಾಗುವ!�ಲ  ಉಂ[ಾಗುವ.>ೆ�ಡುDಲ ದ ಒಳಹ2ವ! ಸ8ಾ�ಾಂತರ ಅಥEಾ 
O2+ಾSತು* ಸಂEೇದಕಗಳ� ರ�  ಸಂಪO�ಸ�ಾರದುಈ Uೕ 8ಾಪನಗಳ� ಓ~ೆ ಅಥEಾ Lಾಲಕ Hಾ,.

ನಂತರ.ಾಯ�ಕ�ಮದ Uೕ�ನ ಮತು* .ೆಳSನ _Gಗಳನು7 Hೊಂ�ಸುವ , "ಒG* ; ನDೕಕ25.ಾಯ�ಕ�ಮದ� /ಅ� �ೇJ 
y�ೕ>ಾ�ಂ ".
ಒUl ಎ&ಾ  ರ@5ದ.ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� "ಒG* Lಾಲಕಗಳನು7 &ೋ� ಅಗತ�D+ೆ ; ಉP5<ೆ"�ಂಗ=ಳ�/"<ೆ"�ಂಗ=ಳನು7 ಉP5 ;.

4.4.2.1 .ಎ�� ಒಳಹ�	ನ �ಾಪ�ಾಂಕ �ಣ�ಯ 

�8ೌಲ�ಗಳ� ; 
ಪ"� ಆ�ಾರದ Uೕ&ೆ &ೆಕ/ Hಾಕ&ಾಗುತ*+ೆಸಂEೇದಕ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು7 ಮತು* ಅಳ6ೆ dೕ&ೆ�ೕM Hೋ�ಸುವ!ದುDದು�b suply 

ಅಥEಾ ಉ&  ೇಖ dೕ&ೆ�ೕM , ಅವ!ಗಳನು7 .ಾ���ೆ�ೕJ ಅವ.ಾಶ ,ೕಡುತ*+ೆ"ಒಂದು ಪಠ� ಕಡತವನು7 8ೌಲ�ವನು7 ಬದ�ಸುವ 
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ಮೂಲಕ ; % eHouse %\XXXXXX\D55.CFG "Dದು�b ಪm~ೈ.ೆ (ಅ�  XXXXXX Qಾ\ - DBಾಸವನು7 
Hೊಂ�+ೆ,ಯಂತ�ಕ).

Hೆಚು� ,ಖರEಾS 8ಾಪ�ಾಂಕ ಸಂ�ಾ�ಸುವ!ದರ ಮೂಲಕ <ಾಧ�D+ೆ“ *.Cfg ” .ೋಶದ�  Qೈ;:" % eHouse %

\XXXXXX\ADC h\" ಸಂEೇದಕ ಸಂFೆ�ಯ.

�.ೆಳSನಂ6ೆ ಕಡತದ�  ಪ�G <ಾ�ನ ಅಥ� Hೊಂ�+ೆ (8ಾತ�Eೇಒಂದು ದಶ8ಾಂಶ �ಂದುDನ ಇಲ +ೆ ಪmZಾ�ಂಕಗಳ).

ಈ gೇ[ಾವನು7 ಆಧ25 &ೆ.ಾ/Lಾರ 8ಾಡ&ಾಗುತ*+ೆ<ೆನ�ನ� ಪ�8ಾಣದ ಪ2ವತ��ೆ (ಸಂಬಂe5ದಂ6ೆ Uೕ&ೆಪm~ೈ.ೆಯ 

dೕ&ೆ�ೕಜು ಅಥEಾ ಉ&  ೇಖ - ಸ_ೕಕರಣ Df  ೇwಸುವ ಮೂಲಕ <ಾ8ಾನ�)Qಾ�ಕ�\ + ಬ�>ೊG*ದ * x ನ ಸೂಚ�ೆ 8ೌಲ�ವನು7 
ಅ�  X (ಎ95 < 0.. 1023>.

�ದಲ (D55 ಅಥEಾ Vref) * 10000000000 - DEೇಚ�ೆಯ,ೕವ! ಇ�ಾ��; EೇB  ೆDದು�b Eೈಫಲ� ಅಥEಾ dೕ&ೆ�ೕM 
ಉ&  ೇಖಉ&  ೇಖ dೕ&ೆ�ೕM ಮೂಲ.

ಎರಡ�ೇ ಬ�>ೊG*ದ * 10000000000 - 95 ಆQೆ�[ೌlಲ� (ಉ+ಾಹರZೆ>ೆ , �ಾXಂJ 0) 

3 Qಾ�ಕ�\ * 10000000000 -ಅಂಶ/ಪ�8ಾಣದ 
4 ,ಷ�ಷ� - PRECISION/ಅಂOಗಳ ಸಂFೆ�ದಶ8ಾಂಶ �ಂದುDನ ನಂತರ ಪ�ದN�ಸ&ಾS+ೆ 

3 ಆ]/ - ಸಂFೆ�ಆ]/ಗಳ� (ಸಂEೇದಕ Dಧ - ಆ]/ಯ zೇತ� , 0 ಇಂದ �ಾ�ರಂ�5) 

4ಪ�ತ�ಯ – ಇ2ಸ&ಾS+ೆ ಎಂದು &ೆಕ/ 8ೌಲ�.ೆ/ Hೆಚು�ವ2 ಪಠ�+ಾಖ&ೆಗಳ� ಅಥEಾ ಫಲಕಗಳ� (ಉ+ಾ.% , 5 , .ೆ) 

ರ�  ಸಂEೇದಕಗಳ� Qೈಲ=ಳನು7 ಅPಸಲು" % eHouse %\XXXXXX\ADC h\" ಸuಯಂLಾ�ತ ಮನರಂಜ�ೆ .ಾರಣEಾಗುತ*+ೆ 
ಮತು*8ೌಲ�ಗಳ ಗಣ�ೆ.

4.4.3.	
ಟ�ಇನು�� �ೆ��ಂಗ�ಳ� 

� �9:ಟ; ಒಳಹ2Dನ Hೆಸರುಗಳನು7 ನಮೂ�5 ಅಥEಾ ಸO�ಯಕರಣದ ನಂತರ ಬದ&ಾXಸಲು 8ಾಡಬಹುದು"ನ ; ಸಶಕ* 
8ಾ�ಾ�ಡು " ಜನರ; QಾT� ಆ]/ಯನು7.[ಾ�ಬ=ಳ�" ಇನು�J Hೆಸರುಗಳ� " ಅಥEಾ " ವಲಯ <ೆ"�ಂಗ=ಳ� 
" (Qಾ\CommManager) .ಾಣುತ*+ೆ.

� �Hೆಸರುಗಳ� Hೆಸ2ನ &ೇಬ; O � 8ಾಡುವ!ದರ ಮೂಲಕ ಆ]/ 8ಾಡ�ೇಕು"ಅದನು7 ಸಂ�ಾದ�ೆ ; ಸಂEೇದಕ Hೆಸರು 
ಬದ�5 " zೇತ�.

� ಮತ*ಷು�“ ಭದ�6ಾ <ೆ"�ಂಗ=ಳನು7 ” ಅ+ೇ [ಾ�ಬ7�  ಕಂ>ೊPಸುತ*EೆCommManager.

� ನಮೂ�5"Hೆಚು�ವ2 <ೆ"�ಂಗ=ಳನು7 ; ಇನು�J <ೆ"�ಂಗ=ಳ� ಮತು* ” ರೂಪ.

� ಇ� ,ೕವ! ಇನು�J ಬ>ೆ (<ಾ8ಾನ�/ಸ�ಂಗ .ಾ_) Hೊಂ�ಸಬಹುದು , ಧ�ಜ ಬದ&ಾವZೆಮಗು@.ೊಳ�� (Inv).

� ಇಂಚುಗಳ�<ಾ8ಾನ� ಒಳಹ2ವ! ,ಯಂತ�ಕ ಸಂದಭ�ದ�  @ಕ/ <ೇ2ಸುವ ಪ�GO�]�ೆಲದ.ತ&ೆ.ೆಳ>ಾದ ಇನು�J ಇನು�J 
6ೆ>ೆದುHಾಕುವ!ದರ Qಾ\ ಪ�GO�Xಸುತ*+ೆ�ೆಲದ.

CommManager ವತ��ೆಯನು7 EthernetRoomManager Dರುದ� ಆS+ೆDಪಯ�ಯ <ೆ"�ಂಗ=ಳನು7.ಎಚ�ರಕ 

ಸಂEೇದಕಗಳ� <ಾ8ಾನ�EಾS ".ಾಯ�,ವ��ಸುತ*Eೆ ಏ.ೆಂದ~ೆ ; Uೕ&ೆ"ಸಂಪಕ� 6ೆ~ೆಯುವ ; ಟ�ಾ� ವ�ವ< �ೆ 8ಾಡು.
� ನಂತರ,ೕವ! ಒಂದು O�]ಯನು7 eHouse ವ�ವ< �ೆ>ೆ ^ಾವ!+ೇ ಇನು�J ,�ೕ:ಸಲು 8ಾಡಬಹುದು.

� ಈಎಂದು ಗುರುGಸ&ಾS+ೆ &ೇಬಲ=ಳನು7 O O/5 8ಾಡ&ಾಗುತ*+ೆ'ಎ�/ಎ'(y�ೕ>ಾ�T ಅಲ ಇನು�J) , ಮತು* ಅನುಗುಣEಾದ 
ಈEೆಂಟ=ಳನು7 ಪ"�Xಂದ ಆ]/ಮಂತ�Eಾ� , ಮತು* "ಒG* ; "5uೕಕ25 ;.

� ^ಾEಾಗಎ&ಾ  ಬದ&ಾವZೆಗಳ� "ಪG�.ಾ 8ಾಡ&ಾಗುತ*+ೆ ; "<ೆ"�ಂಗ=ಳನು7 ಉP5 ; ಗುಂ9ಯನು7" <ಾ8ಾನ� " ರೂಪ , 
ಸಂರಚ�ೆಯನು7 ಉPಸಲು ಮತು* ಅy ೕ� 8ಾಡಲು,ಯಂತ�ಕ.ೆ/.
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ಲಭ�Dರುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ ಸಂFೆ�ಯನು7 ಅವಲಂ�5ರುತ*+ೆ,ಯಂತ�ಕ Uೕ&ೆ , ಯಂ6ಾ�ಂಶ ಆವೃG* , ಫUuೕ�\ , ಇ6ಾ��.ಬಳ.ೆ+ಾರ 
Hೊಂ�+ೆಪ�ಸು*ತ 2ೕGಯ ಲಭ�DEೆ ಎಷು� ಒಳಹ2ವ! <ಾeಸುವ!ದ.ಾ/S,ಯಂತ�ಕ ಮತು* �ಾನು ಲಭ�Dರುವ Hೆಚು� 

.ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು7 ಪ�ಯG75 ಇಲ ಇದು ಸಂಪನೂlಲ ಇತರ ಇನು�ಟ=ಳ aೊ6ೆ ಘಷ�Zೆ ಅಥEಾ .ಾರಣEಾಗಬಹುದು ಎಂದು 
ಪ�8ಾಣUೕ&ೆ - �ೋ�� ಸಂEೇದಕಗಳ� ಅಥEಾ ಸಂಪನೂlಲಗಳ�.
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4.4.4 .��ೕ�ಾ��ಂ� 
ೆಡೂ�ಲರ/eHouse4Ethernet �ಯಂತ�ಕಗಳ� �ಾ��ೆಂಡ� 

�ಾ��" ���ಗಳ
 " �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ೆಡೂ�ಲರ/�ಾ��ೆಂಡ� ವಸು�ಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ�"ೆಪ�ಸು�ತ $ಯಂತ�ಕ.

� %ಾ&ಾಗ$ೕವ( ಬಲ - ಅ*ೇ+ತ ,ಾಲು (ಪ-ಣ� ಅಥ&ಾ 0ಾ1) 2ೕ�ೆ �34 5ಾ6 , 2ನು �ಾ78�ೊಳ
9ತ�"ೆ":ೊಂ;ರುವ ; 
"ಸಂ*ಾ;8 ; ವಸು�.ಬದ�ಾ=8 ಆ�? ನಂತರ , ಈ&ೆಂ�ಾAಂB�ಕ �ಾ78�ೊಳ
9ತ�"ೆ.

� Cೆ�ೆಡೂ�ಲರ/�ಾ��ೆಂಡ� 5ಾ�Dೇಜ� , �ೇವಲ ಒಂ"ೇ ,ಾಧನ (ಸHIೕಯ) ಆJರಬಹುದು,ೇLಸ�ಾJ"ೆ (" ,ಾಧನದ :ೆಸರು 
" ).

� ಇಂಚುಗಳ
" "ರO ಟು ಈ&ೆಂQ ; , ಸೂಕ� ���ಯನು� ಆ�?.
� ನಂತರಆರಂRಕ ಪ��ಾರವನು� ಆ�? 5ಾಡSೇಕು: 

" "ಒ2A �ಾಯ�ಗತCೊI8 ; - ಆ�?ಒಂದು $;�ಷU �ಾ��ೆಂಡ� ;Dಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ.

" ಬಹು VರW XೇದDೆಗಳ
 " - ಮುಂದುವLದ �ೆಡೂ�ಲರ ಆ�? - ಸಂYಾವ�Zೆ �ಾ��ೆಂಡ$�ಯZಾಂಕಗಳನು� %ಾವ("ೇ 
ಪ(ನ[ಾವತ�Dೆಯನು� (ವಷ� , Bಂಗಳ
 , ;ನ , ಗಂ�ೆ , $\ಷ ,&ಾರದ ;ನ).
" ಎO/ಎ - %ಾವ("ೇ ಆರಂಭ - ಅ_ " 

� ನಂತರ���ಯನು� ಮತು� ಚ�ಾ=ಸಲು ಅಗತ�`ರುವ ಸಮಯದ13 ಆ�? , " "�ೆಡೂ�ಲರ ,ೇL8 ;ಒB�ದ[ೆ 5ಾಡSೇಕು.
� ನಂತರaೕಜDೆ ಎ�ಾ3 ಘಟDೆಗಳ
 ,ೇLಸುವ , ಬಲ 5ೌd ಬಟO ಒB� ಮತು�"ಆ�? ; "ಅeಾಂಶ ನ`ೕಕL8 ;.
� ಅಂBಮ&ಾJ ,"ಒB� ; ",ೆgUಂಗhಳನು� ಉI8 ; "2ೕ�ೆ ; ,ಾ5ಾನ� " �ಾ��.
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4.4.5 .ಉ�ಾ�ದ�ೆ ��ೕ�ಾ�ಂಗಳ�  ಾ�!ಾ��ಸುವ%ದು.

;�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ
 ಉತjನ�ಗಳ ಒಂದು �ೆ�ೕ7ಯನು� &ಾ�k�aಳCೆ , 6lಟm ಉತjನ�ಗಳ
 ಮತು� ಎರಡೂಮSಾnJಸುವ(ದರ.

o�ೕCಾ�ಂಗಳ
 "ರ13 &ಾ�0ಾ�$ಸ�ಾJ"ೆ ; �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ
 ".

Cೆ�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ :ೆಸರುಗಳ
 ,ೇL&ೆ ಬದ�ಾ=8: 

� :ೊಂ;8pಾ3qr " 5ಾ*ಾ�ಡು ಸ��ಯCೊIಸ�ಾJ"ೆ "“2ೕ�ೆ ; ,ಾ5ಾನ� ಮತು� ”ರೂಪ 
� ಆ�?�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಪgU=ಂದ 
� ಇಂಚುಗಳ
" "o�ೕCಾ�ಂ :ೆಸರು ಬದ18 ; �ಾಯ�ಕ�ಮದ eೇತ� :ೆಸರು ,ಾಧ�ಬದ�ಾ=ಸ�ಾJತು�.
� ನಂತರo�ೕCಾ�ಂ :ೆಸರುಗಳ
 ಬದ�ಾವsೆ , ಪ�B ಬಳಸುವ o�ೕCಾ�ಂ &ಾ�0ಾ�$ಸಬಹುದು 
� ಆ�?ಪgU=ಂದ o�ೕCಾ�ಂ 
� :ೊಂ;8ಪ�Zೆ�ೕಕ ,ೆgUಂಗhಳನು� ಆ�? ಉತjನ�ಗtೆಂದ[ೆ ಸಂaೕಜDೆಯನು�ಪ�B ಔಟುjQ 

ಎO/ಎ - ಔಟುjQ ಬದ�ಾಗುವ(;ಲ3 
2ೕ�ೆ - ಸ��ಯCೊI8 
ಆv - ಆv 
ರಂದು Zಾಪ5ಾನ - ZಾZಾ?1ಕ&ಾJ ಆO 

� :ೊಂ;86ಮA� ಮಟUವ( < 0.255> 

� ಅದುಮು" "�ಾಯ�ಕ�ಮದ13 ನ`ೕಕL8 ; 
� ಮZೊ�2A :ೇಳ
ಅಗತ�`ರುವ ಎಲ3 �ಾಯ�ಕ�ಮಗICೆ 

2ೕ�ೆಎಂw *ೆ�d " ಉI8 ,ೆgUಂಗhಳ
 ಮತು� ” "2ೕ�ೆ ; ,ಾ5ಾನ� " �ಾ�� ,$ಯಂತ�ಕ�ೆ? ಸಂರಚDೆಯನು� ಉIಸಲು ಮತು� 
ಅo3ೕw 5ಾಡಲು 
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4.4.6 .�ೆಟ��� �ೆ	
ಂಗಳ� 

ಇಂಚುಗಳ�" �ವ
ಳ �ೆ��ಂಗ�ಳ� " �ೕವ� ಸಹ ಒಂದು �ಯಂತ�ಕ ರೂ�ಸಬಹುದುಸಂರಚ�ಾ !ಾನ# ಆ%&ಗಳ�.

IP '(ಾಸ - ()*ಾರಸು !ಾಡ,ಾ-ಲ/ಬದ,ಾ0ಸಲು - ಅದು 2ಾಲಕದ '(ಾಸ3ೆ& ಅ4ೇ ಇರ5ೇಕುಸಂರಚ�ಾ) 6ಾಲಬಂಧ '(ಾಸ3ೆ& 
192 ಇರ5ೇಕು.168.X.X 
ಐ� !ಾ9&(ಬದ,ಾ0ಸಲು )*ಾರಸು !ಾಡ,ಾ-ಲ/) 
ಐ� :ೇ;ೆ
ೕ (ಇಂಟ�ೆ=> 3ಾಲ :ೇ;ೆ
ೕಪ�@ೇಶ) 
SNTP ಸವ=B ಐ� - ಸಮಯ ಸವ=B SNTP IP '(ಾಸ�ೇ@ೆಗಳ� 
GMT )D� - ;ೈF GMT/ಸಮಯ ವಲಯ ಅಂಕುGಸುವ 
Hೕಸ� IೈನಂJನ ಉLMಾಯ - 3ಾ,ೋNತ ಸಮಯದ ಬದ,ಾವOೆಗಳನುP ಸQ�ಯ:ೊLH 
SNTP ಐ� – ಬಳಸುವ�ದುSNTP ಸವ=B '(ಾಸ3ೆ& ಬದR:ೆ DNS Sೆಸರು ಐ�.

MAC '(ಾಸ -(!ಾ#T '(ಾಸ3ೆ& ಸ
ಯಂ2ಾRತ@ಾ- �ಗJಪUಸ,ಾ-4ೆ ಬದ,ಾ0ಸ5ೇU - 3ೊ�ೆಯ 5ೈ>IP '(ಾಸ QGಯ 
5ೈ> Mೆ:ೆದು3ೊಳV,ಾ-4ೆ) 
Sೋ9� Sೆಸರು - ಅಲ/ಬಳHದ 
ಪ��ಾರ ಯುU� Wೕ>= - Xೇ;ಾ 'ತGಸಲು Wೕಟು#=U� (0 5ಾ/ಕ�ಳನುP ಯುU� 5ಾ�Xಾ&H�ಂY) ಮೂಲಕ �ಯಂತ�ಕ HZ[ 
ಅ\3ಾರ�H� ಮತು] – ಸವ=B TCP/IP :ೆ ಪ�@ೇ)ಸುವ�ದರ ಕ�ಷ_ '`ಾನ (*ಾಪ=��0ಂದ ಮತ]ಷು� ನಮೂದುಗಳನುP aಂJನ 
ಸೂNಸುತ]4ೆ , Gೕ[ಯR/ ಸುರbತ) 
DNS 1 ,DNS 2 - DNS ಸವ=B '(ಾಸಗಳ� 
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4.5 .TCPLogger.ಎ�� ಅ���ೇಶ�.

ಈಅ�/3ೇಶd !ಾಡಬಹುದು �ಯಂತ�ಕ Gಂದ 4ಾಖ,ೆಗಳನುP ಸಂಗ�aಸಲು ಬಳಸ,ಾಗುತ]4ೆ�H�/ಐ� (ಸವ=B �ೇರ 

ಸಂಪಕ=ವನುP) ಮೂಲಕ ಹರಡುವ.ಒಂದು !ಾa[�ಯಂತ�ಕದ �ಯMಾಂಕ IP '(ಾಸವನುP ನಮೂJಸ5ೇಕು ," TCPLoger.ಎTg 
192.168.0.254 ".�ಯMಾಂಕ ಅವಲಂhH�ೆ��ಂಗ�ಳನುP !ಾa[ಯನುP ಮಟ� �ಯಂತ�ಕ 'iನP ಪ�!ಾಣವನುP 

ವರJಪ�ದ)=ಸ,ಾಗುತ]4ೆ.0 4ಾಖ,ೆಗಳ� *ಾB �ಬ=ಂ\ಸ,ಾಗುತ]4ೆ.1 ಗGಷ_ ಪ�!ಾಣವನುP!ಾa[.Sೆಚುk[]ರುವ ಹಂತದ , 
ಕUlmಾಗುತ]4ೆ ವರJ ಪ�!ಾಣದ,ಾY !ಾa[.

TCPLogger ಅ�/3ೇಶd �ರಂತರ TCP �ವ=aಸುತ]4ೆ/ IP ಸವ=B �ಯಂತ�ಕ ಮತು] HಂT W��ೆಸB ದnMೆ , ಆದIGಂದ 
ಇದನುP3ೇವಲ ಸಮ�ೆ#ಗಳನುP ಪM ]ೆ:ೆ , ಆದoೆ �ರಂತರ 3ಾmಾ=ಚರOೆ.
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4.6 .eHouse4JavaMobile ಅ���ೇಶ�.

eHouse4JavaMobile6ಾ@ಾ ಅ�/3ೇಶd (MIDP 2.0 , CLDC 1.1) , p5ೈq rೕd ಮತು] 3ಾಲ(Bluetooth ಮೂಲಕ 
ಸZLೕಯ *ಾB �ಾs>= rೕd ಅಥ@ಾ PDA ಇ�ಾguq !ಾಡ5ೇಕುRಂT) ಮತು] ದೂರಸZ (SMS , ಇlೕq) eHouse ವ#ವ� Zೆಯ 

�ಯಂತ�ಣ.ಇದು ಶಕ]:ೊLಸುತ]4ೆeHouse ವ#ವ� Zೆ:ೆ ಘಟ�ೆಗಳ� ಕಳ�aಸುವ ಮತು] ಇlೕq ಮೂಲಕ ವ#ವ� ZೆಯನುP ,ಾY 
H
ೕಕGಸುವ .ಇದು ಪ��ಯ �ಾಧನ ಮತು] Q�%ಯನುP ಆ%& �ಯಂತ�ಣ ಸQ�ಯ:ೊLಸುತ]4ೆ , �ೇGಸುಸರJ:ೆ ಮತು] ಅಂ[ಮ@ಾ- 
eHouse ವ#ವ� Zೆ ಕಳ�aಸಲು.

ಆ��ಮತು� eHouse ವ
ವ� ೆ ಬಳ�ೆ ��ೈ� �ೕ� ತ�ಾಸ�ೆ.

:ೆeHouse ವ#ವ� Zೆ �ಯಂತ�ಣವ� PDA ಅಥ@ಾ �ಾs>= rೕd �w=ಸಲು 6ೊMೆ )*ಾರಸು !ಾಡ,ಾ-4ೆBluetooth 

;ಾ��gxHೕವನ=R/ , ಇದು Sೆಚkಳ ಆoಾಮ ಮತು] ಉNತ ಶಕ]:ೊLHಬದR:ೆ SMS ಅಥ@ಾ ಇlೕq yಾವ[ ಸZLೕಯ 
�ಯಂತ�ಣ.p5ೈq rೕ�gzಂhmಾd !ಾದGಯ 3ಾmಾ=ಚರOಾ ವ#ವ� Zೆಗಳ� 3ೆಲಸ , 'ಂXೋ9 p5ೈq , ಇMಾ#J , 

ಗಳ�Sೆಚುk ಆoಾಮ4ಾಯಕ , ಅ�/3ೇಶd ಎ,ಾ/ ಸಮಯ 3ೆಲಸ ಏ3ೆಂದoೆa�ೆP,ೆ ಮತು] ಸುಲಭ@ಾ- ಮತು] @ೇಗ@ಾ- 
ಪ�@ೇ)ಸಬಹುದು , ಬಹು3ಾಯ=ಕ 3ಾರಣ3ಾmಾ=ಚರOೆ ವ#ವ� Zೆಯ.

�ಯಮಗಳ�ಆoಾಮ4ಾಯಕ ಬಳ3ೆಯ ಮತು] ಪ}ಣ= 3ಾಯ=nಮMೆ:ಾ- p5ೈq rೕ�ೊs5ೈq ದೂರಸZ ವ#ವ�ಾZಪಕ 
ಅ�/3ೇಶd: 

� Sೊಂ4ಾ~3ೆ6ಾ@ಾ (MIDP 2.0 , CLDC 1.1) , 
� hಲೂ��ಣ= 6ಾ@ಾ 5ೆಂಬಲವನುP (ವಗ= 2 ಅಥ@ಾ ವಗ= 1) Bluetooth �ಾಧನವ� , 
� h, �ೆ�ೖq Hಸ�ಂ , 
� �ಾಧ#Mೆ6ಾ@ಾ ಅ�/3ೇಶd ಸa ಅನು�ಾZಪ�ೆಯನುP ಭದ�Mಾ ಪ�!ಾಣಪತ�ಗಳ , 
� ಚರದೂರ@ಾ~ - 3ಾmಾ=ಚರOಾ ವ#ವ� Zೆಯು (Hಂhmಾd ಆ`ಾರದ , 'ಂXೋ9 p5ೈq , ಇMಾ#J).

� QwertyQೕ5ೋ�= ಒಂದು ಅನುಕೂಲ.

ಮುಂ2ೆeHouse ವ#ವ� Zೆ ಪGೕ�ೆ ಪ�!ಾಣಪತ� ಮತು] ಪGೕ�ೆ:ೆ p5ೈq rೕd ಖGೕJಆವೃ[] ಬಯHದ �ಾಧನದR/ �ಾZ�ಸ,ಾದ 

!ಾಡ5ೇಕು ಏ3ೆಂದoೆ ಅ�ೇಕತmಾರಕರು 6ಾ@ಾ 5ೆಂಬಲವನುP ಬಳ3ೆ !ಾಡುವ 3ೆಲವ� 3ಾಯ=ಗಳನುP Hೕwತ:ೊLಸುತ]4ೆಅ�ಾಧ# 
ಕೂಡ p5ೈq ದೂರಸZ !ಾ#�ೇಜB ಅaತಕರ ಅಥ@ಾ.ಇತರ'ಷಯಗಳನುP ಅನು�ಾZಪ�ೆಯ ��&xಯ:ೊLಸಲು ಎಂದು 

ಆ�ೕಜಕರು ಪGw[ಗಳ�ಪ�!ಾಣಪತ�ಗಳನುP , Sೊಸ ಅನ
ಯಗಳ ��&xಯ:ೊLಸಲು ಅನು�ಾZಪನ , Hೕ!ಾrೕd 
3ಾಯ=ತsಕMೆಯನುP.ಅಂಗUಯR/ ಖGೕJHದ ಒಂ4ೇ p5ೈq rೕd !ಾದGಆ�ೕಜಕರು �ಬ=ಂಧ'ಲ/4ೆ eHouse ಅUಯR/ 

ಸGmಾ- 3ೆಲಸ !ಾಡಬಹುದುಅನ
0ಸು'3ೆ , ಮತು] 3ಾರಣ �ಬ=ಂಧದ 3ೆಲವ� ಆ�ೕಜಕರು 3ೆಲಸ ಇರಬಹುದುಆ�ೕಜಕರು 
(ಉ4ಾ.simlock , ಸa ಪ�!ಾಣಪತ�ಗಳನುP , ಅನ
0ಸು'3ೆಅನು�ಾZಪನ).ಅ4ೇ !ಾದGಯ w[ಗಳ� 'iನP@ಾರಬಹುದುಇತರ 
�@ಾ=ಹಕರು.

ತಂMಾ�ಂಶ�ೋQmಾ 9300 PDA lೕ,ೆ ಉ4ಾಹರOೆ:ೆ ಪGೕbಸ,ಾ0ತು.

ಹಂತಗಳನು�eHouse ಬಳ
ೆ�ಾ� ��ೈ� �ೕ� ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ�: 

1 .SIM �ಾ�� �ಾ� ಮತು� ಇ�ಯವ�ೆ�ನ 01 �ೆಬ�ವ� 2008 (ಪ��ೕಗ ಪ��ಾಣಪತ� �ೆ !ಂಧುತ$).

2 .%&ೈ( )ೕ* +ಂದ SMS ಮತು� ಇ-ೕ( ಕ/ಸುವ ಪ�1ೕಸ2ಾಗು3�4ೆ.

3 .�ಾಡೂ78ೆ ಪ�ೕ9ಾ ಪ��ಾಣಪತ� ಅನು�ಾ;<ಸುವ=ದು.
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ಪ�!ಾಣಪತ�p5ೈq rೕ� �ೆ ಪ�[ಯು ಮತು] ನಂತರ ಪ�!ಾಣಪತ� �@ಾ=ಹಕ ರR/ �ೇGಸ5ೇಕು6ಾ@ಾ ಅ�/3ೇಶd ಸa 
!ಾಡಲು.ಪ�!ಾಣಪತ� ಪ�@ೇಶದ ಹಕು&ಗಳಮುಂJನ ಕ�ಮಗಳ� ಅವ3ಾಶ 5ೇಕು (ಅ�/3ೇಶd ಅನು�ಾZಪನ , 6ಾ@ಾಅನು�ಾZಪನ , 

ಸುರbತ �ೆಟ
T=).ಆ� /ೈd ಪ�!ಾಣಪತ� ಪG)ೕRಸ,ಾಗು[]4ೆ ಆ-ರ5ೇಕು��&xಯ:ೊLಸ,ಾ-4ೆ.

@ೇ(ೆಪ�!ಾಣಪತ� !ಾಡಬಹುದು'ದೂರ@ಾ~ಯ T ಅನು�ಾZ�ಸ ಇತರ !ಾದG ಇರ5ೇಕುಬಳHದ.

4 .%&ೈ( )ೕನ>� ಪ�ೕ9ಾ ಅ<��ೇಶ* ಅನು�ಾ;<ಸುವ=ದು.

ನಕRHಅನು�ಾZಪ�ಾ ಕಡತಗಳನುP *.6ಾB ಮತು] *.ಪ�ತ#ಯ p5ೈq rೕ� �ೆ JAD" BT - "ಸa ; - Bluetooth ಮೂಲಕ !ಾದG 

ಮತು] ಇ�ಾguಲ�!ಾಣಪತ� ಅಥ@ಾ " "ಸa ; - Bluetooth ಇಲ/4ೆ ಮತು]ಪ�!ಾಣಪತ� ಮನ' ಅ�/3ೇಶd �ಾZ�H 
ಅನು�ಾZ�ಸ,ಾದ.ನಂತರಅನು�ಾZಪನ ಅ�/3ೇಶd !ಾ#�ೇಜB ನಮೂJH ಮತು] ಭದ�Mಾ �ೆ��ಂಗ�ಳನುP �ೆಟ/ಭ#'ರುವ ಅ[ 

ಅ�/3ೇಶನ�ಳನುP �ರಂತರ ಪ��ೆP MೊXೆದುSಾಕಲುಆಪoೇ�ಂY Hಸ�F.�ೆ��ಂಗ�ಳ� Sೆಸರುಗಳ� ಮತು] ಹಕು&ಗಳ ''ಧ 
!ಾಡಬಹುದುದೂರ@ಾ~ !ಾದGಯನುP ಮತು] 3ಾmಾ=ಚರOಾ ವ#ವ� Zೆ.

ಅನುಸGಸುವp5ೈq ದೂರಸZ !ಾ#�ೇಜB ಬಳಸುವ ಹಕು&ಗಳನುP ಪ�@ೇ)ಸಲು: 

� ಪ�@ೇ)ಸಲುಇಂಟ�ೆ=>: �ೆಷd ಅಥ@ಾ ಒls (ಇlೕಲ�ಳನುP ಕಳ�aಸಲು) , 
� ಸಂ4ೇಶಗಳನುP:ಅ\@ೇಶನ ಅಥ@ಾ ಒls (SMS ಕಳ�aಸಲು) , 
� ಸ
ಯಂಚR(�ೆಷd ಅಥ@ಾ ಒls) ಅ�/3ೇಶd 2ಾಲ�ೆಯR/ರುವ , 
� ಸZLೕಯಸಂಪಕ=: mಾ@ಾಗಲೂ (Bluetooth :ೆ) , 
� ಪ�@ೇ)ಸಲು!ಾa[ ಓದುವ: mಾ@ಾಗಲೂ (*ೈq Hಸ�F *ೈಲ�ಳನುP reading) , 

� ಪ�@ೇ)ಸಲುXೇ;ಾವನುP ಬರವ~:ೆಯನುP: mಾ@ಾಗಲೂ (ವ#ವ� Zೆಯ *ೈq *ೈಲ�ಳನುP ಬoೆಯಲು).

5 .ಅನ$ಯ ಸಂರಚBಾ.

ಇಂಚುಗಳ� isys 3ೋಶವನುP ಪGೕ�ಾ ಅನು�ಾZಪನ ಬದ,ಾವOೆ ಒದ-ಸ,ಾ-4ೆSMS ಕಳ�aಸುವ�ದ3ೆ& SMS :ೆ Mಾಣ@ಾ-4ೆ 
ದೂರ@ಾ~ ಸಂ�ೆ#.cfg ಕಡತ (hಟು��ಾR �ಾಲು ಕಡತದ 3ೊ�ೆಯ).

ಇಂಚುಗಳ�" Bluetooth.cfg " �ಾ
ಗತ ಕಡತ ಬದ,ಾವOೆ �ಾಧನ '(ಾಸBluetooth ಆ�ೆಯನುP (�ಾಧನದ Bluetooth ಮೂಲಕ 
ಆ4ೇಶಗಳನುP ಕಳ�aಸಲು ಎಂದು).h�ಈ '(ಾಸ4ೊಂJ:ೆ �ಾಧನ ಅನು�ಾZ�ತ@ಾ-ರುವ �H ಸಂಪಕ= ಮತು] 

!ಾಡ5ೇಕು3ಾ��ಗB BlueGate.ಎTg ಅ�/3ೇಶd.p5ೈq rೕd :ೆ 6ೋUmಾ- !ಾಡ5ೇಕುಗಮ#�ಾZನ Bluetooth �ಾಧನ.

ನಕRH" "isys ; 3ೋಶವನುP ◌್�ೕH , 3ೆಳ-ನ ಸZಳಗಳR/ ಒಂದು:" U :/ isys/" , " H :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , " 

:ಾ#ಲG/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " ನನPಕಡತಗಳನುP/isys/".

6 .ಅ<��ೇಶ* CೆDE �ೆಲಸ.

ರdTestEhouse ಅ�/3ೇಶd.

� QಟQಆ%& 6ಾಗ �ಾಧನ4ೊಂJ:ೆ , 'ಷಯಗ(�ೆಂJ:ೆ ಈ@ೆಂ> (@ೇ(  ೆ3ಾ~H3ೊಳ�Vತ]4ೆ6ಾಗ �ಾRmಾ-4ೆ - ಅ�/3ೇಶd 

!ಾಡಬಹುದು'T "*ೈಲ�ಳನುP ಓದಲು ; "isys ;3ೋಶ ಮತು] *ೈಲ�ಳನುP 3ಾರಣ ಇತರ ಸZಳ ನಕRHದ !ಾಡ5ೇಕುಪ�@ೇಶ 
w[ಯನುP.ಆ%& �ೇತ�ಗಳR/ yಾ�4ೇ)ಕ ಅnರಗಳನುP ಇದIoೆಪ�ದ)=ಸ,ಾಗುತ]4ೆ 3ೋ� ಪ�ಟ ಯು�3ೋ� SೊಂJಸ5ೇಕು , 
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�ೌ:ೋLಕ ಪ�4ೇಶ ,'ನಂ[Hದ !ೌಲ#3ೆ& �ಾ�ೆ.ಇದು doesn @ೇ( 'ೆT ಸSಾಯ - ದೂರ@ಾ~ Sಾ:ೆ5ೆಂಬಲ �ಾ�ೆ ಅಥ@ಾ 
3ೋ� ಪ�ಟ.

� ಆದIGಂದದೂರದ ಅ�/3ೇಶd shouldn'ಹಕು&ಗಳನುP @ಾ#�ಾ#�ಸ,ಾ-4ೆ @ೇ(  ೆT (mಾವ�4ೇ ಪ��ೆPಯನುP 3ೇLlೕ,ೆ 

'ವGHದಂMೆ) �J=ಷ�ಪUHದ.ಇದು ಪ�@ೇಶ ಹಕು& ಎಂದoೆ Gೕ[ಗಳR/wasn'T ಅ�/3ೇಶd ಸQ�ಯ:ೊಂU4ೆ , ಆD 
ಗಂiೕರ@ಾ- HೕwತMೆ ಎಂದoೆ ಏನುವ#ವ� Zೆ.

-ಇlೕq �ಾ
ಗತ ಪG)ೕRಸ,ಾಗು[]4ೆ. ಇಂಟ�ೆ=> ಸಂಪಕ=ದ ಸಂರಚ�ೆrೕd ನR/ 3ಾ��ಗB !ಾಡ5ೇಕು.

ಇಂಚುಗಳ�lನು "ಆ%&ಯನುP ಆGH ; ಇlೕq ಮೂಲಕ ಕಡತಗಳನುP "H
ೕಕGH ;.3 ಪ/ಸ9"Mೆoೆಯ lೕ,ೆ ಮತು] 3 ಅಥ@ಾ 4 

�wಷಗಳ ನಂತರ 3ಾ~H3ೊಳ�Vತ]4ೆ ; ",ಾY 'ೕbH ;lನು'�ಂದ ಆGH ಮತು] 4ಾಖ,ೆ ಸ�`ೆ=ಯR/ ಪG)ೕRH !ಾಡ5ೇಕು.

ಇದುMೋರು[]4ೆ !ಾಡ5ೇಕು: 

+ ಸGಇR/ ಹ,ೋ 

USER....................

+ ಸGyಾಸ
�= ಅಗತ#'4ೆ.

PASS****** 

+ ಸG,ಾY ಇd 

Stat 

+ ಸG....... 

Q
> 

ಈಅಥ= ಇlೕq �ಾ
ಗತ ಯಶH
mಾ- ಪ}ಣ=:ೊಂUತು ಮತು] ,ಾY ಆ-ರಬಹುದುಮುಚk,ಾ-4ೆ (" ",ಾY ಮುNk ; ).ಇಲ/JದIoೆ 

ಇಂಟ�ೆ=> ಸಂಪಕ=ವನುP !ಾಡ5ೇ3ಾದುದುಪG)ೕRಸ5ೇಕು , ಇದು ಸQ�ಯ:ೊLಸುವ ��ಆಎ=9 �ೆ��ಂಗ�ಳನುP 3ಾರಣJಂದ 
ಆ-ರಬಹುದು.

- ಪG)ೕRಸ,ಾಗು[]4ೆಕಳ�aಸುವ ಇlೕq.

� ಆ%&" "ಇ@ೆಂ> �ೇGH ; lನು'�ಂದ , ಸರJ:ೆ ಈ@ೆಂ> �ೇGಸಲು.
� ಆ%&" "ಇlೕq ಮೂಲಕ ಕLH ; lನು'�ಂದ.
� ವ#ವ� ZೆH
ೕಕೃ[ ಮತು] ಬಳ3ೆ4ಾರ ದೃ�ೕಕGಸ5ೇಕು 3ೇಳ�ತ]4ೆ.
� " ಕಳ�aಸ,ಾಗು[]4ೆಇlೕq " !ಾa[ಯನುP mಾವ�4ೇ ಸತತ ಹಂತದ + 2ಾB ನಂತರ 3ಾ~H3ೊಳ�Vತ]4ೆ 

ಮತು]"ಅಂ[ಮ@ಾ- 3ಾ~H3ೊಳ�Vತ]4ೆ ಮತು] ; ಇlೕq "ಸG ಕಳ�aಸ,ಾ-4ೆ ;.
� ನಂತರಪ}ಣ=:ೊಂಡ ,ಾY ಆಚGಸ5ೇ3ೆಂದು: 

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

> EHLOಇಲ/ 

< 250 - *********************[12 ಇ@ೆ ಹ,ೋ.34.56.78] 

.... 

.... 
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...

...

ದೃ�ೕಕರಣPLAIN ************************************** 

< 235ದೃ�ೕಕರಣ ಯಶ��ಾ��ೆ 

> �ೕ�FROM: 123 @ 123.PL 

< 250ಸ� 

> RCPT�ಂದ: 1312312 @ 123.PL 

< 250ಅಂ�ೕಕೃತ 

> DATA 

< 354<ಅಂ�ಮ �ೇ�ಾವನು  ; �ಆ"> < LF>.< �ಆ"> < LF> 

> ಕಳ$%ಸ&ಾಗು�(�ೆ)ೆಡ" ಮತು( ಸಂ�ೇಶವನು  �ೇಹದ 

< 250ಸ� ಐ- = ***************** 

> .�/ 

< 221************** ಮು0ಾ(ಯದ ಸಂಪಕ2 

ಇಂಚುಗಳ$ಸಮ5ೆ6ಗಳನು  78ೈ� :ೕ; ಸಂ0ೇತದ ಸಂದಭ2ದ=> ಪ�?ೕ=�ದ @ಾಡ8ೇಕು.ಹಲವBಪCDೕ��ದರು 
@ಾಡ8ೇಕು.

- ಪC@ಾEೕಕರಣSMS ಕFಸುವ: 

� ಆGHಮುಖ6 �ನು "Jಂದ ; "ಇKೆಂ/ 5ೇ�� ; , ಸರLMೆ ಈKೆಂ/ 5ೇ�ಸಲು.
� ಆGH" "SMS ಮೂಲಕ ಕಳ$%� ; �ನುPJಂದ.
� ವ6ವ5 Qೆ��ೕಕೃ� ಮತು( ಬಳ0ೆ�ಾರ ದೃ�ೕಕ�ಸ8ೇಕು 0ೇಳ$ತ(�ೆ.
� " SMSಸ� "ಕಳ$%ಸ&ಾ��ೆ ; @ಾ%�ಯನು  ಪCದಶ2ನ 0ಾE�0ೊಳ$Sತ(�ೆ @ಾಡ8ೇಕು , ಮತು( ಸಂ�ೇಶವನು  

ಆ�ರ8ೇಕುTCೕMಾCUV ಸಂWೆ6ಯ GSM 78ೈ� :ೕನ => ��ೕಕ��ದ.

- ಪC@ಾEೕಕರಣBluetooth ಮೂಲಕ ಈKೆಂ/ ಕFಸುವ: 

� ಇಂಚುಗಳ$ಇJ ತರ Bluetooth ಸಂವಹನ ಪ�ೕXಸಲು , 5ಾಧನದ ಕಡತ Kಾ6Wಾ6Jಸ&ಾ��ೆBluetooth.cfg :ೕ; ಬF 
ಇರ8ೇಕು.

� BlueGate.ಎ[\ಅ]>0ೇಶ; ^ಾಲ_ೆಯ=>ರುವ @ಾಡ8ೇಕು , ದೃ�ೕಕರಣ ಕಳ$%ಸುವ.

� Bluetooth5ಾಧನಗಳ$ `ೋ- 8ೇಕು.
� BlueGateಈ ಅ]>0ೇಶ; Pವ��ದಂaೆ 0ಾJbಗ" @ಾಡ8ೇಕು.
� ಎರಡೂ5ಾಧನಗಳ=> ��c ಇರ8ೇಕು.
� ಆGHಮುಖ6 �ನು "Jಂದ ; "ಇKೆಂ/ 5ೇ�� ; , ಸರLMೆ ಈKೆಂ/ 5ೇ�ಸಲು.
� ಆGH�ನುPJಂದ " "Bluetooth ಮೂಲಕ ಕಳ$%� ;.
� ನಂತರಕ-� ಸಮಯದ=> (ಸು@ಾರು 1 Jdಷ) ಸಂ�ೇಶ " "ಸ� Bluetooth ಮೂಲಕ ಕಳ$%ಸ&ಾ��ೆ ;ಅಂದfೆ ಎಲ>ವg 

ತೃ](ಕರKಾ�ತು(.
� ಇಲ>Kಾದfೆ&ಾh ಪ�ೕX�ದ @ಾಡ8ೇಕು (" "&ಾh PೕX� ; ).
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Bluetooth&ಾh 0ೆಳ�ನ aೋರು�(�ೆ @ಾಡ8ೇಕು: 

P^ಾ�ಸುವBದುTCMೆCi (ಒಂದು) 

5ಾಧನಹೃದಾkತ: ********************* 

)ೋil********** (****************) Kಾ6](ಯ=> 

ಸೂmnKಾದeHouse 5ೇKೆMಾ� 

eHouse5ೇKೆ oೌಂq 

ಸಂಪಕ2eHouse 5ೇKೆMೆ 

ಓದುP0ೆಸವ2" ಪC�.CG (s) 

@ಾ%�ಸವ2" ಮೂಲಕ ಯಶ��ಾ� ಪCದಶ2ನ 

Kೇtೆ&ಾh uಾಗವನು  @ಾತC aೋ�ಸಲು ಪCದ?2ಸ&ಾಗುತ(�ೆ (ಒಂದು) , ಇದರಥ2 5ಾಧನLಂದBluetooth ಪwl.cfg ಕಡತ 
wasn'T 5ಾQ]�ದರು , ಆx ಅಥKಾ ಇಲ>yೆCೕE.

Kೇtೆzಾ{ಂ/ 7ದಲು �ಾಖ&ೆ ಪCದ?2�ದ 0ೊ_ೆಯ uಾಗ (s) , ಇದರಥ2 ಅಲ>ಅ|0ಾರ ಅಥKಾ ಸ�ಾ� 0ಾJbಗ" 

@ಾ-ಲ>.5ಾಧನಗಳ$ `ೋ- 8ೇಕುyಾಶ�ತKಾ� , ಆದ}�ಂದ ಸಂಪಕ2 5ಾQ]ಸಲು 5ಾಧ6 , ಾವB�ೇದೃ�ೕಕರಣ ಪCyೆ ಗಳ$.

Kೇtೆ&ಾh ಹಂತದವfೆMೆ ಪCದ?2�ತು (s) , ಈ BlueGate ಅಥ2^ಾಲ_ೆಯ=>ರುವ ಅಥKಾ ತಪB~ ಬಂದರು ಸಂಪಕ2 ಇ�ೆ.

�ಾ�ಾ��ಎ ತಂ
ಾ�ಂಶವನು� ಅನು�ಾ�ಪನ.

ಹಲವBಹಂತಗಳನು  ಅ]>0ೇಶ; ಅನು  5ಾQ]ಸಲು 0ೈಾfೆ ಪCದಶ2ನ ಅಗತ6P�ೆ.

ಪC@ಾಣಪತC78ೈ� :ೕ_ �ೆ ಪC�ಯು ಮತು( ನಂತರ ಪC@ಾಣಪತC JKಾ2ಹಕ ರ=> 5ೇ�ಸ8ೇಕು`ಾKಾ ಅ]>0ೇಶ; ಸ% 
@ಾಡಲು.ಪC@ಾಣಪತC ಪCKೇಶದ ಹಕುHಗಳಮುಂLನ ಕCಮಗಳ$ ಅವ0ಾಶ 8ೇಕು (ಅ]>0ೇಶ; ಅನು5ಾQಪನ , `ಾKಾಅನು5ಾQಪನ , 

ಸುರXತ _ೆಟ�[2) , ಪC@ಾಣಪತC ಆ_ >ೈ; ತzಾಸ�ೆ @ಾಡ8ೇಕುJ�H�ಯMೊFಸ&ಾ��ೆ.

KೇtೆಪC@ಾಣಪತC @ಾಡಬಹುದು'ದೂರKಾEಯ T ಅನು5ಾQ]ಸ ಇತರ @ಾದ� ಇರ8ೇಕುಬಳ�ದ.

4 .��ೈ� �ೕನ
�� ಅ���ೇಶ� ಅನು�ಾ��ಸುವ�ದು.

ನಕ=�ಅನು5ಾQಪ_ಾ ಕಡತಗಳನು  *.`ಾ" ಮತು( *.ಪCತ6ಯ 78ೈ� :ೕ_ �ೆ JAD" BT - "ಸ% ; - Bluetooth ಮೂಲಕ @ಾದ� 

ಮತು( ಇ_ಾ\�ಲ�@ಾಣಪತC ಅಥKಾ " "ಸ% ; - Bluetooth ಇಲ>�ೆ ಮತು(ಪC@ಾಣಪತC ಮನP ಅ]>0ೇಶ; 5ಾQ]� 
ಅನು5ಾQ]ಸ&ಾದ.ನಂತರಅನು5ಾQಪನ ಅ]>0ೇಶ; @ಾ6_ೇಜ" ನಮೂL� ಮತು( ಭದCaಾ 5ೆwlಂಗ�ಳನು  5ೆಟ>ಭ6Pರುವ ಅ� 

ಅ]>0ೇಶನ�ಳನು  Jರಂತರ ಪCyೆ  aೊ�ೆದು)ಾಕಲುಆಪfೇwಂh �ಸlU.5ೆwlಂಗ�ಳ$ )ೆಸರುಗಳ$ ಮತು( ಹಕುHಗಳ PPಧ 
@ಾಡಬಹುದುದೂರKಾE @ಾದ�ಯನು  ಮತು( 0ಾಾ2ಚರ�ಾ ವ6ವ5 Qೆ.

ಅನುಸ�ಸುವ78ೈ� ದೂರಸQ @ಾ6_ೇಜ" ಬಳಸುವ ಹಕುHಗಳನು  ಪCKೇ?ಸಲು: 

� ಪCKೇ?ಸಲುಇಂಟ_ೆ2/: 5ೆಷ; ಅಥKಾ ಒ�� (ಇ�ೕಲ�ಳನು  ಕಳ$%ಸಲು).
� ಸಂ�ೇಶಗಳನು :ಅ|Kೇಶನ ಅಥKಾ ಒ�� (SMS ಕಳ$%ಸಲು).
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� ಸ�ಯಂಚ=(5ೆಷ; ಅಥKಾ ಒ��) ಅ]>0ೇಶ; ^ಾಲ_ೆಯ=>ರುವ 
� ಸQFೕಯಸಂಪಕ2: ಾKಾಗಲೂ (Bluetooth Mೆ) 
� ಪCKೇ?ಸಲು@ಾ%� ಓದುವ: ಾKಾಗಲೂ (oೈ� �ಸlU oೈಲ�ಳನು  reading) 

� ಪCKೇ?ಸಲು�ೇ�ಾವನು  ಬರವEMೆಯನು : ಾKಾಗಲೂ (ವ6ವ5 Qೆಯ oೈ� oೈಲ�ಳನು  ಬfೆಯಲು) 

KೇtೆಪC@ಾಣಪತC @ಾಡಬಹುದು'T ಅನು5ಾQ]ಸ , ಅಂತ6ಪCತ6ಯLಂದ ಅನು5ಾQಪನ ಆವೃ�(" "notsigned ; ನ�ೆಸ8ೇಕು.ಆ�ಾಗೂ6 

ಈ ಅ]>0ೇಶJ\ಸlU ಬಳ0ೆ�ಾರರ ಅ_ೇಕ 8ಾ� 0ೇಳ$a (ೇKೆ ಏ0ೆಂದfೆ unrecommended ಆ��ೆಾವB�ೇ 0ಾಾ2ಚರ�ೆಗಳ 
ಪgಣ2MೊFಸುವ 7ದಲು ಸಮ�� �ೕ&ೆ Pವ��ದ.

5 .ಅನ�ಯ ಸಂರಚ�ಾ.

� ಇಂಚುಗಳ$ isys 0ೋಶವನು  ಅನು5ಾQಪನ ಒದ�ಸ&ಾ��ೆ , ಬದ&ಾ{ಸಲುSMS ಕಳ$%ಸುವBದ0ೆH SMS Mೆ aಾಣKಾ��ೆ 
ದೂರKಾE ಸಂWೆ6.cfg ಕಡತ (sಟುlWಾ= 5ಾಲು ಕಡತದ 0ೊ_ೆಯ).

� ಇಂಚುಗಳ$" Bluetooth.cfg " 5ಾ�ಗತ ಕಡತ ಬದ&ಾವ�ೆ 5ಾಧನ PtಾಸBluetooth ಆ�ೆಯನು  (5ಾಧನದ Bluetooth 

ಮೂಲಕ ಆ�ೇಶಗಳನು  ಕಳ$%ಸಲು ಎಂದು).swಈ Ptಾಸ�ೊಂLMೆ 5ಾಧನ ಅನು5ಾQ]ತKಾ�ರುವ ]� ಸಂಪಕ2 ಮತು( 
@ಾಡ8ೇಕು0ಾJbಗ" BlueGate.ಎ[\ ಅ]>0ೇಶ;.78ೈ� :ೕ; Mೆ `ೋ-ಾ� @ಾಡ8ೇಕುಗಮ65ಾQನ Bluetooth 

5ಾಧನ.

� ನಕ=�" "isys ; 0ೋಶವನು  ◌್�ೕ� , 0ೆಳ�ನ ಒಂದುಸQಳಗಳ$:" - :/ isys/" , " � :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , 

" Mಾ6ಲ�/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " ನನ ಕಡತಗಳನು /isys ".

Bluetoothಸಂರಚ�ಾ.

sw=ಂ[ ಸಂರಚ_ಾ " Bluetooth.cfg " oೈ� Ptಾಸಗಳನು  )ೊಂL�ೆeHouse ವ6ವ5 Qೆ ಪC� Ptಾಸ0ೆH Tೕಷಕ ಸಂಬಂ|ತ 

Bluetooth 5ಾಧನಗಳಒಂದು 5ಾ=ನ (10 Ptಾಸಗಳ$ ಅಂ�ೕಕ�ಸ&ಾ��ೆ) ರಂದು.ಅ]>0ೇಶ; 7ದಲುBluetooth ಹರಡುವ 

ಪCDೕಗ , ಆP�ಾHರ 0ಾಯ2 ರ; , ನಂತರಪwl{ಂದ 7ದಲ ಕಂಡುಬಂLಲ> 5ಾಧನ0ೆH ಘಟ_ೆಗಳ$ ಕಳ$%ಸುತ(�ೆ.ಇJ ತರ 
Bluetooth 5ಾಧನಗt�ೆಂLMೆನಂತರ eHouse ವ6ವ5 Qೆ )ಾ�ರ&ಾರದು )ೊಂದಬಲ> ಸಂರಚ_ಾ ಕಡತ0ೆH 5ೇ�� 

@ಾಡಬಹುದುBluetooth ಸಂವಹನ ಆ�ಥ6 ದೃ�ೕಕರಣದ ಅಗತ6P�ೆ ಏ0ೆಂದfೆ .78ೈ� :ೕ; ಪwl{ಂದ ಎ&ಾ> 5ಾಧನಗಳನು  
ಒwlMೆ `ೋ- 8ೇಕುಇ; " Bluetooth.cfg " ಕಡತ (ಸ�ಯಂ^ಾ=ತ ಸಂಪಕ20ಾH� ಇಲ>�ೆಾವB�ೇ ಪCyೆ ಗಳನು  (zಾರದಶ2ಕ 

7ೕq).ಅ�ೇ ಕ�ೆ{ಂದ ಅಗತ6P�ೆBluetooth 5ಾಧನಗಳ$ , ಇದು 78ೈ� :ೕ; Mೆ `ೋ- 8ೇಕುಸ�ಯಂ^ಾ=ತ ಸಂಪಕ2.

MೆಪC� Bluetooth 5ಾಧನಗಳ$ ಅ�ೇ zಾ�Hೕಯನು  ಅದ0ೆH @ಾಡ8ೇಕು , ಮತು(ದೃ�ೕಕ�ಸಲು + ಎJH��l ಆGHಯನು  ಬಳಸ8ೇಕು.

0ಾರಣBluetooth �ೕdತ Kಾ6](ಯ=> (PyೇಷKಾ� sw 78ೈ� :ೕನ�FMಾ� Mೆವಗ2 II - ಗ�ಷ� Kಾ6]() ಉ�ತ MಾF 

ಸು@ಾರು 10 dೕಟ".ಸQಳಗಳ=>ಅ=> 78ೈ� :ೕ; ಮತು( ದಪ~ Bluetooth 5ಾಧನ ನಡುKೆ _ೇರ 5ಾ=ನ=>Mೋ�ೆಯ 
ಅ�(ತ�ದ=>�ೆ , �dE , _ೆಲದ 8ೆCೕ.ಂh ಸಂಪಕ2ವನು  0ಾರಣ ಆಚ�ಸ&ಾಗುತ(�ೆಇತರ ವ6ವ5 Qೆಗಳ=> Kೈoೈ Jಂದ ಅ�QರaೆMೆ , 

�ಎiಎU , ಇaಾ6L.Bluetooth ನ &ೆಕHuಾಗದ=> JಯಂತCಣ J�ೕXತ Kಾ6]( 5ಾ|ಸಲು )ೆ��ಸ8ೇಕುಮ_ೆ )ೊರMೆ.ಒಂದು sw 
5ಾಧನ ]� (eHouse 5ಾQ]�ದಸವ2") , ಉFದ RoomManager ಸಂಪಕ2 @ಾಡಬಹುದು'ರು Pಸ(ರ�ೆ 5ಾ>/.@ಾ%�Bluetooth 

ಮೂಲಕ ವMಾ2ವ�ೆ ಉ�ತ ಮತು( 0ೇವಲ ಸQFೕಯ ಆ��ೆ.

Bluetoothಪ�ಗಣ�ೆ.

Bluetooth0ೈಾfೆ ಆರಂ�ಸಲು 7ದಲು 78ೈ� ಆ; @ಾಡ8ೇಕುಸಂಪಕ2.ಇತfೆ ಅ]>0ೇಶ; ಬಳ�0ೊಂ-ತು Bluetooth 

shouldn'T ಎಂದು78ೈ� :ೕ_ �ೆ ಸ�ಯಂ^ಾ=ತ ಸಂಪಕ20ಾH� 0ಾJbಗ" , ಇದು ಆMಾM �ೆ:ೕ; (ಇ ಲಭ6Pರುವ ಎ&ಾ> 
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Bluetooth ^ಾನಲ�ಳನು  Mೊತು(ಪ-ಸುತ(�ೆ.MಾCಂ._ೋ.ಾ]� ಸೂ/ , Bluetooth =ಂ[ �ೕ&ೆ ಅ� ಡಯ� , BlueSoleil 

�ೕ�ಯ ಕಡತ ವ6ವ5ಾQಪಕ).

ಉ�ಾಹರ�ೆBluetooth ನ.cfg oೈ� 

01078083035F 

010780836B15 

0011171E1167 

SMSಸಂರಚ�ೆ.

ಒಂದುಕಡತ " SMS.cfg " SMS ಸಂರಚ_ಾ ಅ� 5ೆ/ ಅಗತ6P�ೆ .ಈ ಕಡತ SMS ��ೕಕೃ�ಯ @ಾನ6 78ೈ� :ೕ; 
)ೊಂL�ೆ @ಾಡ8ೇಕುeHouse ವ6ವ5 Qೆ ಮೂಲಕ.

SMSGate]� 5ಾQ]�ದ ಮತು( ಸ�ಾ� 0ಾJbಗ" @ಾಡ8ೇಕು , ಮತು( cyclically ರ; .ಇತರ ಪ�)ಾರ CommManager 

ಮೂಲಕ 5ಾ�ಗತ ಆ��ೆ , �ಎiಎU ಒಳMೊಂ-ರುವ@ಾಡೂ6�.

ಉ�ಾಹರ�ೆSMS ನ.cfg oೈ� 

+48511129184 

ಇ�ೕಲ!ಂರಚ�ೆ.

ಸಂರಚ_ೆಇ�ೕ� POP3 ಮತು( SMTP MಾCಹಕ�Mೆ "ಸಂಗC%ಸ&ಾ��ೆ ; ಇ�ೕ�.cfg "oೈ�.

ಪC�ನಂತರದ 5ಾ=ನ=> ಈ 5ೆwlಂh )ೊಂLರುತ(Kೆ: 

�ಾಲುಇಲ�."ಯ#ಾಂಕ ಉ&ಾಹರ(ೆ)ೆ *ೌಲ, 

1 SMTPಇ�ೕ� Ptಾಸ0ೆH (ಕಳ$%ಸುವವ) tremotemanager @ isys.PL 

2 POP3ಇ�ೕ� Ptಾಸ0ೆH (��ೕವ") tehouse @ isys.PL 

3 )ೋilಅ=> SMTP )ೆಸರನು  

4 ಐ]POP3 ಪ�^ಾರಕ (KೇಗKಾ� ನಂತರ DNS) Ptಾಸ: portnr �ೕ�.isys.PL: 110 

5 POP3ಬಳ0ೆ�ಾರ )ೆಸರು tremotemanager + isys.PL 

6 zಾಸ�q2POP3 ಬಳ0ೆ�ಾರ 123456 Mೆ 

7 ಐ]SMTP ಪ�^ಾರಕ (DNS KೇಗKಾ�) Ptಾಸ: portnr �ೕ�.isys.PL: 26 

8 ಬಳ0ೆ�ಾರSMTP ಸವ2" tremotemanager + isys )ೆಸರನು .PL 

9 ಬಳ0ೆ�ಾರSMTP ಸವ2" 123456 ಗುಪ(ಪದವನು  

10 ಸಂ�ೇಶPಷಯ eHouse Controll 
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11SMTP Kೈ Mೆ ಅ|0ಾರ , Kೈ , 1 ()ೌದು Kೇt )ೆ ; ಎ; , ಎ; , 0 (ಾವB�ೇ Kೇt )ೆ 

Wಾ= 125ಾಲು 

ಈಸಂರಚ_ಾ eHouse ವ6ವ5 Qೆ ಆ�ೆಗಳನು  ಕಳ$%ಸುವ ಸ.CಯMೊFಸುತ(�ೆ , ಇ�ೕ� ಮೂಲಕ .�]ಆಎ2i 5ೇKೆ �ಎiಎU 
ಆDೕಜಕರು ಮತು( ಇಂಟ_ೆ2/ ಸಂಪಕ2ವನು  ಮೂಲಕ ^ಾಲೂ @ಾಡ8ೇಕುಸ�ಯಂ^ಾ=ತ ಸಂಪಕ20ಾH� 0ಾJbಗ" 

@ಾಡ8ೇಕು.)ೆಚು�ವ�ಾ� EmailGatedೕಸ&ಾ�ರುವ eHouse ಪ�?ೕಲ_ೆMಾ� 0ಾJbಗ" ಮತು( cyclically ^ಾಲ_ೆ 
@ಾಡ8ೇಕುಕ^ೇ� ಮತು( ಕಳ$%ಸುವ �ಾಖ&ೆಗಳ$ Tೕil.

ಕಳ$%ಸ&ಾಗು�(�ೆಮತು( ಇ�ೕ� ��ೕಕ��ದ zಾವ�ಸ&ಾಗುವBದು ಮತು( Kೆಚ�ಗಳನು  ಆDೕಜಕರು �ಂದ ಅವಲಂsತKಾ�ರುತ(�ೆ.

ಚರದೂರಸ� $ಾ%�ೇಜ' ಬಳ*ೆ.

ಅನ�{ಸುP0ೆಸುಲಭ ಮತು( ಅಂತ8ೋ2�ೆಯ ಬಳ0ೆ�ಾರ ಇಂಟoೇ2i , ದm ಭರವ5ೆ ಮತು(5ಾಧ6Kಾದಷುl ಅ_ೇಕ :ೕನ�ಳ=> 

ಆfಾಮ�ಾಯಕ 0ೆಲಸ.0ಾರಣ PPಧ MೆಪCಕಟಣ MಾತCದ=> ಮತು( ಪC@ಾಣ , )ೆಸರುಗಳ$ ಮತು( ಆGHಗಳನು  ಕ-� 
@ಾಡ&ಾಗುತ(�ೆ , ಎಂದುಾವB�ೇ :ೕ; �ೕ&ೆ 0ಾಣುವ.

@ಾ%�ಾKಾಗ eHouse ಅ]>0ೇಶ; `ಾKಾ ಅ]>0ೇಶ; ಪC� 8ಾ� ಮರುಸೃ�lಸಬಹುದು @ಾಡ&ಾಗುತ(�ೆ/ 78ೈ� ��c 
ಮೂಲಕ ನ�ೆಸ&ಾಗುತ(�ೆ ಮತು( )ೆಸರು ನಂತರ ಮರುಸೃ�lಸಬಹುದು @ಾಡ8ೇಕುಬದ&ಾವ�ೆಗಳ$ , )ೊಸ 0ಾಯ2ಕCಮಗಳನು  
ಸೃ�l , ಇaಾ6L , ಮತು( 78ೈ� :ೕ; ನಕ=�ದ(Isys) 0ೋಶವನು .

5ಾಧನಗಳ$)ೆಸರುಗಳ$ 5ಾಧನಗಳ$ ಸಂಗC%ಸ&ಾ��ೆ.ಸಂ�ೇಶ ಮತು( ಕಡತ ಪCaೆ6ೕಕKಾ� 5ಾಧ6 ಮತು(0ೈಾfೆ ಬಳ0ೆ�ಾರ 

Pಂಗ-ಸುತ(�ೆ.ಒಂ�ೇ 5ಾ=ನ=> ಒಂದು 5ಾಧನದ )ೆಸರು ಇರ8ೇಕುಒಳMೊಂ-ತು( , ಕಡತದ 0ೊ_ೆಯ=>.

ಘಟ_ೆಗಳ$ಸಂಗC%ಸ&ಾ��ೆ ಎಂದು )ೆಸರುಗಳ$ ಅ�ೇ )ೆಸ�ನ ಕಡತಗಳನು  _ೆ&ೆMೊಂ-Kೆ5ಾಧನಗಳ$.5ಾl�ಂಡq2 ASCII 

ಬದ&ಾ{ತು polish zಾC�ೇ?ಕ ಅmರಗಳನು  )ೊಂLರುವ ಸಂ�ೇಶ oೈ�ಅmರಗಳನು  (ಮತು( Pಸ(ರ�ೆ ".ಸಂ�ೇಶ " , oೈ� 

ಸಮ5ೆ6ಗಳನು  ತ]~ಸಲು78ೈ� :ೕ; ಅ_ೇಕ 0ಾಾ2ಚರ�ಾ ವ6ವ5 Qೆಗಳ=> ಸೃ�l.oೈ� Pಷಯಗಳನು ಬಯ�ದ �ೕ�ಯ=> 
ಪCaೆ6ೕ.ಸಬಹುದು (1 5ಾಲು 1 .CGಯನು  ಒಳMೊಂ-�ೆ) , Wಾ= ಒಂದುಕಡತದ 0ೊ_ೆಯ=> &ೈ;.

ಎಲ>ವgಸಂರಚ_ಾ ಕಡತಗಳನು  eHouse ಮೂಲಕ PC ಯ=> ರ�ಸ&ಾ��ೆ.`ೊaೆMೆ ಎ[\ ಅ]>0ೇಶJVೕoಾ�l Windows 0ೋq 

ಪBಟ (Pಂ�ೋi...) ಮತು( ಇದು shouldn'T ಬದ&ಾ{ಸಬಹುದು .ಉ�ಾ.(ಬಳ0ೆ ಇತರ ಆಪfೇwಂh �ಸlU).ಇತರ ಸಂದಭ2ದ=> 
zಾC�ೇ?ಕ ಅmರಗಳನು  �ನು Kೆ"ಇತರ ಅmರಗಳ$ ಬದ=Mೆ ; )ಾ6�ೆi " ಅಥKಾ ಅ]>0ೇಶ; �ನು Kೆಗಂ�ೕರ �ೋಷಗಳ$ ಉತ~�(.

3^ಾ�\ `ಾಗ ಲಭ6P�ೆ: 

� 5ಾಧನ , 
� ಈKೆಂ/ , 
� 7ೕq.

ಅನುಸ�ಸುವಲಭ6Pರುವ �ನು ಅಂಶಗಳ$: 

� 5ೇ�ಸುಈKೆಂ/ , 
� ಕಳ$%ಸುBluetooth ಮೂಲಕ , 
� ಕಳ$%ಸುSMS ಮೂಲಕ , 
� ಕಳ$%ಸುಇ�ೕ� ಮೂಲಕ , 
� ��ೕಕ��ಇ�ೕ� ಮೂಲಕ ಕಡತಗಳನು  , 
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� ರದು��ಾ�ಾ�ಚರ
ೆ , 
� �ೊಲು�ಅನ��ಸು��ೆ , 
� �ೋಟ�ಾ� ಇ� , 
� ಮು���ಾ� ಇ� , 
�  ಗ�ಮನ.

ಕಳ��ಸ�ಾಗು
��ೆeHouse ವ�ವ� �ೆ�ೆ ಘಟ�ೆಗಳ�.

� "ಾಧನಮತು% ಈ'ೆಂ) ಆ+, -ಾಡ/ೇಕು , ಮತು% ಅಗತ1 ಕ2ಮದ ನಂತರ 3ನು� ಂದ ಈ'ೆಂ) "ೇ45�ಾಯ�ಗತ 
-ಾಡ/ೇಕು.

� ಈಹಂತದ ಪ29 ಬಯ5ದ �ಾಯ�ಕ2ಮ�ಾ,; ಪ<ನ=ಾವ9�ತ -ಾಡ/ೇಕು.
� ?ೆ3ನು ಸಂವಹನ ಕ2ಮದ �ಾಯ�ಗತ -ಾಡ/ೇಕು: " ಮೂಲಕ ಕಳAB5Bluetooth " , " "SMS ಮೂಲಕ ಕಳAB5 ; , " 

"ಇ3ೕC ಮೂಲಕ ಕD5 ; .ಆಂತ4ಕ ಸರEಯF� G2+ಗಳA ಸ�ಯಂHಾFತ'ಾ; ಯಶ5� ನಂತರ ಅDಸ�ಾಗುತ%Jೆಪ2ಸರಣ 

��ೕಕ�ಸುವಇ�ೕ� ಮೂಲಕ ವ�ವ� �ೆಯನು# �ಾಖ�ೆಗಳ�.

'ೇLೆಇ3ೕC ಮೂಲಕ eHouse 4ಂದ Jಾಖ�ೆಗಳA ಕಳABಸುವ ಸG2ಯ?ೊDಸ�ಾ;Jೆ , ಈ Jಾಖ�ೆಗಳA -ಾಡಬಹುದುಪ4ೕNಸುವ 

"ಾಧನ =ಾಜ1ಗಳF� P/ೈC Rೕ� 5�ೕಕ45ದ , ಉTಾUದ�ೆ ಮತು%ಇನುU) ಸG2ಯ , ಅನ�ಾ� HಾನಲVಳನುW -ೌಲ1ಗಳA.

3ನುಐಟಂ "�ಾಯ�ಗತ?ೊDಸಲು ಆ;ರ/ೇಕು ; ಇ3ೕC ಮೂಲಕ ಕಡತಗಳನುW "5�ೕಕ45 ; , ಚರRೕ� ಇ9%ೕ�ನ Jಾಖ�ೆಗಳA 

Zೌ�ೊ�ೕ[ , \ೈಲVಳನುW ಎಂದು ಪ4ವ9�ಸುವ ಮತು% ಅವ<ಗಳನುW ಸಂಗ2Bಸುವಇ� " isys/Jಾಖ�ೆಗಳA/" -ಾಗ�ದಶ�ಕ.

ರದು'ಪ)ಸು�ತ ಪ)ಸರಣ 

�ಾರಣP/ೈC Rೕ� ಮತು% ^ೆ2ೕ_ಯ ಸಂ`ಾವ1 ಸಮ"ೆ1ಗಳನುW P/ೈC 'ೈaಷcdಗಳನುW ,ಮು4ದ ಪ2ಸರಣ , GSM 

ವ1ವ" eೆಯನುW �ಫಲTೆಗಳA , gೆಚು�ವ4 ಸುರhTೆಯ �ಾಂ92ಕಸಂವಹನ �ಾ1ನiFಂ�  ೕಡ�ಾಗುತ%Jೆ.ಸಂವಹನ ತುಂ/ಾ 
ಮುಂದುವ4ದ=ೆಅಥ'ಾ ಪ2ದಶ�ನಗಳನುW ಸಮ"ೆ1ಗಳನುW ಪ2ದa�ಸುತ%Jೆ , ಈ �ಾಯ� ಮತು% Zಾ2k ಬಳಸಬಹುದುಮರಣದಂಡ�ೆ 

�ಾವ<Jೇ ಸಂಪಕ�ಗಳನುW �ೊ�ೆ?ೊDಸಲು - " "ಆಪ=ೇಷ� ರದು� ;ಮುಖ1 3ನು� ಂದ.

?ೆ'ೈಫಲ1 gೊಸ ಈ'ೆಂ) ನಂತರ ಘಟ�ೆಗಳA ಮರುಕಳABಸಲು ಅದನುW ಸG2ಯ?ೊDಸಲು "ೇ45 -ಾಡ/ೇಕು.

ಅನ�-ಸು./ೆ�ಾ0 ಇ1 

ಪ29ಪ2ಸು%ತ ಸಂವಹನ �ಾ� ಮತು% ಅನು-ಾನ ಸಂದಭ�ದF� ಇJೆ ಎಲ�ವn 'ೇLೆಸ4 gೋಗುತ%Jೆ , ಈ Jಾಖ�ೆ ಆ+, ಪ4aೕF5ದ 
-ಾಡಬಹುದು 

" �ೋಟ"ಪ2'ೇಶ ; 3ನು� ಂದ.ನಂತರ " "�ಾ� ಮು�� ; ಆ;ರ/ೇಕುಆoೆ.
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4.7 .EHouse4WindowsMobile ಅ���ೇಶ� (
ಂ�ೋ� ��ೈ� 6.X) 

eHouse4WindowsMobileeHouse  ಯಂತ2ಣ ಅನುಮ9ಸುವ ಒಂದು ತಂTಾ2ಂಶ'ಾ;Jೆ ವ1ವ" eೆಒಂE?ೆ ಟq 5,rೕ� , 

=ೇಖನದಫಲಕಗಳA , P/ೈC Rೕ� , stಎಗಳA , "ಾuvೊwೕ�� , �ಂZೋx ಅtಯF� Hಾಲ�ೆಯF�ರುವP/ೈC 6.0 

ಅಥ'ಾ gೆ��ನ.ಏಕ�ಾFಕ ಒಂದು �Tಾ2ತuಕ  ಯಂತ2ಣ ಒದ;ಸುತ%Jೆ"ಾಧನಗಳA ಮತು% 'ಾಸ%�ಕ �ೆಲಸದ  ಯTಾಂಕಗಳನುW 

?ೋಚ4�ೆಯನುW.ಪ29 �ೕh
ೆ -ಾಡಬಹುದುಪ2Tೆ1ೕಕ'ಾ; ರ�5ದ CorelDRW ಅs��ೇಶ� ,ವಸು%ಗಳA ಮತು% eHouse 4ಂದ 
ಘಟ�ೆಗಳ gೆಸರುಗಳA ಉTಾUEಸುವ ನಂತರಅನ��ಸು��ೆ.
zಾF ಕಡತದF� " *.CDR " ಕಡತ temlateಉಪಯುಕ% -ಾ1�ೊ2ೕಸುಗಳನುW ಇ'ೆ eHouse , eHouse ವ1ವ" eೆ Zೇvಾ 

ಆಮದು�ಾವ<Jೇ ದೃa1ೕಕರಣ ಫಲಕ ವ1ವ" eೆ?ೆ ಅs��ೇಶ� ಮತು% ರ|%.ರ�5�ೕh
ೆಗಳA ಈ ದ"ಾ%'ೇಜನುW ನಂತರ 
ಚ��ಸ�ಾಗುವ<ದು.

EHouse4WindowsMobileಅs��ೇಶ� 3ೕ�ೆ ಸG2ಯ?ೊDಸುತ%Jೆ - "ಾಲನುW ಓದುವ  ಯಂತ2ಕಗಳA 5e9 ಮತು% 

ಪ2ದಶ�ನವಸು%ಗಳ �Tಾ2ತuಕ ದೃa1ೕಕರಣ , TCP/IP ?ೆ ಸಂಪಕ�ಅಥ'ಾ ಸಂವಹನ ಘಟಕವ< ಚFಸು9%ರುವ ಸವ�~ eHouses5 
3ೕF�Hಾರ
ೆಯ ಅs��ೇಶ�.ಅದನುW  ಯಂ92ಸಲು "ಾಧ1'ೈ\ೈ ಅಥ'ಾ ಇಂಟ�ೆ�) ಮೂಲಕ ವ1ವ" eೆ (3ೕ�ೆ - "ಾಲು) , SMS , 

ಅಥ'ಾ ಇ - 3ೕC.

?ೆಮೂರ�ೆಯ - ಪhದ ಅ�ವಧ�ಕರು ಮತು% ತಂTಾ2ಂಶ ಭಂZಾರಗಳA ಮತು% -ಾದ4ಗಳ�C # �ಂZೋx P/ೈC ವ1ವ" eೆಯನುW 
ಬ=ೆಯ�ಾಗುತ%Jೆ ಲಭ1�Jೆ: 

� /ೆಂಬFಸುತ%JೆHಾಲಕರು �ೇರ ಸಂಪಕ� , 
� ಸ�ಯಂಚFಮತು% 'ೈಯG%ಕ ದೃa1ೕಕರಣ 
� ಅಂತಸು%ನ�ೕಕರಣಗಳA ಮತು% ಆ� �ೈ� ದೃa1ೕಕರಣ 
�  Jೇ�ಶನ ಯಂತ2ಕಗಳA ಅಥ'ಾ ಸರಳ ಅಂತ/ೋ��ೆಯ ರೂಪEಂದ �Tಾ2ತuಕ  ಯಂತ2ಣ 

� ಅನುಮ9ಸುತ%Jೆ ೕವ<  ಮu ಸ�ಂತ ?ಾ2�� ತಂTಾ2ಂಶ  ಯಂತ2ಣ ಫಲಕಗಳA ರ�ಸಲು 
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4.8 .eHouse4Android ಅ���ೇಶ� ಮತು� ಗ�ಂ�ಾಲಯಗಳ� 

eHouse4Android ಯಂತ2ಣವನುW ಅನುಮ9ಸುತ%Jೆ ತಂTಾ2ಂಶ'ಾ;Jೆ eHouseಟq 5,rೕ� ?ಾ2�� �ಾ1ನಲVಳA ಗಣಕವನುW , 

P/ೈC Rೕ� , stಎಗಳA ,"ಾuvೊwೕ�� , ಆಂZಾ2�� �ಾ�ಾ�ಚರ
ಾ ವ1ವ" eೆ (2 Hಾಲ�ೆ�ಾಗು9%ರುವ -ಾTೆ2ಗಳA.3 

ಅಥ'ಾಉನWತ).ಇದು ಏಕ�ಾಲದF� ಒಂದು �Tಾ2ತuಕ  ಯಂತ2ಣ ಒದ;ಸುತ%Jೆ ಯಂತ2ಕಗಳA =ಾಜ1 ಮತು% 'ಾಸ%�ಕ �ೆಲಸದ 

 ಯTಾಂಕಗಳನುW ?ೋಚ4�ೆಯನುW .ಪ29 �ೋಟ ಪ2Tೆ1ೕಕ'ಾ; CorelDRW ಅs��ೇಶನWF� ರ�ಸಬಹುJಾ;JೆeHouse 

ವ1ವ" eೆ�ಂದ ವಸು%ಗಳA ಮತು% ಘಟ�ೆಗಳ gೆಸರುಗಳA ಉTಾUEಸುವ ನಂತರ�ಾ1�ೇ�.

ಇಂಚುಗಳAzಾF \ೈC " *.CDR " eHouse ಕಡತ temlate , ಇಲ�ಉಪಯುಕ% -ಾ1�ೊ2ೕಸುಗಳನುW , eHouse ವ1ವ" eೆ 
ಅs��ೇಶ� ZೇvಾವನುW ಆಮದು ಮತು%�ಾವ<Jೇ ದೃa1ೕಕರಣ ಫಲಕ ವ1ವ" eೆ?ೆ ರ|%.�ೕh
ೆಗಳA �ಾ2ರಂಭಈ ದ"ಾ%'ೇಜನುW ನಂತರ 
ಚ��ಸ�ಾ;Jೆ.

EHouse4Androidಅs��ೇಶ� 3ೕ�ೆ ಸG2ಯ?ೊDಸುತ%Jೆ - "ಾಲನುW ಓದುವ  ಯಂತ2ಕಗಳA 5e9 ಮತು% ಪ2ದಶ�ನವಸು%ಗಳ 

�Tಾ2ತuಕ ದೃa1ೕಕರಣ , TCP/IP ?ೆ ಸಂಪಕ�ಅಥ'ಾ ಸಂವಹನ ಘಟಕವ< ಚFಸು9%ರುವ ಸವ�~ eHouses5 3ೕF�Hಾರ
ೆಯ 
ಅs��ೇಶ�.ಅದನುW  ಯಂ92ಸಲು "ಾಧ1'ೈ\ೈ ಅಥ'ಾ ಇಂಟ�ೆ�) ಮೂಲಕ ವ1ವ" eೆ (3ೕ�ೆ - "ಾಲು) , SMS , ಅಥ'ಾ ಇ -
3ೕC.

Ehouse4Android(ಇಲ�Jೆ ಯುts ಮೂಲಕ  ಯಂತ2ಕಗಳA ಪ2"ಾರ 5e9 ಪZೆಯಬಹುದುTCP/IP ಸವ�~ ^ಾಶ�ತ ಸಂಪಕ�).

Eಅs��ೇಶ� ಸಹ  ೕವ< -ಾನವ -ಾತ�ಾಡುವ gೊಂEರುವ ವ1ವ" eೆಯನುW  ಯಂ92ಸಲು ಅನುಮ9ಸುತ%Jೆ “ ಬಳ5 ; 5Uೕq 
=ೆಕ;Wಷ� ”.

ಮೂರ�ೇ - ಪhಅ�ವಧ�ಕರು ಮತು% "ಾ\ೆc�ೕ~ ಗ2ಂ�ಾಲಯಗD?ೆ (ಪtಯಚು�ಗಳ) ಲಭ1�JೆAndroid: 

� /ೆಂಬFಸುತ%Jೆ ಯಂತ2ಕಗಳA �ೇರ ಸಂಪಕ� 
� ಸ�ಯಂಚFಮತು% 'ೈಯG%ಕ ದೃa1ೕಕರಣ 
�  ರಂತರ5e9 ನ�ೕಕರಣಗಳA ಮತು% ಆ� �ೈ� ದೃa1ೕಕರಣ 
�  Jೇ�ಶನ ಯಂತ2ಕಗಳA ಅಥ'ಾ ಅಂತ/ೋ��ೆಯ ರೂಪEಂದ �Tಾ2ತuಕ  ಯಂತ2ಣ 
� ಅನುಮ9ಸುತ%Jೆ ೕವ<  ಮu ಸ�ಂತ ?ಾ2�� ತಂTಾ2ಂಶ  ಯಂತ2ಣ ಫಲಕಗಳA ರ�ಸಲು 
� /ೆಂಬFಸುತ%Jೆ“ 5Uೕq =ೆಕ;Wಷ� ” 
� /ೆಂಬFಸುತ%Jೆ“ ಧ�  ಸಮನ�ಯ ಮತು% ” 
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4.9 .ದೃ!"ೕಕರಣ ಮತು� &'ಾ�ತ(ಕ ಕಂ)ೊ�ೕ� - 
ೕ*+ೆಗಳ� ಮತು� ವಸು�ಗಳ ಸೃ./.

ನಂತರeHouse ಅs��ೇಶ� ಎ�ಾ� "ಾಧನಗಳ ಅಂ9ಮ ಸಂರಚ�ಾ: gೆಸ4ಸುವ<ದು"ಾಧನಗಳA , 5ಗWCi (ಅನ�ಾ� 
ಸಂ'ೇದಕಗಳA , t�ಟC ಒಳಹ4ವ< , ಉತUನWಗಳA , �ಾಯ�ಕ2ಮಗಳA ,ಎಚ�ರಕ ಸಂ'ೇದಕಗಳA , ಮತು% ಸೃ�c ಈ'ೆಂ) , 

eHouse.ಎ�i �ೊTೆ �ಾಯ�ಗತ -ಾಡ/ೇಕು“/CDR ” ಎ�ಾ� gೆಸರುಗಳA ಮತು% ಘಟ�ೆಗಳA gೊರTೆ?ೆಯುವ 
 ಯTಾಂಕ�ೋ=ೆC Zಾ2 -ಾ1�ೊ2ೕ , zಾF �ೕN5 \ೈC ಅದನುW ಆಮದು.

�ೕh
ೆಗಳAಸ4�ಾದ gೆಸ4ನ (ಬಳ�ೆ ದೃa1ೕಕರಣ ಸಂದಭ�ದF� ಅಥ'ಾ JಾಖF5ದವರು -ಾಡ/ೇಕು�Tಾ2ತuಕ  ಯಂತ2ಣ -

zಾF \ೈC �ಾಟW�~ ನಕಲು ಮೂಲಕ.ಎಂಬ gೊಸ ಒಂದ4ಂದ CDRಭ�ಷ1ದ �ೕNಸು gೆಸರು ಎಂದು).�ೕh
ೆಗಳA �ೋ=ೆC Zಾ2 

ಅs��ೇಶನWF� ರ�ಸಬಹುJಾ;Jೆ(Ver.12 ಅಥ'ಾ gೆಚು�) (-ೌಲ1-ಾಪನ ಅಥ'ಾ ZೆP ಆವೃ9% ಇರಬಹುದು).

ನಂತರ\ೈC �ೋ=ೆC Zಾ2 ಅs��ೇಶ� Tೆ=ೆEಲ� -ಾಡ/ೇಕು , ಡಬC G�� ಮೂಲಕ"\ೈC ಅನುW ; \ೈC ಎ�ೊi��ೕರ~ " ಮತು% 
-ಾ1�ೊ2ೕ (ಉಪಕರಣಗಳA ಆ+, - > ದೃ�c?ೋಚರಮೂಲಭೂತ - > ಆಟದ ಪ�cಯನುW eHouse 4ಂದ ಆ+, ಮತು% 

ಅಂ9ಮ'ಾ;ದೃa1ೕಕರಣ.createform).ಎ�i , �ೕಟ~ 'ೈ ?ಾತ2ಗಳA ನಂತರ ನಮೂEಸ/ೇಕುZಾಕು13ಂ) ಬಟ� ರ�5 ಒ9%.ಈ 

 E�ಷcಪt5ದ �ೊTೆ ಪ<ಟ ಸೃ�cಸುತ%Jೆ �ಾ_ಸುತ%Jೆ?ಾತ2 ಮತು% ಪ29 "ಾಧನಗಳA ಮತು% ಪ29 ಘಟ�ೆಗD?ೆ ಪದರಗಳA.ಒಂದು 
ಪದರ ಎಂದುgೆಸರು {"ಾಧನದ gೆಸರು (ಈ'ೆಂ) gೆಸರು)} ರ�ಸ�ಾ;Jೆ.ನಂತರ 5,rkc ಇರ/ೇಕುಮುಚ��ಾ�ತು ಮತು% ?ಾತ2ಗಳA 

ಸ4�ಾದ ಮತು% ಘಟಕ �ೕಟ~.�ೕh
ೆಗಳA ಆವೃ9% ಇರಬಹುದುಎರಡು 4ೕ9ಯF� "ಾಧ�ೆ: �ೇರ'ಾ; JಾಖF5ದವರು ಹಸ%HಾFತ 
Zಾ2�ಂ� , zಾFಸgಾಯಕ -ಾ1�ೊ2ೕ G2+ಯ ಮೂಲಕ �ಾ1�ಾ�x ಅಥ'ಾ ಸ�ಯಂHಾFತ.

4.9.1.�ಾ��ೊ�ೕ 
ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಂಗ�ಂ��.

ಈ�ಾವ<  ಖರ'ಾದ ಆ�ಾಮ ಮತು% ಅಗತ1 �Jಾ�ಗ ಕ2ಮವನುW �^ೇಷ'ಾ; ಸಹ�ಾ4�ಾಗುತ%JೆಸeಳಗಳA ಇ.?ಾ2ಂ.ಕಟcಡದ 
�ೕಜ�ೆಯನುW "ೆLೆಯಲು.ಇದು ಭರವ"ೆ�ಾವ<Jೇ ಲಭ1�ರುವ ದೃa1ೕಕರಣ ಅಥ'ಾ �Tಾ2ತuಕ  ಯಂತ2ಣ 

gೊಂJಾ_�ೆಯನುWeHouse ವ1ವ" eೆಯF� ��ಾನ.ಈ ��ಾನವ< 'ಾಸ%ವ'ಾ;  E�ಷc ವಸು%�ನ ಪ<)ಆಯ� ಪದರದ 3ೕ�ೆ 
 ಖರ'ಾ; ಉ� �ೇ�ಸಲU�cಲ� -ಾನದಂಡಗಳ ಜTೆಯF�.

?ೆಸ�ಯಂHಾFತ Zಾ2�ಂ� ವಸು%ಗಳA (ಉಪಕರಣಗಳA Tೆ=ೆಯಲು - > �ಷುಯC /ೇ5� - > �ಾಟಕಪ�c eHouse ಮತು% 
ಅಂ9ಮ'ಾ; ದೃa1ೕಕರಣ ಆ+,.NewObject).

� Offsetx gೊಂE5 ,offsety  ಯTಾಂಕಗಳನುW �ಾ�ಂ) (0 4ಂದ ಆಂJೋಲನ , 0) 'ಾ1zಾ1 ಸ�ಾ;Jೆ�ಾಗ9ಕ'ಾ;.

� ಪ�c�ಂದ ಆ+,ನಂತರ "ಾಧನದ gೆಸರು ಮತು% ಈ'ೆಂ) (�ೇಯ~) ಮತು% " ಸG2ಯ?ೊD5/ರ�5"ಾಧನ ".

� ವಸು%ವನುW ಆ+,(Eೕಘ�ವೃತ%ದ "ೆLೆಯಲು ಪ�c , ��ಧ - "ಾಲು , ಆಯತ , ಸುತ% - ಆಯತ ,�ೇಬC).

� �ನಂ95ದ gೊಂE5 ಯTಾಂಕಗಳನುW (X1 , y1 , x2 , y2 , ಅಗಲ , ಬಣ� , ಬಣ� ತುಂಬಲು , roundness).

� "ಒ9%4 ; ಸeಳಆ/ �ೆ�c " ಗುಂt.

� ಸಂದಭ�ದF�ಅನ�ೇNತ ಪ4
ಾಮ'ಾ; " "ರದು�?ೊD5 ; �ಾಯ�ಗತ?ೊDಸಬಹುದು.

� ಈ ಕ2ಮಗಳನುW ಪ<ನ=ಾವ9�5ಪ29�ಂದು ವಸು% ಮತು% ಪ29 ಪದರ�ೆ,.

� ಸೃ�c ಎ�ಾ� ನಂತರವಸು%ಗಳA " "ಕಡತಗಳನುW ರ�5 ; ಒ9%ದ=ೆ -ಾಡ/ೇಕು , ಮತು% ಇತರ�ೕh
ೆಗಳA ರಚ�ೆಯ 
��ಾನಗಳA , ��ಧ \ೈಲVಳನುW ರ�ಸುತ%Jೆದೃa1ೕಕರಣ 4ೕ9ಯ (�ಷುಯC.ಎ�i , eHouseMobile , SVG , ಮದು'ೆ + 

SVG ,ಎ�cಎ�ಎC + -ಾ1ki).

4.9.2.ವಸು�ಗಳ �ಾ�ನುಯ" �ಾ��ಂ#.
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ವಸು%ಗಳA�ೋಟದ �ಾ1�ಾ�x 3ೕ�ೆ �ೈ�ಂದ ರ�ಸ�ಾ;Jೆ , ಆ� �ೋ=ೆC ��ಾನಗಳನುW ಬಳ5"ೆLೆತ.�ಾರಣ ವ1ವ" eೆಯನುW 
"ಾಂದ2Tೆ?ೆ ಅಪ4�ತ ವ1G%ಗಳA ಮತು% ಪ2�9ಗLಾವ<'ೆಂದ=ೆಕZೆಗ_ಸ�ಾಗುತ%Jೆ ಮತು% ?ೊ9%ರುವ ಅಂGಅಂಶಗಳA Zಾ2 
-ಾಡಬಹುದು.

?ೆ�ೇವಲ �ೆಳ;ನ ವಸು% Zಾ2 -ಾಡಬಹುದು ಉತ%ಮ �ತ2ಣ "ಾ�ಸಲು: 

"ೆLೆತಆ�ಾತ ಇ4ಸ�ಾ�ತು ಎFsix (x1 ಕ_ೕ�ಯ ಸಂಘ�ಸುತ%Jೆ , Y1) (ಎ�i 2 , Y2) .ಒsUತ ಪ2�9ಗLಾವ<'ೆಂದ=ೆ: 

� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಅಗಲ , 
� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಬಣ� , 
� ಬಣ� ತುಂಬಲು.

"ೆLೆತ�ೊTೆ ಆಯತ (x1 ಕ_ೕ�ಯ ಸಂಘ�ಸುತ%Jೆ , Y1) (ಎ�i 2 , Y2).ಅಂ;ೕಕೃತಪ2�9ಗLಾವ<'ೆಂದ=ೆ: 

� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಅಗಲ , 
� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಬಣ� , 
� ಬಣ� ತುಂಬಲು.

"ೆLೆತ2 ಅಂಕಗಳನುW (x1 ನಡು'ೆ �ೈ� , Y1) (ಎ�i 2 , Y2).ಒsUತ ಪ2�9ಗLಾವ<'ೆಂದ=ೆ: 

� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಅಗಲ , 
� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಬಣ� , 
� ಬಣ� ತುಂಬಲು.

"ೆLೆತವೃTಾ%�ಾರದ ಆಯತ (X1 , Y1) (ಎ�i 2 , Y2).ಒsUತ ಪ2�9ಗLಾವ<'ೆಂದ=ೆ: 

� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಅಗಲ , 
� /ಾಹ1=ೇzೆಯ ಬಣ� , 
� ಬಣ� ತುಂಬಲು.
� 92ಜ1 - ಇ� %(ಎ�ಾ� ಮೂ�ೆಗಳF� ಸ-ಾನ ಇರ/ೇಕು) 

ಇ4ಸುವ�ೇಬC (X1 , Y1) 

� ರೂಪ=ೇzೆಅಗಲ , 
� ರೂಪ=ೇzೆಬಣ� , 
� ಭ9�ಬಣ� , 
� ಪಠ1 , 
� {�ೌಟುಂ�ಕTೆಮತು% \ಾಂ) ?ಾತ2ವನುW ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು , ಆದ=ೆ ಇತರ ರಂದು ಪ4aೕF5ದ -ಾಡ/ೇಕು"ಾ-ಾನ1 

�ೋ=ೆC Zಾ2 ಮತು% TCP ಫಲಕಗಳA (�ಂZೋx P/ೈC) �ಾವ<Jೇ ಕಂಪn1ಟ\ಾ�ಂಟVಳA Arial ಎಂದು ಬಳಸ/ೇಕು , 

ಸ4�ಾದ ಖ�ತಪt5�ೊಳ�ಲು /ಾ4 gೊಸ =ೋಮ� ಇTಾ1Eಅ�ೇಕ 'ೇE�ೆಗಳF� �ೆಲಸ (�ಂZೋx XP , �ಂZೋx 
P/ೈC , ಅ�ೇಕ 'ೆ���ಧ ಆಪ=ೇ�ಂ� 5ಸcಮVಳF� /ೌ2ಸ~)} 

ಉJ �ೇಶ"ಾಧನದ 5e9ಯನುW  �ೕ�ಸ�ಾ;Jೆ ಅಗತ1�ರುವ ಪದರದ 3ೕ�ೆ JಾಖF5ದವರು -ಾಡ/ೇಕು.

ಎಲ�ವnಬಣ�ಗಳನುW RGB ಬಣ�ಗಳA ಇರ/ೇಕು , ಇಲ�'ಾದ=ೆ ಅದು RGB 'ೇL  ೆ?ೆ ಪ4ವತ��ೆ�ಾಗುತ%Jೆಇದು "ಾಧ1.ಪ4ವತ��ೆ 
"ಾಧ1�ಲ� 'ೇL  ೆಅವರು "ೆ) -ಾಡ�ಾಗುತ%Jೆtೕ\ಾCc ಬಣ� (ಕಪ<U ಭ9� , ) �ೆಂಪ< ರೂಪ=ೇzೆ.ನಂತರ ಬದF?ೆ ಎಂದುRGB 

�ಾ1�ೆ) 4ಂದ -ಾನ1 ಬಣ�ಗಳA 

?ೆಬಳ�ೆ ಇಂಟ�ೆ�) /ೌ2ಸ~ ?ಾ2��  ಯಂತ2ಣ ಅಥ'ಾ ದೃa1ೕಕರಣ , /ೌ2ಸ~ ಸುರNತಬಣ�ಗಳನುW ಬಳಸ/ೇಕು.

ನಂತರಪ29�ಂದು ಅಗತ1 "ಾಧನಗಳ ಎ�ಾ� ವಸು%ಗಳನುW "ೆ) , =ಾಜ1ಗಳA ಮತು% ಘಟ�ೆಗಳA .ಎ�ಾ� ವಸು%ಗಳ ಸೃ�c ನಂತರ , 
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ದೃ��ೕಕರಣ ರ
� �ಾ��ೊ�ೕ ಎಂದು �ೊಂ��ೆಮರಣದಂಡ�ೆ (ಉಪಕರಣಗಳ� - >  ಷುಯ# $ೇ%& - > ಆಟದ ಪ)*+ಂದ 

eHouse ಆ,- ಮತು�ಅಂ0ಮ1ಾ2 ದೃ��ೕಕರಣ.NewObject).

" $ೆಳಕುಕಡತಗಳನು4 " ಒ0�ದ6ೆ �ಾಡ$ೇಕು , ಮತು� ಇತರ  ೕ89ೆಗಳ� ರಚ�ೆಯ  ;ಾನಗಳ� ,  ಧ ದೃ��ೕಕರಣ ಬ>ೆಯ 

ಕಡತಗಳನು4 ರ?ಸುತ��ೆ( ಷುಯ#.ಎ&A , eHouseMobile , SVG , ಮದು1ೆ , ಎ?*ಎBಎ# + �ಾ�CA).ಇದು Dಾಧ�Eೆಯನು4 

Fೕಡುತ��ೆFಯಂತ�ಣ  ;ಾನ ಬದGಾ+ಸಲು ಅಥ1ಾ Fಯಂತ�ಣದ   ಧ Jೕ0ಯKL ಬಳಸಲು.
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5 .�ಪ��ಗಳ�: 
Page 107 of 111

2012-12-20



Page 108 of 111

2012-12-20



Page 109 of 111

2012-12-20



6.ಸಂಪಕ�/ಸಹಾರ/�ಾಕು��ಂ�ೇಶ� 

ISys 

Wygoda 14 , 05 - 480 Karczew 

MೕGೆಂN 

ದೂರ1ಾO: +48504057165 

ಇPೕ#: Biuro@iSys.Pl 

��ಎ�: (ಎQ: 52 ST 2min 44.3s ; ಇ: 21 15min 49.19s) 

ಭೂಪಟ 

F�ಾSಪಕ , ತTಾರಕ ,UೆವಲಪW ಮುಖಪYಟ: 

www.iSys.Pl Www.isys.PL / - Polish ಆವೃ0� 

www.Home-Automation.isys.pl ಮುಖಪYಟ - ಸZಯಂ[ಾಲನ ತಂತ�.isys.PL / - ಇಂ2Lೕ\ ಆವೃ0� 

Www.isys.PL /? home_automation - ಇತರ ]ಾ^ೆಗಳ� 

ಉ�ಾಹರ9ೆಗಳ� , ಇದು ಏನುಯುವDೆS#a (DIY) , M�ೕ>ಾ�bಂc ,  �ಾ�ಸ , ಸಲ�ೆಗಳ� & )�&A: 

www.Home-Automation.eHouse.Pro ಮುಖಪYಟ - ಸZಯಂ[ಾಲನ ತಂತ�.ehouse.ಪರ / ಇಂ2Lೕ\ ಮತು� ಇತರ 

]ಾ^ೆಗಳKL ಆವೃ0�ಗಳನು4 

www.Inteligentny-Dom.eHouse.Pro Inteligentny - UಾB.ehouse.ಪರ / Polish ಆವೃ0� 

ಇತ6ೆ Dೇ1ೆಗಳ�: 

www.ehouse.pro www.ehouse.pro Www.ehouse.ಪರ / 

Sterowanie.de / 

™® Copyright: iSys.Pl©, All Rights Reserved. eHouse4Ethernet 

97 Ehouse4Ethernet www.Home-Automation.isys.pl ಮುಖಪYಟಆfೋPೕಷQ @ iSys.PL www.Home-

Automation.eHouse.Pro ಮುಖಪYಟ - ಸZಯಂ[ಾಲನ ತಂತ�.eHouse.M� 
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