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1 .அறி�க�ப���த�.

" M6ணறி@%ளவ 0,2� " , “ 5மா(, �க�� ” வ�தி�ைறக% வ 0,2� அைன	
 
வைகயான ெபா %க,��ப�	
� த�ன3ய-கமா-க� அைம��க% , Nயாத0ன 
அைம��க% உ�
ம"�� நி�வ�க% க,2ட	தி� இைண-க�ப,ட
.�க�� 
ஆ,ேடாேமஷ�வ 0�: அைம��க% ப�ேவ� க,2ட வைகக% நி(வகி-க �2F� , 

ஃ��யா, ,அ�-� மா2 �2ய� �� , அPவலக�க% , ேஹா,ட�க% , �தலியைவ.

�க��தான3ய�கி அைம��கைள த"ேபா
 trimming �-கிய அைம�பானம"�� 
வ 0,2� equipping.

RடேமP� வ�ைல ஆ"ற� வ�ைலக% , இ�த Sழ� க,��பா�க%�திய 
க,2ட�க% , இ�த �ைற �தT� எதி(பா(��கைள ச8ெசBவத�நைட�ைறய�� 
வ�ைலகட�ந.

வைள�
 ெகா�-�� த�ைமசில வ 0,� தான3ய�கி அைம��கைள ேச(�
 
மD6�� க,டைம-க அைத அUமதி-க ப"றிக,2ட	தி� பய�பா� ேபா
 
எதி(பா(��கைள மா"ற�க% , இ�லாம�ஒ�றாக பார�ப8ய மி�சார நி�வ�க% 
மா"ற� ேதைவவ 0,2� க�ைமயான �
�ப�	தைல.

�க��தான3ய�கி அைம��கைள வா'-ைக அதிக8�� ஆ�த� அUமதி-�� , 

பா
கா�� ,ெபா ளாதார� , ஆ"ற� ேசமி-க , வ 0� உ%ள நா� வ�ைலைய 
�ைற-க.

1.1.ெதா�ைலய�	ைம , ஆத� , தானாக இய��� இய�திர�.

eHouseகண�ன3 பய�பா� சி-கலான ெசய�ப�	
கிற
 , ஒள3ய�� க,��ப�	
� 
உ%V( ம"�� ெதாைலWர ,ெவ�பநிைல , வ 0,2� மி�சார ம"�� மி�ன> 
சாதன�க% , ஃ��யா, ,அPவலக� , ஓ,ட� , �தலியைவ.இ
 ஆ2ேயா 
க,��ப�	
� சா	திய	ைத உ வா-�கிற
 -வ 02ேயா , அக;சிவ�� ெதாைல 
க,��ப�	தி சமி-ைஞகைள வ�EN� :ல� HiFi அைம��க%இதி� க"� ம"�� 
eHouse கண�ன3 :ல� இய-க �2F�.இ�ைலமிக@� ��ேனறிய ெகாதிகல� 
அைற நி�வ� ேமலா6ைம சா	திய�:ெவ�ப:,�� , �ள3(வ�	த� , அதிலி �
 
மD6�� , கா"ேறா,ட� , S8ய , ெகாதி கல� , ெவ�ப�தா��வத"� , த6ண0( 
ஜா-ெக, ம"�� ெவ�ப கா"� வ�நிேயாக �ைறைய ெந ��.

eHouseெபா
 Nவ�,Nக% :ல� க,��பா,� அைம�� ெசய�ப�	
கிற
 , ஐஆ( 
8ேமா, க,��ப�	தி ,ஜிஎ5எ� ெமாைப� ேபா� , ப�சி , ப�2ஏ , மா	திைரக% , 

5மா(,ேபா�க% , கிராஃப�- ட;ேபன�க% அ6,ராB� அ2�பைடய�� , 

வ�6ேடா5 எ-5ப� , வ�6ேடா5 வ�5டா , வ�6ேடா57 , வ�6ேடா5 
ெமாைப� 6 ம"�� அவ(கள3� வழி	ேதா�ற�கJ-� , ஜாவா இய-க�ப,டன 
அைம��க% ,இைணய உலாவ� , வ�6ேடா5 எ-5�ேளார( , ftp கிைளய� 
பய�பா�.

eHouseகண�ன3 வைரகைல க,��பா,� �G நிைலயான ப�2ஏ மD
 
உண(�ேத� ,5மா(,ேபா�க% , வழ�க�ப,ட ெம�ெபா % மா	திைரக% 
அ�ல
 PC.கா,சி�ப�	த�பட�கைள எ�த இ�தி பயன( நி�வ� தன3	தன3யாக 
உ வா-கிய.

eHouseக,��பா,� ெப8ய ெகா6�%ளன , �2F� ேம�ப,ட 
தி,டமி��ேசைவைய இய-க நிரலா-க� , அ2-க2 , த%ள3 ம"�� ப வ� 
பண�தானாக.ப�சி ஆதர@ ெசா�த ெம�ெபா % உ வா-க உத@கிற
 , எ�த 
ேவைலஒ�றாக eHouse ெதா���ட� , பதி@க% ெதாடர ம"�� ேம�ப,ட பயன(க% 
ர�ேதைவயான அ�ல
 எதி(கால	தி� ேதா��� R2ய 
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வழி�ைறக%.நிக';சி-�Kலக�க% ெசய�பா� ேம�ப�	த ெடவல�ப(கJ-கான 
உ%ளனம"�� உ வா-�� ேபன�க% சம(�ப�-கிேற�.

1.2.பா�கா��.

வ 0�மிக@� ஆப	தான ப�� ப�ளா, உ%ள
 , ெப8ய இைடெவள3 
காரணமாகஅ6ைட ெகா62 -கிற
 Rட மிக@� பலவ 0னமான �%ள3க%.அ
 
சா	திய� ெபா�	தெகா%ைள ப"றி , தா-�த� , தி ,� , த0 , ெவ%ள , நாச 
ேவைல.பலவ 0னமான அ�ல
 வழ-�எ�த க6காண�-க திறைமயான பா
கா�� 
அைம�� இ�லாத
 ம"�� எ;ச8-ைக உண8க%வ 0� ம"�� premisses 

சா	தியமான
 நிக'@க% , அ6ைட மD
 எ6ண� ஒ ந�ைம அ�ல
 ேபாT5 
வ�ைள@ இ �
 சில டஜ� மD,ட( மாறாக மிக@� ந�ப�-ைக உ%ள
.

பய�பா�eHouse அைம�� வ 0� ம"�� க,2ட� பா
கா�� அதிக8-கிற
 , ஏெனன3� 
அ
உ வா-க உ%ளட-�கிற
 - ஒ  ஜிஎ5எ�/எ5எ�எ5 அறிவ��ைப பா
கா�� 
அைம��நிக'@க%.இ
 எ;ச8-ைக உண8க% எ�த வ�தமான (இய-க� 
இைண-�� ,நைன , �ள3(;சியான , ெவ�ப� , த0 , வ 0N� கா"� , எ8வாF , :2ய 
எ�ற உ�தி Nவ�,Nக%கத@க% , சாளர�க% , உ ைளக% , வாய��க% , 

�தலியைவ.).பா
கா�� அைம�� ெசய�ப�	த�ப�கிற
பா
கா-க�ப,ட ப�தி 
ெவள3ேய , நடவ2-ைக R�த� ேநர� ெகா�-க ேவ6டா� இ
ம"றவ(க% 
ஊ� வாம�.eHouse மD
 தானாக பண� ெசBய வாB��ெச�சா( ெசய�ப�	த� , 

கண�ன3ய�� programed.

eHouseதான3ய�கி பல ஒ �கிைண-கிற
 - ேசன� ஓ,�ந( உ ைளக% , 

வாய��க% , கத@க% ,நிழ� awnings ஹி� .

eHouseகண�ன3 இய��� :ல� வ 0,2� மன3த ��ன3ைலய�� ேபாலியாக 
ெசய�ப�	
கிற
தி,டமிட�ப,ட நிக'@க% , எ.கா..ெதாைல-கா,சி ேசன�கைள 
மா"ற , ஊ-க� �2F�இைடெவள3 இ �
 வ 0,ைட பா(	
 ம"றவ(க% 
ஊ� வாம� - இ�.

1.3.ெபா�ளாதார� , ஆ�ற� ேசமி��.

eHouseகண�ன3 ெவ�ப ேமலா6ைம ேம�ப,ட க,��ப�	தி உ%ளட-�கிற
 , 

�ள3( ,கா"ேறா,ட� , அதிலி �
 மD6�� , ெகாதிகல� அைற , S8ய , ெவ�ப 
த��� ,த6ண0( ஜா-ெக, ம"�� ெவ�ப கா"� வ�நிேயாக� :ல� ெந �� , ஒ  
ேசமி-க�ப�கிற
 இ
தா�க� ம"�� இலவச (S8ய) அ�ல
 மலிவான ஆ"ற� 
:ல� ஆ"ற� நிைறயஆதார�க% (மர� , திட எ8ெபா %).அைத �Gைமயாக 
இய-க நிரலா-க�தானாக மன3த ��-கீ� இ�லாம�.அ
 சா	திய� 
ெசய�ப�	
கிற
ெவ�ப ெசலைவ �ைற-க , �ள3(வ�	த� , கா"ேறா,ட�, ஒ  
சில ேநர�கள3�பய�ப�	த�ப�� எ8ெபா %கள3� வ�ைல ெபா�	
.

தன3�ப,டஅைறக% ெவ�பநிைலைய க,��ப�	
� ம"�� Nத�திரமாக 
அவ(கைள பராம8-க ,ப"றி பல டஜ� கண-கான percents R�த� ேசமி�� 
உ வா-�கிற
 , ம"��ஆ"ற� ெசய�திற� மி-க பய�பா,ைட.இ�த வழ-கி� 
அைன	
 ெவ�பநிைலக,��பா,� அைறக% தி,டமிட�ப,ட அளவ�� தானாக 
பராம8-க�ப�கிற
 ,ப�ற ேகார�ப,ட ெவ�பநிைல சில அைறக% Sடா-கி 
இ�லாம�ஒ��.வான3ைல , S8ய� , வ 0N� கா"� , காலநிைல நிக'@க% , ேநர� 
ம"�� ப வ� ,க,டைம�� ப�ர;சிைனக% , சாளர அள@ ம"�� இட�கள3� 
ெப8ய இ�ைலெச�வா-� , இ
 ம	திய ெவ�ப:,�� கண�ன3கள3� 
உ%ள
.ெப8ய இ�ைலவான3ைல காரணமாக மா�� அைறக% இைடேய 
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ச�� ,��ய ெவ	ப , காறி� திைச , ம�� பல எதி�பாராத சி�க�க�.

��தலானேசமி	! தான"ய#கி $ல� ஒள" அைண	பைத $ல� அைடய 
*+,�இ�.� சிறி/ ேநர� கழி2/ தானாகேவ அைண�க அ�ல/ அவ�க� 
ம3/ தி4�ப , ஒ4இய�க� க5டறித� வ6ைளவாக கால�.

பய�ப�2திபல - !�ள" சிறிய மி� ஒள" வ6ள�7க� �ட நிைறய ஆற� உ5� 
ெபற *+,�ேசமி	! , அதிக அதிகார� ம2திய ெவள":ச2தி7 ஒ	ப6;�.

இ<தeHouse அைம	ப6� சா2திய���க� ெசல�கைள தி4�ப ெபற வா=	!1 ேபா/ 
நி�வ� - 3 ஆ5�க� (பய�ப�2த	ப�� எ�ெபா4�கள"� வ6ைல ெபா�2/).
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2.eHouse அைம�� பதி��க�.

eHouse*ைற இ/க;�	பா;� ெசய�ப�2த எ<த வ >;+� தான"ய#கி ேம�ப;ட 
த>��ெவ?ேவ� வைக ஒ4#கிைண	! பல சாதன#க�.eHouse க5காண6	! 
ெசய�ப�2/கிற/ம�� க;�	பா;� ெவ	பநிைல , ஒள" நிைல , ெவ	ப$;�� , 

7ள"�வ62த� , ஈர	பத�.

eHouseகண6ன" மைன நி�வ *+,� , வ >�க� , ெபா/ க;+ட#க� , 

அAவலக#க� ,ேஹா;ட�க� ம�� அCக� க;�	பா;� *ைற 
பய�ப�2த	ப�கிற/.

eHouseகண6ன" நி�வ� ெபா4ளாதார *+,� , ஆ�த� அ�ல/ அதிகப;ச.

பலeHouse அைம	ப6� க;டைம	! வைகக� சா2திய2ைத 
உ4வா�7கிற/பரவலா�க	ப;ட , ைமய	ப�2த	ப;ட , ப6சி அ�ல/ Dயாத>னமான 
நி�வகி�க	ப��நி�வ�.

eHouseபய�ப�2த	ப�வதி�ைல இ4</ ராஜினாமா ெச=ய வா=	! இ/ ம;� 
அைம	!பாக#க� ம�� +�� பய�பா� ேநர+யாக (இ பயன� ேதைவகைள 
*+��7.கிரா� .HeatManager) ப6ளா; நி�வ� ைகவ6ட	ப;ட/.

eHouseநி�வ� ைமய	ப�2த	ப;ட ம�� ஒ4 க;�	ப�2தி 
வ+வைம�க	ப;டநிைல (LevelManager) அ�ல/ பல க;�	ப�2திக� ெகா5ட 
7F�கள"� பரவ6ய/அைறக� ம3/.இர5டாவ/ வழ�7 மிக�� 7ைறவாக 230V 

ேகப6ள"# ம�� உ�ளனஅவறி� ெமா2த ந>ள� ஒ4 சில *ைற 7�கிய 
ம�� நி�வ� ெச=கிற/ இ4�7�மிக மலிவான , இ/ ஓரளவ67 ெப�ய 
ெசல�கைள ஈ� ெச=யக;�	ப�2திக�.
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2.1 eHouse 1ப�சி ேம�பா
ைவய��.

எ�லாeHouse 1 சாதன#கைள தர� பH (ஆ�எH ேவைல - 485 *F இர;ைட).

இ<தபதி	! உ�ள வ6ள�கினா�: www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf

www.isys.PL/பதிவ6ற�க/eHouseEN.PDF 

2.2.CommManager ேம�பா
ைவய�� கீ� eHouse 1.

இ�இ<த க;டைம	! CommManager ப6சி பதிலாக , RS232/RS485 மாறி ,ExternalManager , 

InputExtenders , ெப4�கி.இ<த பதி	! வ6ள�கினா�மண6�7: 

www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf www.isys.PL/பதிவ6ற�க/eHouseEN.PDF 

Page 8 of 120

2012-12-20



2.3 .ஈ�த
ெந� eHouse (ஈ�த
ெந� eHouse) 

நி�வ� இ<த மா�பா�TCP கீJ ேவைல/IP ஈ2த�ெந; (10Mbit) உ�க;டைம	!.ஒேர 
ஒ4தவ6ர இ�.� ஆ�எH $ல� இைண�க	ப;ட இ/ HeatManager உ�ள/ - 485 

$ல�ேகப6� கட</.CommManager LevelManagers இைண</ 
ஒ2/ைழ2/ ,EthernetRoomManager'க� , TCP/IP ேபன�க� (வ65ேடாH எ�Hப6 , 

வ65ேடாH ெமாைப� 6.0)சவா� உட� eHouse ெநறி*ைறைய பய�ப�2தி - �7 
பதி� அ#கீக�	!பா/கா	! காரண#கK�காக.$�றா� நப� பய�பா�கள"� 
எள"தாக பய�ப�2தலா�அ#கீகார *ைறகைள அைத க;�	ப�2தி 
ெசய�ப�2த	ப�� எ��க;டைம	!.

eHouseகண6ன" க;�	பா;� நைட*ைறய6� ஒ?ெவா4 சாதன2ைத 
ெசய�ப�2/கிற/ , *+,�மி� அ�ல/ மி�னC *ைறய6� 
க;�	ப�2த	ப�� , ெதாட�</ உ4வா�க	ப;�ச<ைதய6� ெச=தி திற�க	ப;ட/.

eHouseஐஆ� �ேமா; க;�	ப�2தி (ேசான" நிைலயான) க;�	ப�2த	ப�� , ப6சி , 

ப6+ஏ ,Hமா�;ேபா�க� , மா2திைரக� , ெமாைப� ேபா� (வ65ேடாH ெமாைப� 
6.0 , அ5;ரா=� அ�ல/ஜாவா எ�ஈ எ�ஐ+ப6 2.0) , ட: ேபன�க� (வ65ேடாH 
ெமாைப� 6 அ+	பைடய6�.0 , வ65ேடாHஎ�Hப6 , வ65ேடாH வ6Hடா , 

வ65ேடாH 7 ம�� அ�2த) , ஆ5 ேபா�ற , ஜாவா ஒ4 
கண6	ெபாறிெபா42த	ப;ட அைம	!க� , அ�ல/ ெபா/வான Dவ� Dவ6;Dக� 
ஏற	ப;ட.க;�	பா� இ4�க *+,�ப6�ன� வழியாக அைடய - சிவ	! (ஐஆ�) , 

ஈத�ெந; , WiFi , இைணய� , மி�னNச� , எHஎ�எH ,ftp , ேகா	! நக�.

eHouseெபா/ சாதன#க� (உண�2திக� $ல�/அைண�க	ப;� எ.கா. 

பய�ப�2த.வ6ள�7க� , 7ழா=க� ,ெவ;� வைரபட#கைள , ஹ>;ட�க�) , உ� 
த��க� க;�	பா� இ�லாம� ம�� ேதைவய6�ைலெசல� ம�� அ�	பண6	! 
சாதன#க� (எ.கா..கிராஃப6� ேபன�க� , ) ேபன�கைள மா��.

eHouse ஒ2/ைழ2/ ம�� *+,�ப6சி நி�வகி�க	ப�� , மா2திைரக� , ெசா<த 
உ4வா�க வா=	! ப6+ஏ இ/ேம�ப;ட ம�� தன"	ப;ட ெசய�ப�2த 
ெம�ெபா4� ேம�வ6ள�பர#க�க;�	பா;� மாநில ம�� சி�ன�கைள 
அள�4�க� ப7	பா=� ம�� ெநறி*ைறக�வ64�ப6ய வழிய6� தர� 
ெதாடர வ64�ப6ய eHouse நிகJ�க� அ.	ப.

eHouse4Ethernet �ைறெகா��	ள� : 

� EthernetRoomManager (ERM) -ஒ�� அ�ல/ அத7 ேமப;ட அைறக� 
க;�	ப�2/� , 
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� LevelManager (LM) -*F ப6ளா; க;�	ப�2/� , appartment அ�ல/ மா+ வ >� , 

� EthernetHeatManager (EHM) -ம2திய ெவ	ப அைம	ப6� க;�	பா;+� , 

காேறா;ட� , அதிலி4</ ம35�� , ெகாதி கல�அைற , த5ண>� ஜா�ெக; 
ம�� ெவ	ப கா� வ6நிேயாக� $ல� ெந4	! , ��ய ,ெவ	ப த�	! , 

*தலியைவ , 

� CommManager (*த�வ�) ஈத�ெந; ,ஜிஎHஎ� - ஒ4#கிைண<த பா/கா	! 
அைம	! , உ4ைளக� க;�	ப�2தி , 

� �ேல ெதா7தி (எ�.ப6.) - ஆ�க	ப;+4க;�	ப�2தி ம�� PWM ப6ரகாச 
7ைற	பா�கKட� (வ64�ப6னா�) அைன2/ உண�2திக� , 

ம;�eHouse அைம	! த�ைம தன"	ப;ட ேவ�ப;ட ேத��மிக திறைமயான எ�� 
எ<த நி�வ� , உ�ைமயாள� வ64�ப6ய , ம��திறைமயான ெசல�.

மி�.கிரா� .ப6ளா; அ�ல/ அ��7மா+ eHouse நி�வ� உ4வா�7கிற/ 
நப�கK�7 இ�ைலEthernetHeatManager க;�	ப�2தி ேவ5�� , உ4ைள 
க;�	ப�2தி.அைவெபா/வாக ேநர+யாக ப6ளா; க;�	ப�2த LevelManager அ�ல/ 
CommManager ேவ5�� ,தன"	ப;ட க;�	ப�2/� ெவ	ப� அ�ல/ 
EthernetRoomManagers , இ<த வ6ள�7க�அைறக� ம�� ஆ+ேயா/வ >+ேயா 
அைம	!க�.

eHouse கண�ன� ெசய�ப���கிற� : 

� ஒ4#கிைண<தமி�சார ம�� மி�னC சாதன#க� க;�	பா;ைட 
(ம3//ஆஃ	) (ERM) .

� க;�	ப�2/வதி� ஆ+ேயா / வ >+ேயா ,HiFi *ைறைம ( வழிேயஐஆ� �ேமா; 
க;�	ப�2தி சமநிைல ) (ERM) .

� அள�ஒள" நிைல ம�� க;�	பா� (ERM , LM) .

� அள�ெவ	பநிைல ம�� க;�	பா� (ERM , EHM , LM) .

� பல - !�ள"தன"	ப;ட ெவ	ப க;�	பா� (ERM , LM) .

� ெகாதிகல� ஒ4#கிைண<த க;�	பா�அைற (EHM).

� ேமலா5ைமஉ�ள v entilation , r ecuperation ,ெவ	ப ப�மாறிக� , கா� 
ைகயாK� அல7க� (EHM) .

� ெகாதி கல�க;�	பா� (EHM) .

� த>ேபாசவ�க;�	பா;� த5ண>�ஜா�ெக; ம��/அ�ல/ மண6 OTவ6மான 
வ6நிேயாக� (EHM) .

� ��யகண6ன" க;�	பா;� (EHM) .

� ெவ	ப த�	! க;�	பா;� (EHM).

� பா/கா	!ஜிஎHஎ� அறிவ6	! கண6ன"ைய க5காண6�க ம5டல� (*த�வ�) 

ெவள"ேய ெசய�ப�2த	ப�கிற/ .

� வைரகைலகா;சி	ப�2த� ( தன"2தன"ேயCorelDraw உ�ள இ�தி பயன� நி�வ� 
ெச=த/ ) (ப6சி , ப6+ஏ , மா2திைரக� , Hமா�;ேபா�க� - வ65ேடாH 
ெமாைப� 6 , வ65ேடாH எ�Hப6 , 7 ,சாைலய6� $ல� ேதற� , ஆ5 
ேபா�ற , ஜாவா) இய�க *ைறைமக� இய�க	ப;ட/ .

� உ4ைளக� , வாய6�க� , கத�க� , நிழ�awnings க;�	பா� (*த�வ�).

� உ4வா�7த�eHouse அைம	ப6� பதி�க� (ப6சி) .
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� ��றா� தர	
 பய�பா��க� ம��� நி�வாக சாதன�க� (எ�த க�� 
இ லாம  - இ�த த�"க#தி க�	பா) , உண�க&வ'க� , (வ'�(க� , 

)ழா+க� , ேமா�டா�க� , ெவ� வைரபட�கைள , உ&ைளக�இய"கிக� 
ேபா�றைவ.

� இ&�1 அனலா" ெச�சா�கைள பய�பாச�ைத < 0 ; 3.3V) அளவ 3� அள4.

� ஐஆ�கண'ன7 ெதாைல க�	பா ( ேசான7நிைலயான SIRC ) (ERM) .

� ெதாைலஇைணய ம��� ஈ#த�ெந� வழியாக க�	பா (ERM , 9த வ� , 

LM , EHM) .

� கிராப'": �ல� உ�;� க�	பாேபன க� அ<�ரா+ , ஜாவா 
இய"க	ப�ட1 , வ'<ேடா: ெமாைப  6.0 (ம��� ெதாட��1) ,ெதாதிைர 
வ'<ேடா: எ":ப' இண"க#த�ைம அ ல1 PC , சாைலய'� �ல� 
ேத�ற� , 7 (ம���ெதாட��1).

� ெதாைலெமாைப  ேபா�க� �ல� க�	பா , ப'�ஏ , மா#திைரக� , 

:மா��ேபா�க� ெதா திைரய'  (அ<�ரா+ ,வ'<ேடா: ெமாைப  6.0 

வ'<ண	ப� க�	ப#1வதி  வழியாக அைம	
 WiFi ,எ:எ�எ: அ ல1 
மி�ன?ச ).

� எ:எ�எ:பா1கா	
 ம@ற  அறிவ'	
 , ம<டல� மா�ற�க� , 9ட"க 
( ேவ<�வைரய�"க	ப�ட அறி"ைக )A"க� ) (9த வ�) .

� eHouse உ�ள1(ய க�	பா ெசய ப#த	ப� ெசய பாகைள , 

ஏ���பதித  , பராமB"கெதாட� ம��� திறைமயான ேவைல.
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3 .eHouse4Ethernet கண�ன� க��	ப��திகள��.

3.1 EthernetRoomManager (ERM).

EthernetRoomManager(ERM) வசதிகைள" உ�ள உ&வா"க ��ய (ய உ�ள 
ைம"ேராக<�ேரால� ஆ)�மி�சார ேமலா<ைம , அைறய'  மி�னC 
சாதன�க�.வசதியாக4�,அதிகப�ச நி�வ க� ெபBய அைற ஒ��") 1 ERM 

(பயன� வைரய�#த பய�ப#1கிற1இ1 அைற) 9"கிய�.மா� ப� )ைற�த 
ப�ெஜ� நி�வ  1 LM உ�ளேதைவ.இ�த த3�4 அகEசிவ	
 க�	பா சில தைட 
ேபாடம��� தி�ட� ெச�.

9"கியEthernetRoomManager ெசய பாக�: 

� 24�ஜி�ட  நிர ப ெவள7யF (ேநர�யாக ெவள7 (��"கள7  ஓ�ந� 
இட�வைர இய�)� ெவள7	
ற சாதன�கைள/அைண"க ஒ& எ�.ப'.) 
எA	ப230V - ஐ�1 AC/10A (அதிகப�ச மதி	
க� தைட த�ேபாைதய ம��� 
மி�னA#த(ைம).

� 12உணBக� இைண")� �ஜி�ட  உ�ள 3கைள , (வ'�(க� , 

9தலியைவ.நிகH4க�1 இ&�1 மா�ற மாநில வைரய�"க	பகிற1 - > 0 

அ ல1 0 - > 1.ஒ1")வெத�ப1வ'&�ப'ய நிகH4க� “ பா�னா� ; 

CommManagerCfg ”வ'<ண	ப�.

� 8தன7#தன7யாக தி�டமிட	ப�ட நிைலகைள அனலா" உ�ள 3க� (10bit 

த3�மான�)(நிமி , அதிகப�ச�).இர< நிகH4க� ஒ& நிைல இ&�1 மா�ற 
வைரய�"கி�றனம�ெறா& x < நா� , x> அதிகப�ச�.

� 3ஒள7 அளவ'  க�	ப#1� PWM (ப : அகல ப<ேப�ற�) ெவள7யF 
(�.சி.ம�கலான) ஒ&�கிைண�த RGB க�	பா தன7#தன7யாக அ ல1 
ஒ�றாக பய�ப#த 9�I� .EthernetRoomManager'க� PWM ெவள7யF (ஒ�ைற 
LED ஓ�ட திற�ஆ	ேடா - தன7ைம	ப#1) ம��� மி� இய"கி ேதைவ.ெவள7 
PWM ச"தி இய"கிக� 9�I�FrontPanel ெதா)தி நி�வ	ப�ட அ ல1 
பய�ப#த	ப�.

� நிரலா"க�க�கார� ம��� ேசமி#1 இய�)� நிகH4க� தி�ட (255 பதவ'க�)

ERM எ�ற ஃ	ளாK நிைனவக�.

� ஐஆ�ேசான7 (SIRC) கண'ன7 இண"க#த�ைம அகEசிவ	
 
ெப�த EthernetRoomManager க�	ப#1�'க� �ல� ேசான7 அ ல1 
உலகளாவ'ய ெதாைலக�	ப#திக�.

� ஐஆ�ஆ�ேயா/வ 3�ேயா/HiFi அைம	
க� க�	ப#1� அகEசிவ	
 
�ரா�:மி�ட�ெதாைல க�	ப#தி சமி"ைஞ சமநிைல �ல�.

� ேமேல250 ERM ெச+ய eHouse அைம	
 நி�வ	ப�ட.

EthernetRoomManagerநி�வ	ப� ப'சி �ல� க�டைம"க	ப�ட ம��� ேமலா<ைம“ 

CommManagerCfg.exe ” வ'<ண	ப� , இ1 ெசய ப#1கிற1(ய ஆக அைன#1 
ெசய பாக� ம��� வ'&	ப�கைள க�	ப#தி நிகHEசிகைள(த�திர ெதா)தி 
அட�கிI�ள ம��� அைன#1 உ�;� ெசய பாகைள நிகH#த 
9�I�உ�நா��  PC ஐ வ&ைக இ லாம  , க�	பா� ேபன க� , 

மா#திைரக� ேபா�றைவ.ெதாைலம�ற eHouse ஈ#த�ெந� க�	ப#தி 
க�	பா��  (நிகHைவ அM	ப') ெகா�ளலா�ேநர�யாக ெச+ய.
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EthernetRoomManagerஉ�ள 3க� அ ல1 ஒ& சில ேவ�ப�ட சமி"ைஞ வைகக� 
(ெகா<�ள1ெவள7யF).

ஒNெவா&சமி"ைஞ அ1 ெதாட�
ைடய ஒ& சில தன7	ப�ட நிகH4க� ம��� 
வ'&	ப�கைள ெகா<�ள1 ,சி"ன  வைகைய சா��த.

உ�ள 3சி"ன கைள ப'�வ&மா�: 

� எ லாஅனலா" உ�ள 3க� , 
� எ லா�ஜி�ட  உ�ள 3கைள , 
� ஐஆ�ஏ�ப' (ெதாைல க�	பா�ைட).

உ�ப#திசி"ன கைள ப'�வ&மா�: 

� எ லா�ஜி�ட  ெவள7யF , 
� எ லாPWM ெவள7யF , 
� ஐஆ��ரா�:மி�ட� (ெவள7	
ற சாதன�கைள க�	ப#1�).

3.1.1.சமி�ைஞக� வ�ள�க.

3.1.1.1.அனலா� உ�ள��க� (ஏ�சி).

ஒ�ெவா�அனலா
 உள �� வைர ேவைல < 0 ; 3.10 ப�� த��மான� ெகா�� 3V) .இ� தன� தன�யாக 
மி#ன$ த ம�ட&க 'ைற)த ப�ச ம+,� அதிகப�ச ஒ�
க-ப�கி#றன(ஏ/சி ெசய0பா� 3 

எ0ைலக வழ&'�).இ)த நிைலகைள கட)� சா-ப��ேவ#வைரய,
க-ப�ட நிக45சியாக 
தான�ய&கி நிக46 நட த-ப�� �வ
க“ CommManagerCfg.exe ” வ��ண-ப�.இ)த நிைலக 
உளனஒ�ெவா� ஏ/சி ேசன0 ம+,� ஒ�ெவா� நிர0 தன�-ப�டEthernetRoomManager.

இர�� நிக46கஅளவ�ட-ப�கிற� மதி-8கைள நிைலகைள கட)� ஒ�ெவா� ஏ/சி 
ெதாட�8ைடய: 

� எ#றா0UX <” Min மதி-8 ” * வ��ண-ப ைத இ0 நிரலா
க-ப�டத+ேபாைதய தி�ட� , நிக4ைவ 
“ உள ஒ�
க-ப�கி#றன ; நிக46 'ைற)த� ” * 8ல�CommManagerCfg பய#பா� 
ெதாட&க-ப�ட�.

� எ#றா0UX>” ேம
9 மதி-8 ” * வ��ண-ப ைத இ0 நிரலா
க-ப�டத+ேபாைதய தி�ட� , 

நிக4ைவ “ உள ஒ�
க-ப�கி#றன ; நிக46 ேம
9 ” * 8ல�CommManagerCfg பய#பா� 
ெதாட&க-ப�ட�.

சில ஏ/சிஉள ��க உநா�/0 வ#ெபா� பதி-8க ெபா, � ஒ�
கீ�.

(*) ெபய;ட0மாநா�/# <த0 “ CommManagerCfg.exe ” வ��ண-ப�.
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3.1.1.2 .�ஜி�ட� இ�ெபா��க�.

இல"க9ைறஉ�ள 3க� இர< த�"க� அள4 (1 ம��� 0) க<டறிய.சBயான 
உ�தி ேவ<�ப'ைழ வ'ள7�
 உ�ள 3க� 1V ப'�னைட4 உ�ள1.உ�ள 3க� 3V3 

வைர இA"க4�மி�சார� , ம��� க�	ப#தி தைரய'  சமி"ைஞ உ�ள 3 
shorting ெசய ப#தத�ேபாைதய உ�ள 3.மி�னC உண�க&வ'க� ம��� 
:வ'�(க� எ�த வ'தமான ேவ<�ந3<ட வBைசகள7  இ�த நிைலகைள உ�தி 
ம��� சிற�த த3�4 எ	ேபா1சாதன�க� ெவள7 இைண	
 இ ைல 
ெதாட�
கOட� Bேல உ�ள க��ெயA	பெபா1வான என க�	பா�டாள� 
இெபா&�க� இைண�1�ள ஆ�ற கள7� () மா�ற.இ�த PHநிைலய'  சBயான 
மி�னA#த� நிைலக� ம��� தன7 உ�தியள7"கிறா�பா1கா	பாக ம�ற 
ெபா&�க� இ&�1 இய�)� 9�I� சாதன�க� .இ ைலெயன7  , வ'நிேயாக 
மதி	
 ேவ�பா அ ல1 ெச�சா� ெசயலிழ	
 ஏ�பட"��உ�ள 3 அ ல1 
9A க�	ப#தி நிர�தர ேசத�.

அ�ேக1 இ&�1 மா�ற மாநில ம@1 ஒNெவா& உ�ள 3 வைரய�"க	பகிற1 ஒ& 
நிகH4 தா� , 0“ அைம"க ; CommManagerCfg.exe ” வ'<ண	ப�.தைலகீH 
நடவ�"ைகவைரய�"க	ப�ட ேபா1 “ தைலகீH ” ெகா� த�ேபாைதய 
அைம"க	ப�ட1உ�ள 3.இ�த வழ") உ�ள 3 ெவள7யF� அ1 ேபா1 GND இ&�1 
1<�"க	ப�ட.
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உ�ள ��க� இ	
க ேவ��எ�த மி�ன��த�கைள இ	�� 
ப��
க�ப�ட.அ"�பைட (GND) ம��ேம #$கியத&ேபாைதய க���ப��தி ஏ&$.
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3.1.1.3 .�ஜி�ட� ெவள��பா�களாவன 

இல
க*ைறெவள-ய.�கைள ேநர"யாக உண2�திக� இய
க (ஒ&ைற அ4ல� 
�ேல ெதா#தி) ம&$� *"5�த	
க மாநில�கள-4 அைம
க *"5� 0 ம&$� 1 

(அைண
க ம&$� �ேல ம6�ெதாட27க�).ெவள-ய.�கைள ஒ�
க�ப�� நிக89 
ஆ#�: 

� ம6� , 
� இன-ய , 
� இர� ெபா	�கைள ஒ�றாக இைண
#� மர��� , 
� ம6�(தி�டமிட�ப�ட ேநர�) , 

அ�இய
க: 

� ஒ	ஏ"சி நிைல #$
# நிக89 , 
� உ�ள ��நிக8ைவ மா&ற , 
� தி�டமி��ச�பவ� , 
� ைக�<4 (பாட�7�தக�)ச�பவ�.
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3.1.1.5.PWM (���� அகல ப�ேப�ற�) ெவள��பா�களாவன.

PWMெவள-ய.� "சி ப�ரகாச #ைற�பா�க=ட� இ	
#� , இ� (8 ப��க� மாறி 
>ழ&சி உ�ள�த�2மான�).

PWM�ேல ெதா#தி ம6� வ�	�பமாக நி$வ�ப�ட பவ2 இய
கிக� இைண�� 
ெவள-ய.�(அ4ல� வ�	�ப FrontPanel) , சரளமாக க���ப��த *"5� (255 பதவ�க�) 

ஒள-12V/DC இய�#� வ�ள
#க� நிைல - 30W.இ$திய�4 ெவள- ச
திஆ�ேடா 
ெகாட இய
கிகைள - உ�ள �� ம6� தன-ைம , உய2 அதிகார� ெச@��வத&# 
பய�ப�கிற�ேம@� உைம ஒ�ப.�� >ைமக� (இ.கிரா�.".சி. ேமா�டா2க� , 

ventilators , #ழாAக�).

PWMLM ெவள-ய.� , ERM , EHM 1 ஓ�ட திற� LED ேநர"யாக ெதாட27ஆ�ேடா ஒ	 
உ$�7 என - தன-ைமயா
கி.ஆ�ேடா - தன-ைம�ப��� ஒ	 பா�கா
க ேவ�� 
எ�$ஏ&ப�� *� அைம�ப�� நிர�தர பாதி�7 இ	�� க���ப��திெசயலிழ�7.

இைண�7eHouse அைம�7 7ற PWM ச
தி இய
கிக� உதாரண�.
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இைண�7*"�தவைர #$கிய ேபா4 உண2�ேத�.

3.1.1.6.இ�த ஐஆ  !ேமா� க��ேரா�EthernetRoomManager.

ஒCெவா	EthernetRoomManager நிைலயான ஐஆ2 ேசான- ெதாைல 
க���ப��த�ப��க���ப��தி (SIRC).ெதாைல க���பா�டாள2 
ெசய4ப���கிற�: 

� மா&றெவள-ய.�கைள மாநில�கள-4 , 
� மா&றெவ�பநிைல அள9க� , 
� மா&றஏ"சி அள9க� , 
� மா&றஒள- நிைலக� , 
� ம6�டைம
கEthernetRoomManager , 

� க���ப��தவ��ஆ�� பய�பா� ப�சி eHouse ச2வ2 (*) நி$வ�ப�ட.

ஒ�பைடெதாைல க���பா�� ெபா�தா�க� ேநர"யாக உ�E2 நிக89 நிக8�த 
*"5�தன-�தன-ேய.

தவ$த4ெதாைல க���பா�டாள2 வைக ேசான- RMT உ�ள� - V260A (வ �"ேயா 2 

அைம�ைப பய�ப���கிற�).

ேயாசி��கண�ன- ெசய4பா� ெப	� எண�
ைகய�லான , ெதாைல க���ப��தி 
இ	
க ேவ��F�மானவைர பல ெபா�தா�க� (மா&றியத&# உ� 
>வ��>ட�சாதன�க�).

தவ$த4ெதாைல க���ப��தி ெபா�தாைன ெசய4பா�க� (*� -

க�டைம
க�ப�ட அைம�ைப வ �"ேயா 2).

ெபா�தாைன பண
க� 

ர�� அழி 
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0 - 9 0 - 9உ�ள �� ேத29 எ�ஆ2 , உ&ப�தி , ஏ"சி ேசன4 , PWM ேசன4 

இய
க 

இன-ய நி$�� 

ச
கர�+ + 

ச
கர�- -

"வ�/வ �"ேயா ெவ�பநிைல(நிைலக�) 

ஒள- கா�சி(நிைலக�) 

உ�ள ��"ஜி�ட4 அ9�க� ேத29 

ஆ"ேயாமான-�ட2 அனலா
 உ�ள �� (நிைலக�) 

ெர
 ம6�டைமத&ேபாைதய RoomManager (அேத ச� அ��தி ேதைவ�ப��) 

ச� உ$தி�ப��த4ம6�7 ம&$� மா&$� தி�ட� 

மா&$ ச
தி(ம&ற நிைல மா$) 

>$>$�பானேகா�7 நிர4 ேத29 (த&ேபாைதய RM அதிகப�ச� 24 உலக 
வைரயைறதி�ட�க�) 

க���ப���த4 ெமHம&ற EthernetRoomManager (ம��ேம ெவள-ய.� மா&றலா�) [" 

ப�" "+ Nr_of_RoomManager + " "ச� ; + " உ�ள �� "ேத2�ெத� ; +OutputNr + உ�// மா&$] 

(*) 

இைடநி$�� வ��ஆ��(Play) (*) 

SAT வ��ஆ��(நி$��) (*) 

#றிய.�ெடஅ��த வ��ஆ�� (அ��த �ரா
) (*) 

#றிய.�ெட*�ைதய வ��ஆ�� (*�ைதய "ரா
) (*) 

எI.ப�./எ4ப� வ��ஆ��(ஷஃப��) (*) 

பர�த வ��ஆ��(ம6��) (*) 

ெதா#தி + வ��ஆ��(ெதா#தி +) (*) 

ெதா#தி - வ��ஆ��(ெதா#தி - ) (*) 

ெதாைலக���ப��தி பய�பா� எ�த நிக89 மரணதடைன ெசய4ப���கிற� , 

மாறிவ	� தவ�ரக�டைம�7 ம&$� தி�ட பதி�7.

ப"க�ஐஆ2 க���பா�ைட: 

1 .*ைற ேத29: 

� ெவ�பநிைல , 
� ஒள- , 
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� இல�க�ைறஉ	ப�தி , 
� ெதாட��ைறஉ�ள �� (ஏ�சி) , 
� தி�ட�.

2 .ேசன� எ ஆ� ேத�": 

0.. அதிகப�ச� 

3 .மதி%& மா	ற� 

� + , 
� - , 
� ம'( , 
� இன)ய , 
� இர,� ெபா-�கைள ஒ றாக இைண�0� மர�(,�.

(இ.கிரா� .ஒள) நிைல , ேசன� 1 , + , + , +) 

EthernetRoomManager+ பல �ைற அ�	
� ேவ��� எ�� ந��ட ெபா	தாைன 
அ�	திஎதி�பா��க�ப�கிற
 நிைல மாற.

அ2ேகஇ( பய பா� உலகளாவ4ய ஐஆ� ெதாைல க��%பா�� வா6%& 
(உட க�ட%ப�ட - ேசான) நிைலயான ஆதர" - SIRC) , எ�சி� ட7 08 (e 

என.கிரா� .9,ணறி" , லாஜிெட� {ஹா�மன)}) ம	<� ேதைவயான க�டைம%& 
ம	<� உ-வா�கெதாைல க��%ப��தி உ�ள வ4ள�க2க� ஐஆ� க,�ேரா� 
ேபன� உ-வா�கeHouse ேமலா,ைம.

அ�லாம�க��%பா�ைட அ�%பண4�( ெபா�தா க� , எ=த ஒ(�க வா6%& 
உ�ள(ெதாைல கிைட�0� இலவச ெபா�தா க� உ�>� RoomManager 

நிக?"க��%ப��தி (அதிகப�ச� 200).ப�ேவ< ஆ�ேயா/க��%ப��த வா6%& 
உ�ள(வ ��ேயா , ஒ	ைற ேசான) ெதாைல க��%ப��தி வழியாக HiFi �ைறைம , 

ம	<� ஒ(�0வத	0ெபா�தா க� பல ெசய�பா�கைள.

மா��த�ெவள
ய� மாநில (ON/OFF).

1 .ெதாைல க��%ப��தி ஊடக2கB�0 (உ�ள �� ேத�=ெத�) ெபா�தாைன 

2 .ப4ரC எ ஆ� 0.. 24 

3ேதைவயான மாநில ேத�=ெத��க"� 

� (பவ�)மா<வத	0 (ON - > இன)ய அ�ல( இன)ய - > ) ம'( , 
� (வ4ைளயா��)– ம'( , 
� (நி<�() - இன)ய.

உதாரண2க�: 

(உ�ள ��ேத�") - > (1) - > (3) - > (வ4ைளயா��) = ெவள)யD� 13 

(உ�ள ��ேத�") - > (7) - > (நி<�() இன)ய = ெவள)யD� 7 
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(உ�ள ��ேத�") - > (1) - > (7) - > (பவ�) = ெவள)யD� 17 மா	< மாநில� 

மா�றRoomManager தி�ட�.

1 .ப4ரC (Cமா�� ேகா%&) 

2 .NR 1 ேத�".. 24 

3 .ப4ரC (சE) 

உதாரண2க�: 

(Cமா��ேகா%&) - > (1) - > (3) - > (சE) = ேத�=ெத� தி�ட� 13 

(Cமா��ேகா%&) - > (7) - > (சE) = ேத�=ெத� நிர� 7 

(Cமா��ேகா%&) - > (1) - > (7) - > (சE) = ேத�=ெத� தி�ட� 17 

மா��ஏ�சி நிைலக�.

1 .ெச6தி (ஆ�ேயா மான)�ட�) 

2 .ேசன� 1 ேத�".. 8 

3 .ச�கர�ைத தி-%&வத	0 (+) அ�ல( ( - ) (1 (�%& = மா	ற�ைத Fமா� 
3.மி ன8�த 3mV ,temp ஏற�தாழ 0.LM335 8 �கிE).

உதாரண�2 �கிE ப	றி ெவ%ப அதிகE%& , ஏ�சி ேசன� 2 க��%ப��த%ப�� 

1 .(ஆ�ேயா மான)�ட�) - > (2) - > (வ �� +) - > (வ �� +) - >(வ �� +) 

ஒள
நிைல க��பா.

1 .ப4ரC (கா�சி) 

2 .ம2கலான ேசனைல ேத�": 

� 1 - n - > PWM ப4ரகாச 0ைற%பா கBட  (1.. 3) , 

� 0 - > ெதாட�7சியான ெவள)யD�கைள (ஒள) 08�க� எ றா� ம'(/அைண�க 
ேவ,��பய ப��த%ப�கிற() 

3 .�ைறய4� ேத�" , 

� இன)ய(நி<�() , 
� ம'((வ4ைளயா��) , 
� இர,� ெபா-�கைள ஒ றாக இைண�0� மர�(,�(பவ�) , 
� " + "(ச�கர�) , 
� " - "(ச�கர�).

4 .(இன)ய).
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தி-மண�ம2கலான எ,: 

� 1 - n - > PWM ப4ரகாச 0ைற%பா கBட  (ம2கலான மா	ற� நி<�த) ம2கலான 
த	ேபா( எ றா�அதிகE�0� அ�ல( 0ைறG� , ம2கலான நி<�தி 
இ-=தா� இ=த ெபா�தாைன அ8�த"�(Cடா% வைர அ�ல() ஒள)ம2க� 
(வ�க.

தி-மண�ம2கலான எ,: 

1 - n- > ஒள) நிைல ேத�=ெத��க%ப�ட ம2கலான brightening 0 ெதாட�க 
எ றா�இ�ைலெயன)� ஒள)ம2க� (வ�க.

4(அ <).

தி-மண�ம2கலான எ,: 

� 1 - n - > ேத�" PWM ம2கலான (வைர மதி%& ேம�C அ�ல( brightening 

ெதாட2கைகேய� நி<�த�தி�) , 

4( - ).

தி-மண�ம2கலான எ,: 

0 - > கட=த ெவள)யD� (ஒள) 08) அைண�ேத  , 

1 - n- > (கீேழ மதி%& min அ�ல( ேத�" PWM ம2கலான ம82க� ெதாட2கைகேய� 
நி<�த�தி�) , 

4 .(+).

தி-மண�ம2கலான எ,: 

� 0 - > அ��த ெவள)யD� (ஒள) 08) ேபா�2க� , 

� 1 - n - > (வைர மதி%& ேம�C அ�ல( ேத�" PWM ம2கலான ஒ- brightening 

ெதாட2கைகேய� நி<�த�தி�) , 

உதாரண"க�: 

(கா�சி)- > (1) - > (+) - >...... (இ தாமத�.கிரா�.10 கள)� இர,��).... - > (நி<�() -

ம2கலான 1 PWM brightening (வ�க ம	<� 10 கள)� இர,�� ப4 ன� நி<�த 

(கா�சி)- > (+) - அ��த ெவள)யD� எ ஆ� (அ��த ஒள) 08) ஆ  

(கா�சி)- > ( - ) - த	ேபாைதய ெவள)யD� எ ஆ� (த	ேபாைதய ஒள) 08) அைண�க 

க��ப#$வதி�ம�ற EthernetRoomManager ெவள
ய� (*).

1 .ப4ரC (ப��) , 

2 .ேதைவயான RoomManager எ ற (0ைற=த �கவE) ேத�" , 

3 .ப4ரC (சE) , 
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4 .உ�>� RoomManager ேபா ற ப�நிைலக� 

(உ�ள ��ேத�=ெத� - > (ெவள)யD� NR) - (பவ� அ�ல( வ4ைளயா�� அ�ல( 
நி<�() 

5 .உ�>� RM க��%பா�� 2 நிமிட2க� ெசயல	ற ப4 ன� ம',��ெதாைல 
க��%ப��தி அ�ல( RoomManager எ ஆ� 0 ைகேய� ேத�".

உதாரண2க� 

(ப��)- > (2) - > (சE) (�கவE = EthernetRoomManager ேத�"0 , 202) 

(உ�ள ��ேத�") - > (1) - > (2) - > ெவள)யD� 12 (பவ�) மா	< அரFேத�" ERM ப	றி 

(உ�ள ��ேத�") - > (1) - > (0) - > ெவள)யD� 10 � ேததி (வ4ைளயா��) ெதாட20கேத�" 
ERM 

(உ�ள ��ேத�") - > (4) - > (Cடா%) ேத�" ERM உ	ப�தி 4 அைண 

(ப��)- > (சE) உ�>� RM ேத�" ம<ேசமி�கிற(.

கால#தி�வ%ழாவ%� மா�ற� , இ�ைல.ெவள
ேய , உ�ள) , தி�ட� , 

ேபா*றைவ எ�ேபா$� ம,�டைம-க.�0 , எனேவ இ0த (ப��) ேபா*ற 0 ேத1. 
அவசிய� இ�ைல - > (0) - >(ச3) 

ேமலா4ைமவ%*ஆ�� வ%4ண�ப� (*).

வ4 ஆ�%வ4,ண%ப eHouse ப4சி ேசைவயக� நி<வ%ப�ட ம	<� 
இய20�.வ4 ஆ�%Iல� ஐஆ� (ேசான) ெதாைல க��%ப��தி) Iல� 
க��%ப��த%ப�கிற(EthernetRoomManager.

� ெதாைல க��%ப��தி ெபா�தா க� ம	<� அவ	றி  ெசய�பா�க�: 

ஆ1.சி.ெபா#தாைன வ%ழா 

இைடநி<�( வ4 ஆ�%(Play) அ�ல( த	ேபாைதய பாைதய4� ம',�� , 

SAT வ4 ஆ�%(நி<�() ம2கி%ேபாத� ம	<� நி<�த , 

0றியD�ெட,அ��த வ4 ஆ�% (அ��த �ரா�) , 

0றியD�ெட,�=ைதய வ4 ஆ�% (�=ைதய �ரா�) 

> > வ4 ஆ�%(FF) அ��த சில ெநா�கள)� 

< < வ4 ஆ�%(� னா�) � னா� சில வ4நா�க� 
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எC.ப4./எ�ப4 வ4 ஆ�%(ஷஃப4�) மா	< ஷஃப4� �ைறைம 

பர=த வ4 ஆ�%(ம',��) ம',�� நிைலமா	< 

ெதா0தி + வ4 ஆ�%(ெதா0தி +) அதிகE%& ெதா0தி 1 % 

ெதா0தி - வ4 ஆ�%(ெதா0தி - ) 0ைற�க ெதா0தி 1 % 

2 .ெதாைல க��பா�டாள1 உ�61 EthernetRoomManager நிக7.க� 
ஒ$-8த�ெபா#தா*க�.

EthernetRoomManagerஅ8�தி ம'( ெகாைல உ�>� நிக?வ4� ெசய�பா� 
உ-வா�கெதாைல க��%ப��தி ஒ- தி�டமிட%ப�ட ெபா�தாைன 
(அதிகப�ச�.ெபா�தா க� 200 நிக?"க�ஒ(�க�) சா�திய�.

ேவ,��ெதாைல க��%ப��தி ெபா�தா க� வைரயைறக� உ-வா�க: 

� ர “ CommManagerCfg ” ேதைவயான EthernetRoomManager உதாரண�தி	0. „ 
CommManagerCfg.exe/ ஒ9: 000201 ” .

� அ8�(ெபா�தாைன “ அக7சிவ%& அைம%&க� ” “ம'( ; ெபா( ” *தாவ� 
� சEயானநிைல ேச��ைக ேத�" - பா�C க��%பா�� „ பயன�நிர�ப� ஐஆ� 
பண4க� ” *.

� ெபய�ெபய� (ைறய4� மா	ற� 
� ச�பவ�அ�ல( த	ேபாைதய நிக?" ேலப4� அ8�தி ப4 ன� ேத�"“ N/A 

”.நிக?" பைட%பாள)ய4  வ4,ேடா – ேதா <� ; ப4ற0ேத�" நிக?" “ ஏ	< ” 

அ8�த�.
� “ கவ�த� (தர")ஐஆ� ” * ெபா�தாைன அ8�(�ேபா( 
� அ8�(ேத�" EthernetRoomManager ேநர�யாக ெதாைல க��%பா� ப�ட .

� ஐஆ�0றியD� "ெபா�தாைன �க�தி� கா�ட%ப�� ; "ஐஆ� ைக%ப	ற ; *.

� அ8�(“ ேச� ” ெபா�தா  
� ப4ற0நிக?"க� ெச6தி ஒ(�கீ�ைட அைன�( ேதைவயான ெதாைல 
க��%ப��தி ெபா�தா க�ெபா�தாைன " ேம�ப��த� 0றியD�க� " * 

� இ<தியாக“ ேசமி�க அைம%&க� ” ெபா�தாைன dowload அ8�த%ப�கிறா� 
ேவ,��க��%ப��தி அைம%&.

க���ப���வதி�ஐஆ� �ேமா� க���ப��தி வழியாக ெவள� 
சாதன�க� (ஆ�ேயா/வ ��ேயா/HiFi) எ ற"றிய#� சமநிைல.

EthernetRoomManagerஐஆ� �ரா Cமி�ட� ெகா,�-�0� ம	<� IR சமி�ைஞகைள 
ெசM�(வத	0 த��க�தி� உ-வா�கபல உ	ப�தியாள�க� தர.

அைவைக%ப	ற%ப�ட , க	< ம	<� வ4ைளயாட (ஒNெவா- ERM ஒ <�0 வைர 
255 0றியD�க�) .ஐஆ� 0றியD� ப4�%& ப4ற0 , eHouse நிக?"கைள ஒ-2கிைண�க 
உ-வா�க%ப�ட�ைற.இ=த நிக?"கைள பல வழிகள)� ெசய�ப��த%ப��.

3 .ெதாைல 8றிய�க� வைரய�-8� , ெவள
�:ற சாதன"கைள 
க��ப#$�.

இ�ேமலா,ைம�0 ஐஆ� ெதாைல க��%பா�டாள� 0றியD� உ-வா�க ம	<� 
ேச��க ேவ,��ெவள)%&ற சாதன2கைள (ெதாைல�கா�சி , HiFi , வ ��ேயா , 
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ேம�பா�ைவய
� கீ� �வ
� ேபா�றைவ)ேத�� EthernetRoomManager , ப
�வ�� 
ப�நிைலகைள ெச�ய ேவ���: 

� இய க��“ CommManagerCfg ” ேதைவயான EthernetRoomManager உதாரண%தி�&. „ 

CommManagerCfg.exe/ ஒ�: 000201 ” .
� அ(%)ெபா%தாைன “ அக*சிவ+, அைம+,க- ” “ம.) ; ெபா) ” *தாவ/ 
� திற0த“ ெதாைல க1�+பா� ” * தாவ/ , ம�2� “ ெச�2 ; ஐஆ� 
வைரய2 &�க1�+பா� சி ன/க- ”.

� ைவதன5+ப1ட , &2கிய ம�2� வ
ள க ெபய�.

(இ.கிரா�.ெதாைல கா1சி/இ/ைல).

� அ(%)" "ஐஆ� சி ன/ ைக+ப�ற ; ெதாைல க1�+பா1� * ப
�ன� 
ெபா%தாைனெவள5 சாதன� (ேத�� RoomManager ெச�ய இய கினா�).

� ஐஆ�&றிய7� eHouse பய�பா1�/ ெபா%தாைன ஒ� 9க%தி/ ேதா�2�.

� 9��ெவள5ய7� சாளர%தி/ கா1ட+ப�� 
� &றிய7�"அ(%தி eHouse அைம+, ேச� க 9�:� ; "ேச� க ; * ெபா%தாைன.

� ப
ற&அைன%) ேதைவ ஐஆ� &றிய7�க- ெச�தியாள� ெபா%தாைன 
ேம�ப�%த/ &றிய7�க- நிக�*சிகைள.

4 .ேம�ேரா�க	 உ�வா�த� - ப��ன� 1 4 ெதாைல றிய��க	 
மரணத�டைன.

க�காண
+,ேத�� EthernetRoomManager ப�றி , ப
�வ�� ப�நிைலகைள ெச�ய 
ேவ���: 

� ேத�0ெத�"உ-ள EthernetRoomManager ெபய� வ
��ப
ய ; ெபா) " * தாவ/.

� திற0த“ ெதாைல க1�+பா� ” * தாவ/ , ம�2� “ ெச�2 ; ஐஆ� 
வைரய2 &�ேம ேரா க- ” *.

� அ(%)" "ேச� க ; * ெபா%தாைன ந;<க- ேவ��� எ�றா/ ப1�யலி/ 
இ2திய
/ (ெச�2,திய உ�+ப�ைய ேச� க) அ/ல) பதிலாக ப1�யலி/ 
இ�0) உ�+ப�ைய ேத��.

� இ/1 , 2 , 3 , 4 * ேகா�ேபா - ெப1�கள5/ வைரய2 க+ப1ட ெதாட�நிைலயாகேவா 
ஐஆ� நிக��க- ேத��“ ஐஆ� க1�+பா� சி ன/க- ” * &(.

� ஐஆ�சி ன/கைள ப
�ன� RoomManager >ல� 1 கட0த ஒ� lunchedக1டைம+, 
ஏ�2�.

� ப
ற&"அைன%) ேதைவயான ேம ேரா க- ெச�தியாள� ெபா%தாைன 
நிக�*சிகைள ; ேம�ப�%த/ &றிய7�க- "*.

� இ2தியாக“ உ-ள ; ெபா) ” * த%த/ ப
ர@ ெபா%தாைன " "அைம+,கைள 
ேசமி ;ஐஆ� நிக��க- உ�வா க.

சிலடஜ� தர<க- ஐஆ� ெதாைல க1�+ப�%திகள5� வைக 
ஆதர�EthernetRoomManager (ேசாதைன சாதன� >ல� சBபா� க+ப1ட ம�2� 
ெதாைலக1�+ப�%தி).சBபா� க+ப1ட தர<க- (ேசான5 இ� &� , மி1Cப
ஷி , 

AIWA ,சா�ச< , ேடE , பானாேசான5  , Matsumi , எ/ஜி ம�2�) இ�F� பல.சிற0த 
வழிஆ�ேயா/வ ;�ேயா சாதன<கைள ஒ� தயாB+பாள� ம.) 9�ெவ� க.

சிலஉ�ப%தியாள�க- எ+ேபா)� ஒ� ெதாைல க1�+பா1� அைம+, பய�ப�%த 
ேவ�டா� , அ+ெபா()ைக+ப�2த/ ம�2� வ
ைளயாட &றிய7� சBபா� க+பட 
ேவ���.

3.1.1.7.�ைண �ல� க	
�ப
�� - மின�ேய�ச� 
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ஐஆ�/ஆ�எஃ�ெதாைல க	
�ப
தி (மி�ன�  !கிய) 

eHouseகண
ன5 மி�னH வ
ைசகைள ஆதB கிற) (ஐஆ� அக - சிவ+, ம�2� 
வாெனாலிஅதி�ெவ� RF) , 4 ப1ட�க- ெகா�ட.

அவசரமானகீேழ ெபா%தா�க- த�ேபாைதய தி1ட� மா�றியத�& ஐஆ� &றிய7� 
)வ கEthernetRoomManager (ேசான5 ஆ�.சி. உ-ள ெபா%தா�கைள அ(%தி வBைசைய 
சம(SmartFile> ProgramNR +1> சB).ஆ1ப க%தி� உ�வா க+ப1ட)RoomManager அ/ல) “ 

CommManagerCfg.exe ” வ
�ண+ப�.

3.1.2.EthernetRoomManager வ#$வா!க ெதா%திக&.

3.1.2.1 வ#'�ப வ#$வா!க ெதா%திக& (*).

EthernetRoomManager2 I வசதிகைள:� ெகா��-ள) - பய�ப�%த+படலா� இதி/ 
232 (TTL) UART )ைற9கக1�+ப�%திக- அ/ல) சிற+, பய�பா�க- அ�+பண
%) 
பதி+,க-.

3.1.2.2.Mifare அ�க) அ	ைட +ட� (*).

RoomManagerMifare அ1ைட Jட� ஒ%)ைழ க 9�யா).இ0த த;�� 
ெபறலா�க1�+ப�%த , வல) க1�+பா�க- , க1�+பா1� எ/ைல.&றி+பாக 
உ-ள)ஓ1ட/கள5/ பயF-ளதாக , ெபா) க1�ட<க- , அLவலக<க- , 

க1�+பா� அHகபய�பா�க-.

நிைற�வாசக� & அ1ைட eHouse ேசைவயக� PC ம�2� தி1டமிட+ப1ட நிக�ைவ 
ெவள5ேய�ற(இ ெதாட<க+ப1ட).கிரா�.) கதைவ திற க 

எ�றா/அ1ைட eHouse அைம+, அHக/ உBைம 9க>�ைய 
ெசய/ப�%த+ப1ட) மா�ற�த�ேபாைதய RoomManager  கான.

அHகவல) அைம க 9�:�: 

� நிைலமா2அ�2/ஆஃ+ ெவள5ய7� (தன5%தன5யாக ஒNெவா� ெவள5ய7�) , 
� மா�2த/தி1ட<க- (உலகளாவ
ய அைன%) தி1ட<க-) , 

� ச�பவ�உ-ள ;� மாநில மா�ற� ம.) ெசய/ப�%)� (இ.கிரா�.தன5%தன5யாக 
அைம க மாறஒNெவா� உ-ள ;� ெச�ய) , 

� மா�2த/ம<கலான அைம+,க- (தன5%தன5யாக ஒNெவா� PWM ெவள5ய7�) , 

� மா�2த/அைம+பதி/ ஏ�சி அள� (உலக அளவ
/ அைன%) தட<கO�) , 

� ஓ�த/அக*சிவ+, நிக��க- (உலகளவ
/ எ0த 
பBமா�ற%தி/EthernetRoomManager) , 

� க1�+ப�%)வதி/ஐஆ� Bேமா1 க1�+ப�%தி (உலகளாவ
ய) வழியாக 
EthernetRoomManager.

அ)தி1டமிட+ப1ட ெவள5ய7� (10 கள5/ இர��/ ஒ�) மி� அைம க 
9�:�.கிரா�.திற க+பட ேவ���மி� ேவதிய
ய/ 9ைற - கா0த� , சி ன/ 
தைல9ைற , உ2தி வ
ள &க-.

அHகஅ�+பண
+, ெவள5ய7�கைள ேச�0) உBைமக- தன5%தன5யாக 
தி1ட<க-ஒNெவா� Mifare அ1ைட &.ஒNெவா� அ1ைட ெபய� Pட 
வைரய2 க+ப1ட.
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3.1.3 .நி-வ) , இைண�ப#க& ம/-� சமி!ைஞ 
வ#ள!க2கள��EthernetRoomManager , EthernetHeatManager ம/-� ப#ற 
ந
தர க	
�பா	
EthernetRoomManager PCB அ5�பைடய#).

மிக அதிகஇ0த eHouse க1�+பா1� மிக�� ெசய/ப�%த இர�� வBைச IDC 

)ைளகO & பய�ப�%)கிற)ேவகமாக நி2வ/ , நி2வ
யைத ந; க/ ம�2� 
ேசைவ.பய�பா� ப
ளா1 ேகப
-க-1mm அகல� உ-ள ஆ&� , க�ப
வட<கO காக 
wholes ெச�:� ேதைவய
/ைல.

ெபா�%)இ/ைல.1.சா ெக1�/ ெசNவக PCB இ/ வ�வ� ம�2� P�தலாக 
அ�, உ-ள)>�.

9-கO &வBைசய
/ 9�FBைம ெகா�ட எ�: 
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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 | 

| _ ^ _______________________________________________________ | 

ஏ�சி– அனலா	/�ஜி�ட மா�றி இ�ெபா��க� (ஏ�சி உதவ�) < 0 ; 3 , 3V>- ெவள� 
ஆ�றகள�  (IDC இைண	க ேவ$டா% - 20) 

1- GND/கிர��� (0V) 

2- GND/கிர��� (0V) 

3- 2 ஏ	சி 

4- 10 � ஏ	சி 

5- 3 ஏ	சி 

6- 11 � ஏ	சி/DIGITAL INPUT 12 * 

7- 4 ஏ	சி 

8- 12/DIGITAL INPUT 11 � ஏ	சி * 

9- 5 ஏ	சி 

10- 13/DIGITAL INPUT 10 ஏ	சி * 

11- 6 � ஏ	சி 

12- 14/DIGITAL INPUT 9 ஏ	சி * 

13- 7 � ஏ	சி 

14- 15 � ஏ	சி/DIGITAL INPUT 8 * 

15- 8 � ஏ	சி (ERM � அ�ல� ெவள� ம�� வ���ப ெவ�பநிைல ஆ�வ��  �) 

16- 0 ஏ	சி 

17- ERM ம�� 9 ஏ	சி (வ���ப ஒள� நிைல உண$ (phototransistor +)� அ�ல� ெவள� �  �) 

18- 1 ஏ	சி 

19- VDD (+3 , 3V) – ERM � �ைற&� ம�� மி தைடய* ேதைவ�ப,கிற�த-ேபாைதய/திற கைள 
ெவ�பநிைல உண/வ�க0 (மி தைடய* 100 OM) 

20- VDD (+3 , 3V) 

*�ஜி�ட� இ	ெபா�க� பகி��� - ERM �� இைண�க ேவ�டா� 
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DIGITALஉதவ� - (ேததி/இன�ய) தைரய� ($�	)%/இைண	க (எ+த இைண	க 
ேவ$டா%ெவள� ஆ�றகள� ) (IDC - 14) 

1- GND/கிர��� (0V) 

2- GND/கிர��� (0V) 

3- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 1 

4- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 2 

5- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 3 

6- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 4 

7- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 5 

8- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 6 

9- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 7 

10- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 8 * 

11- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 9 * 

12- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 10 * 

13- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 11 * 

14- 	ஜி�ட� உ0ள 2, 12 * 

*அனலா�/�ஜி�ட� மா�றி உ�ள #	க� பகி��� 

DIGITALெவள�ய,� – -ேல இய	கிக� ெகா$� நிரலா	க% ெவள�ய,� (IDC - 40 

lubIDC - 50) 

1- VCCDRV – இ45� பா�கா�6 இ��ைனய* VCCrelay (+12 V) 

2- VCCDRV - இ45� பா�கா�6 இ��ைனய* VCCrelay (+12 V) 

3– ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன (12V/20mA)இ�ைல.1 

4- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.2 

5- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.3 

6- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.4 

7- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.5 

8- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.6 

9- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.7 

10- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.8 

11- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.9 

12- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.10 

13- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.11 
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14- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.12 

15- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.13 

16- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.14 

17- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.15 

18- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.16 

19- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.17 

20- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.18 

21- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.19 

22- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.20 

23- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.21 

24- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.22 

25- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.23 

26- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.24 

27- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.25

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

28- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.26

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

29- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.27

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

30- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.28

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

31- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.29

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

32- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.30

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

33- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.31

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

34- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.32

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

35- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.33

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

36- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.34

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

37- ேநர	 இய5கி $ேல மி 8�	 (12V/20mA) எ:த 	ஜி�ட� ெவள��பா,களாவன.35

(அ/�பண�5க�ப�ட ெசய�பா,கைள) 

38- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 
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39- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

40- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

41- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

42- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

43- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

44- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

45- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

46- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

47- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

40- GND/ைமதான* 0V (ஒ� க�,�ப,&தி ச5தியள�5க மா-4 அ	�பைட பய�-சிப�ளா� ேகப�0 ந2ள* 
�ைறவாக ப� ன/ 40cm) 

49- ச5தியள�5க ஒ� க�,�ப,&தி ஐ:� +12 V மி சார* (மா-4ப�ளா� ேகப�0 ந2ள* க�,�ப,&தி 
�ைற:த ப� ன/ 100cm) 

50- ச5தியள�5க ஒ� க�,�ப,&தி ஐ:� +12 V மி சார* (மா-4ப�ளா� ேகப�0 ந2ள* க�,�ப,&தி 
�ைற:த ப� ன/ 100cm) 

POWER�சி +12 வ� (3 - ப�  சா	ெக�) 

1- GND/ைமதான*/0V 

2- GND/ைமதான*/0V 

3– மி சார* +12 V/0.5A (உ0ள 2,) <ப�எ= 

FRONT)/ – ந0��12 )/ சா	ெக� (IDC - 16) - ஒேர eHouse ேவ$�%கண�ன� 
ெதா)திக� இைண12 

1- +12 VDC மி சார* (உ0ள 2,/ெவள�ய>, அதிகப�ச* 100mA) * 

2- +12 VDC மி சார* (உ0ள 2,/ெவள�ய>, அதிகப�ச* 100mA) * 

3– 	ஜி�ட� ெவள�ய>, இ�ைல.34 (எ:த இய5கி இ�லாம�) 

4- VCC +3.3V மி சார* (ச5தியள�5க உ�6ற நிைல�ப,&தி ெவள�ய>,�) 

5- (அக?சிவ�6 ெச சா/ உ0ள 2, – உ0ள ஐஆ/ ; ஆனா� இைண�6 ஐஆ/ ெப4ந�5��) 

6- 8 � ஏ	சி (ERM � அ�ல� ெவள� ம�� வ���ப ெவ�பநிைல ஆ�வ��  �) 
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7- TX1 (RS232 TTL அ@�6கிற�) அ�ல� � ம-ற ெசய�பா,கைள 

8- RX1 (RS232 TTL ெபற) அ�ல� � ம-ற ெசய�பா,கைள 

9- ERM ம�� 9 ஏ	சி (வ���ப ஒள� நிைல உண$ (phototransistor +)� அ�ல� ெவள� �  �) 

10- PWM 1 (PWM மAகலான 1 அ�ல� (RGB, Red) TTL – ச5தி இ�லாம�இய5கி) 3.3V/10mA (பவ/ 	ைரவ/ 
ஆ�ேடா ஒ� LED ேநர	 கா$� - தன�ைமயா5கி) 

11- PWM 2 (PWM மAகலான 2 அ�ல� (RGB ப?ைச) TTL – ச5தி இ�லாம�இய5கி) 3.3V/10mA (பவ/ 
	ைரவ/ ஆ�ேடா ஒ� LED ேநர	 கா$� - தன�ைமயா5கி) 

12- PWM 3 (PWM மAகலான 3 அ�ல� (RGB 5� �B) TTL – ச5தி இ�லாம�இய5கி) 3.3V/10mA (பவ/ 
	ைரவ/ ஆ�ேடா ஒ� LED ேநர	 கா$� - தன�ைமயா5கி) 

13- ஐஆ/ அ�� – இ ஃ�ராெர� அ@�6* ெவள�ய>, (ஐஆ/ 	ரா =மி�ட/ இட* +மி தைட 
12V/100mA) 

14- ம��டைம – க�,�ப,&தி ம�ளைம (ேபா� GND ெச�ய D�5க�*) 

15- GND/ைமதான*/0V * 

16- GND/ைமதான*/0V * 

*$%னண& ேபன� இ�� EthernetRoomManager ச�தியள*�க ேவ�	� (ம�ற 
���+,மி%சார� இைண+,கைள (+12 VDC) ம�.� ந�ல தைர�� உ.தி�றி+பாக 
ஒ1ெவா சாதன2க� ஈ4த�ெந� திைசவ& 

ஈத5ெந�- RJ45 சா	ெக� - ேல  (10MBs) 

நிைலயானUTP உட% ேல% சா�ெக� RJ45 - 8 ேகப&�.

ஒள�ய� – ஒள� உண- (2 6�) – வ��1ப ஒள� நிைல உண-மாறாக 2ற 
6 னண� )/ 7ல% 

1- GND/ைமதான*/0V 

2– Photo 	ரா சி=ட/ + (அ�ல� ப�ற ஒள� �5கிய ெச சா/ 6ைக�படஇ��ைனய* , 9 photo 

மி தைடய*) ஏ	சி (ERM � அ�ல� வ���ப உண$ெவள� � னண� �) 

Temp– ெவ1பநிைல உண- (3 6�) – வ��1ப ெவ1பநிைலெவள� 6 னண� )/ 
(MCP9701 உட  மா�றாக உண- , MCP9700) 

1- +3 , 3V ெவ�பநிைல ஆ�வ� மி சார* 

2- 8 � ஏ	சி (ERM � அ�ல� ெவள� ம�� வ���ப ெவ�பநிைல ஆ�வ��  ேபன�) 

3- GND/ைமதான*/0V 

ப�ரகாச )ைற1பா க8ட - ேநர� இய	கி ஆ1ேடா ஐ+( ெவள�ய,�கைள PWM 

(5 6�) - ேஜா�க� (3.3V/10mA) எ றச	தி இய	கிக� 

1- PWM 1 (PWM மAகலான இ�ைல.1 அ�ல� TTL தரநிைலய�� RGB ப�ரகாச �ைற�பா கEட , Red)

3.3V/10mA (ஆ�ேடா ேநர	 இைண�6 கட&�* இ��ைனய* 5கான - தன�ைமயா5கி- ேந/ மி வா�) 

2- PWM 2 (PWM மAகலான இ�ைல.2 அ�ல� TTL தரநிைலய�� RGB ப�ரகாச �ைற�பா கEட  
ப?ைச)3.3V/10mA (ஆ�ேடா ேநர	 இைண�6 கட&�* இ��ைனய* 5கான - தன�ைமயா5கி- ேந/ 
மி வா�) 

Page 35 of 120

2012-12-20



3- PWM 3 (PWM ம�கலான இ	ைல.3 அ	ல� TTL தரநிைலய�	 RGB ப�ரகாச �ைற�பா�க�ட� �கான 
��)3.3V/10mA (ஆ�ேடா ேநர� இைண�! கட"�# இ$%ைனய# �கான - தன&ைமயா�கி- ேந' 
மி�வா)) 

4- GND/ைமதான#/0V - ைடேயா*கள&	 கட"�# Cathodesச�தி ஓ-*ன'கள&� optoisolators * 

5- +12 VDC மி�சார# (உ/ள 0*/ெவள&ய2* 100mA) * 

*ம�கலான பவ
 இயகிக� (����� இ��� EthernetRoomManager 

சதியள�கம�ற மி�சார� இைண!"கைள (+12 VDC) மிக#� ந%ல தைர� 
உ'தி�றி!பாக ஈ)த
ெந+ திைசவ, ஒ.ெவா� சாதன�க�.

வ��வைடத��லா� – சாதன�கைள இைண�க ேவ�டா� 
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3.2 .EthernetHeatManager - பா�ல� �� ம
�� ம�திய ெவ�ப 
க���ப��தி 

EthernetHeatManager/ய உ�ள க+0!ப0)தி நி
வகிக ேவ�0�: 

� எ%லாெகாதிகல� அைற உ�ளடக�கைள , 
� ம)தியெவ!ப 5ைற , 
� கா�ேறா+ட� , 
� அதிலி��� ம6�0�கா�' ைகயா7� 5ைறக�.

சாதன�மிக#� 5�ேனறிய ெவ!ப5�, �ள�
8சி9� நி'வ% க+0!ப0)த 
5�9�ஒ�றாக பய�பா0 இலவச ம�'� சி! எ:சதி ஆதார�க� <ல� 
த=வ,ரமாக �ைறகிற�ெவ!ப ெசல#க� ம�'� �ள�
வ,!" , ெசல#கைள தி��ப 
5�9� எ�' எ�ன1 நி'வ% - 3 ஆ�0க�.

காரண�மிக ெப:ய ெசய%பா0 EthernetHeatManager எ�த வைகய,% ஏ�'ெகா�ள 
5�யா�நி'வ% க+டைம!" ெவ!ப<+0�/�ள�
வ,க.

5கியெசய%பா0க� உ�ளன: 

� ெகாதி கல�(எ�த) ம6�/க+0!பா0 இன�ய , எ:ெபா�� வ,நிேயாக இயகி 
5டக , அதிகார)ைத 5டக ,eHouse இ��� எ:ெபா�� ச!ைள "றகண,க.

� த=ேபா�சவ�த�ண=
 ஜாெக+ ம�'�/அ%ல� ஹா+ ஏ
 வ,நிேயாக� (அவ
) 

அைம!" , த�ண=
கா�ற��� சாதன� , �ைண ரசிக
க� , ��)தி 
க+0!பா+�% இ��த� , 

� கா�ேறா+ட�AMALVA REGO HV400 அ%ல� C1 இணக)த�ைம ம�'� 
ெவள�ய,லான ம6�ைம நடவ�ைக ஆதர#க+0!ப0)தி (RS232 5க!ப,% க+� 
ம6� A0த% க+0!பா0) , 

� தைரெவ!ப ப:மா�ற� (GHE) வ,சிறி , 
� த�ண=
கா�ேறா+ட)தி�காக ஹ=+ட
/�ள�
கல� ப�! , 
� �ைணயானஅதிலி��� ம6�0� ஆதர# ரசிக
 க+0!பா0 , 

� அ�!பைடயானம�ற ஈ0 ெசBத% வைக க+0!பா0 (CபD0 1/OFF , ேவக� 2 , 

ேவக� 3ெவ!ப ப:மா�றி "றவழி , �ைண ரசிக
க� , த�ண=
 
�ள�
8சியாக#� , Fேட�'� சாதன� , GHE ,வ,மான deriver.

� க+0!ப0)தservomotor ஏ
 Deriver/GHE.

� த�ண=
ஹ=+ட
 (ெவ!ப கா�றி� அைறக� வைர ேசதமைட�த� , மி�சார 
மர� க+0!ப0)தகா�றி� ெவ!பநிைல மா�ற� வழிகள�% ெதாடர'க�வ,).

� Fடானம)திய ெவ!ப<+0� ம�'� /0 ந=
 ந=
 த0!" ேமலா�ைமநி'வ% , 

ெவ!ப அள# கா+� , 
� F:யகண,ன� (க+0!ப0)�� த�ண=
 �ழாB) , 

� எ8ச:ைகெவ!பநிைல ம6� �றிகா+�க�: ெகாதிகல� , த=ேபா�சவ� , F:ய.

க+0!ப0)திநடவ�ைக ம�'� ப,�வ�� ெவ!பநிைல க+0!பா+0: 

� த�ண=
ெந�!" ஜாெக+0ட� (1) - ப�! க+0!பா+ைட , 
� த�ண=
ெந�!" ஜாெக+0ட� (2) (ம6�0� ெச�ஸா
 வைர) , 

� த=ேபா�சவ�ெவ!ப8சலன� (எ�' கண,ன�ய,� ெவ!ப கா�' ெவ!பநிைல) , 

� ெகாதி கல�த�ண=
 ஜாெக+ (ப�! க+0!பா+ைட) , 
� Fடானத�ண=
 இைடயக ேம% (90 % உயர�) , 
� Fடானத�ண=
 இைடயக ந0)தர (50 % உயர�) , 
� Fடானத�ண=
 இைடயக கீI (10 % உயர�) , 
� த�ண=
F:ய ம�டல)தி% (ப�! க+0!பா+ைட) இ% , 
� ஏ
கா�ேறா+ட)தி�காக Deriver ெவள� கா�றி� ெவ!பநிைல , 
� GHEகா�ேறா+ட)தி�காக கா�றி� ெவ!பநிைல , 
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� ேசமி!"ஈ0 ெசBத% ெவ!பநிைல கா�' (/)தமான) , 
� 5J�� ெசலவழிவ =+�� ெவ!பநிைல கா�' (ட
+�) , 

� ஈ0 ெசBத%ெவள�யD0 கா�றி� ெவ!பநிைல - அைறக� (/)தமான) எ�' 
ேபாவ =
க� , 

� Fடானமி�சார <�' வழிகள�% ெதாடர'க�வ, க+0!ப0)�� த�ண=
 
ஹ=+ட
 ப,ற� கா�'ெவ!பநிைல மா�ற�க� ேதைவ , 

3.2.1.EthernetHeatManager ெவள��பா�களாவன.

3உ�ப�தி - ெந� ! நிைல (நிைல வ�ள�" �") ப#ைச/ம%ச&/சிவ ! 

வ�ள�"க&'�( ")ந*+ ஜா�ெக� சலன� ெவ பநிைலைய ெபா��த..

Tjacket- அளவ,ட!ப0கிற� த�ண=
 ஜாெக+ ெவ!பநிைல (இ�மட��) 

Tconv -ெந�!" ேமேல அளவ,ட!ப0கிற� ெவ!ப8சலன� ெவ!பநிைல 

எ�லாஅைண�க - Tconv <“ Conv.இன�ய ” * , ம�'�Tjacket <“ சிவ!" ” *.

ப�ைமயானசிமி�ட� - காலியாக ெந�!" அ%ல� கவ,I��வ,0�(Tjacket <“ ப8ைச 
” *) ம�'� (“ Conv.இன�ய ” * <Tconv <“ Conv.” ம6� ; *) 

ப�ைமயானெதாட��த - “ ப8ைச ” * < Tjacket <“ மKச� ” * - “ வ,ள��" ” * 

ப�ைமயானம��� ம�ச� - “ மKச� ” * - “ வ,ள��" ”* < Tjacket <“ மKச� ” * + “ 

வ,ள��" ” * 

ம�ச� - “ மKச� ” * + “ வ,ள��" ”* < Tjacket <“ சிவ!" ” * - “ வ,ள��" ” * 

ம�ச�ம��� ெர� - “ சிவ!" ” * - “ வ,ள��" ”* < Tjacket <“ சிவ!" ” * + “ வ,ள��" ” * 

சிவ�  - “ சிவ!" ” * +“ வ,ள��" ” * < Tjacket <“ எ8ச:ைக ” * 

சிவ� சிமி�ட� - Tjacket> = “ எ8ச:ைக ” * 

த*ேபா�சவ�த�ண*+ ப�  (ெந� ! த�ண*+ ஜா�ெக� ம�/� ஹா� வா�ட+ 
இைடயக இைடய��).

Tjacket= சராச: (� ச+ைடைய 1 ம�'� � ச+ைடைய 2) அளவ,ட!ப0கிற� 

Tconvெந�!" ேமேல = அளவ,ட!ப+ட ெவ!ப8சலன� ெவ!பநிைல 

Tjacket>“ ெந�!" ப�! ” * ம�'� Tconv>“ Conv.ஆஃ! ”* (ெந�!" ெவ!ப<+0� 
உ�ள�) (ப�  � ேததி) 

Tjacket<“ ெந�!" ப�! ” * - “ வ�ள1�! ” *(ப�  இன1ய) 

ெகாதி கல�த�ண*+ ப�  (ெவ2ந*�� ஜா�ெக� ஹா� வா�ட+ இைடயக 
இைடய��) 

Tboiler>” ெகாதி கல�ப�! ” * (ப�  � ேததி) 
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Tboiler <” ெகாதி கல�ப�! ” * - “ வ,ள��" ” * (ப�  இன1ய) 

ெகாதி கல�உ�(/ஹா� வா�ட+ இைடயக ெவ பநிைல க�( ப(�த ப(�.

)ப�எ�- தா�க� ம�திய�� அளவ�ட ப(கிற. ெவ பநிைல 

�ப,எ�>“ Min & T ” * (பா6ல+ இன1ய) 

�ப,எ�<“ Min & T ” * - “ வ,ள��" ” * ம�'� F:ய ஆஃ! ம�'�ெந�!" ஆஃ! (ஆனா� 
பா6ல+) 

ஈ( ெச6த�(உ�(/கா�ேறா�ட�).

இேலசான நிற�- ம�திய ெவ ப9�(� உ&ளக அைற ெவ பநிைல �" 
ெச:சா+ 9ல� அளவ�ட ப(கிற. 

இேலசான நிற�>“ � ேகா:ய ” * (ெவ ப9�(� ;ைற - ெவள1#ெச�லைக;ைற 
அ�ல. ;< கா+ ;ைற) , 

இேலசான நிற�<“ � ேகா:ய ” * - “ வ,ள��" ” * (ெவ பமா�க�;ைறைம -

ைக;ைற அ�ல. ;< கா+ ;ைறய�� ெவ:�) , 

இேலசான நிற�>“ � ேகா:ய ” * ('லி� ;ைற - ைகேய( ம=. ெவ:�அ�ல. 
;< கா+ ;ைற) , 

இேலசான நிற�<“ � ேகா:ய ” * - “ வ,ள��" ” * ('லி�;ைறைம - ) ைகேய( 
அ�ல. ;< கா+ ;ைற ெவள1#ெச�ல.

ஈ( ெச6த�(நிைல 1/நிைல 2/நிைல 3).

க+0!ப0)�வதி%ைக5ைறயாக அ%ல� தி+டமி0� இ��� கா�ேறா+ட� 
நிைல.

த�ண*+ஹ*�ட+ ப�  (த( ! ம�/� Heater அைற >ேட�றி இைடய��).

இேலசான நிற�- ம�திய ெவ ப9�(� உ&ளக அைற ெவ பநிைல �" 
ெச:சா+ 9ல� அளவ�ட ப(கிற. 

இேலசான நிற�< � * ேகார!ப+ட - வ,ள��" * (ெவ ப9�(� ;ைறைம - ) ம=. 
ப�  

இேலசான நிற�> � * ேகார!ப+ட (ப�  இன1ய) 

(*)GHE ஐ2. ெவ2ந*+ ெபாறி/"ள1+கல� ப� .

கா�ற��� சாதன�தி��ப, ேபா� கா�ேறா+ட� , GHE வழியாக அதிலி��� 
ம6�0� இயகA0த% நிப�தைனக7� இண�கினா%: 

� ைக�M% (பாட!")தக�)5ைறைம (“ �ள�ரான/Heater அைற Fேட�றி ” * 

வ,�!ப� ெசயலி% அைமக!படவ,%ைலHeatManager தி+ட�.

� 5Jகா
 5ைற அ� ேதைவ தானாகேவ எ�றா% ேத
# அ%ல� சில 
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ஆ�ற% ெபறேசமி!".

� நிப�தைன அ�றகா�ேறா+ட� அ� ேதைவ தானாகேவ எ�றா% ேத
# 
அ%ல� சில ஆ�ற% ெபறேசமி!".

9:/வழிகள1� ெதாடர/க�வ� க�( பா( (+) (ஹா� வா�ட+ இைடயக 
ம�/� ெவ2ந*+ ெபாறி இைடய��).

Theat- ெவ�ந=
 ெபாறி ப,�ன
 ஏ
 ப�றிய அளவ,ட!ப0கிற� ெவ!பநிைல.

Theat>“ � Heater அைற Fேட�றி ” * (இன1ய) 

Theat<” � Heater அைற Fேட�றி ” * - ” வ,ள��" ” * (த�காலிக) அ:/ ெவ!ப 
5ைறய,% கா�ேறா+ட� ேபா�.

9:/வழிகள1� ெதாடர/க�வ� க�( பா( ( - ) (ஹா� வா�ட+ இைடயக 
ம�/� ெவ2ந*+ ெபாறி இைடய��).

Theat- ெவ�ந=
 ெபாறி ப,�ன
 ஏ
 ப�றிய அளவ,ட!ப0கிற� ெவ!பநிைல.

Theat>“ � Heater அைற Fேட�றி ” * (அ:/ த�காலிக) கால)தி%ெவ!ப 5ைறய,% 
கா�ேறா+ட�.

Theat<“ � Heater அைற Fேட�றி ” * - “ � வரலா' ம�'� ” * (இன1ய) 

ப�ர�ேயகமானேதாராய வழி;ைற க�( பா�ைட இய�க� ;ைறயாக 
ெசய�ப(�த படவ��ைலெபா/�. ேதைவயான அளவ�� Heater அைற 
>ேட�றி ெவ பநிைல ைவ�. மி:சார ெதாடர/க�வ�ஹா� வா�ட+ இைடயக 
ெவ பநிைல , ெட�டா ெவ பநிைல ம�/� பல.

>�யகண�ன1 ந*+ ப�  (>�ய ம�/� ஹா� வா�ட+ இைடயக இைடய��).

�F:ய (அளவ,ட!ப0கிற�)>” � F:ய ” * (அ:/) , 

�F:ய (அளவ,ட!ப0கிற�) <” � F:ய ” * - ” வ,ள��" ” * (இன1ய) , 

ெகாதி கல�ச�தி (ஆ:/இன1ய).

5�9�ேகாைடகால)தி% ெகாதிகல� தி�!" அதிகார)ைத பய�ப0)தி , 

5தலியைவ.

ெகாதி கல�;ட�க எ�ெபா�& ச ைள )ைரB (ஆ:/இன1ய).

எ:ெபா��வ,நிேயாக இயகி ெவள�!"றமாக HeatManager மி� 
5டக!ப+ட�.கிரா�.ஃப,ளாNெகாதிகல� த= இட)தி% அைன)� எ:ெபா�� 
அ#+.�றி!பாக திட எ:ெபா�+க7காகஇயகிக�.

!ற�கண�எ�ெபா�& வ�நிேயாக )ைரB (ஆ:/இன1ய).

எ:ெபா��வ,நிேயாக இயகி ெவள�!"றமாக HeatManager மி� ம6ற 
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����.கிரா�.	ைம��எ�ெபா�� �த� �ைறயாக அ�ல� ஃப�ளா� ப�ற 
அ !.றி"பாக திட எ�ெபா�!க$�காகஇய�கிக�.

த�ேபா�சவ	ஹா� ஏ� வ�நிேயாக	 அல�கார ெபா��க� (கண�ன� இ��த ) 

Tconvெந�"' ேமேல சலன� = அளவ�ட"ப,கிற� ெவ"பநிைல மதி"'.

Tconv>“ Conv.” ம-� ; * (	) , 

Tconv<“ Conv.இன.ய ” * (இன�ய) .

!டானத#ண�� இைடயக நிைல.

அறிவ��க"ப,� ,�ப�எ� , TBT - �ைறேய இைடநிைலயான� அளவ�ட"ப,கிற� 
ெவ"பநிைல (கீேழ , ந,1தர ,ேம�).

அறிவ��க"ப,�>“ � இைடயக நிமிட� ” * (ெதாட2 வ�ள�) 

�சராச� தா3க�> 100 % ஆனா� ேநர� ஒ"ப�!, ஆஃ" 6கிய ேநர�.

�சராச� இைடயக < 100 % ஆஃ" ேநர� ம-� வ�கிதாசார.

TIME_ON0.ப�7ன2 கீ8 2 ெநா� ம96� TIME_OFF (TBT + �ப�எ�)/2 45 சி - ேபா�மானதாக 
இ�ைலெவ"ப ந:2.

TIME_ON= TIME_OFF 0.2 ெநா� (TBT) <” � Heater அைற ;ேட9றி ” * +5 சி இ�ைலெவ"ப 
ேபா�மான ெவ"பநிைல (த<ண:2 ஹ:!ட2 வழ3க�).

ெகாதி கல	எ&ச'(ைக.

�ெகாதிகல7 அளவ�ட"ப,கிற�>” � எ?ச��ைக ” * (	) 

�ெகாதிகல7 அளவ�ட"ப,கிற� <” � எ?ச��ைக ” * (இன�ய) 

*“ இ�@� ெபய�,� பய7ப,1த ; eHouse.exe ” வ�<ண"ப அள ��க�.

3.2.2.EthernetHeatManager நிக��க�.

EthernetHeatManager;டா�க அ2"பண��க"ப!,�ள� க!,"ப,1தி , ள.2வ�1த� , 

கா9ேறா!ட� உ�ள ெதாழிலாளபல �ைறக�.ம9ற உ�ள ைற@த ப!ச மன.த 
�B ெசய�பா, அைடவத9ெசயெலதி2?ெசய� , நிக8  அ2"பண��க"ப!ட 
ெதா"' வைரய6�க"ப!ட� , அத7 அைன1� ெசCயெசய�பா,கைள.அைத 
ைக�ைறயாக அ�ல� D,த� தி!ட (248 இ�@� இய�க ����நிைலக�) eHouse 

ம9ற க�வ�க� ேபா7ற EthernetHeatManager உ�ள க!�ெயB"ப�ைற.

நிக)*க�: EthernetHeatManager ப�றி 

� ெகாதி கல�(ேமEவ� பாCல2 � ேததி - ெவ"ப அள ��க� இ7E� 
க<காண��க"ப,கி7றன , அ"ப�பய7பா, ெகாதிகல7 எ@த இ�@தா� 
அைத) வ�ைரவ�� அைண�க , 
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� ெகாதி கல�இன.ய (ேமEவ� பாCல2 இன.ய - ெவ"ப அள ��க� இ7E� 
க<காண��க"ப,கி7றன ,பய7பா, ெகாதிகல7 ேதைவ இ�@தா� அைத 
இய�கவ�ைரவ��) , 

� �ட�எ�ெபா�� வ�நிேயாக �ைரF (திட எ�ெபா�� ெகாதிகல7க� 
ெபா61தவைர) , 

� இய�கஎ�ெபா�� வ�நிேயாக �ைரF ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� 'ற�கண�(எ�ெபா�� வ�நிேயாக இய�கி - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� 'ற�கண�எ�ெபா�� வழ3க� (வ�ர!� - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 

� கா9ேறா!ட�(கா9ேறா!ட� ம-� , ) ம-� ஈ, ெசCத� , 

� கா9ேறா!ட�இன.ய (கா9ேறா!ட� அைண , ஈ, ெசCத� , ம96� அைன1� 
�ைணசாதன3க�) , 

� ெவ"பH!,�மி7சார H76 வழிகள.� ேம�I (அைம1த� அதிகப!ச� 
ெவ"பநிைல) ந:2 ;டா�கி ஒ� ெதாடர6க�வ� , 

� ெவ"பH!,�மி7சார H76 வழிகள.� min (அைம1த� நா� ெவ"பநிைல) ந:2 
;டா�கி ஒ� ெதாடர6க�வ� ம96� அத7 ப�" அைண�க , 

� ெவ"பH!,�த<ண:2 H76 வழிகள.� ெதாடர6க�வ� எ7ற + (ேமEவ� 
அதிக��� நிைலஹ:!ட2) , 

� ெவ"பH!,� - த<ண:2 H76 வழிகள.� ெதாடர6க�வ� எ7ற (ேமEவ� 
ைற@� நிைலஹ:!ட2) , 

� தி��'பாCல2 ப�" ம-� (ேமEவ� சிறி� ெகாதிகல7 ஒ� ப�" ம-� 
தி��ப���ள�) , 

� தி��'பாCல2 ப�" ஆஃ" (ேமEவ� ெகாதிகல7 ஒ� ப�" அைண�க) , 

� தி��'ெந�"ப�7 ப�" ம-� (ேமEவ� சிறி� ெந�"' ஒ� ப�" ம-� 
தி��ப���ள�) , 

� தி��'ெந�"' ப�" ஆஃ" (ேமEவ� ெந�"' ஒ� ப�" அைண�க) , 

� ;ேட96� சாதன�ஆனா� ப�" (;டா�கி ஒ� ப�" ம-� ைகேய, 
தி�"'�ைனைய) , 

� ;ேட96� சாதன�(ேமEவ� ;டா�கி ஒ� ப�" அைண�க) இன.ய ப�" , 

� ம-!டைமெகாதிகல7 பய7பா, ப9றிய எ?ச��ைக பாCல2 த:2  (ம-!டைம 
அலார எதி2"'கட@த ெப�� இ�@�) , 

� ம-!டைமஎ?ச��ைக ஏ9ற� (ெகாதிகல7 பய7பா, � ம-!டைம அலார 
எதி2"' இ�@�கட@த எ�ெபா�� ஏ96த�) , 

� தி��'பாCல2 பவ2 ச"ைள (பாCல2 பவ2 ச"ைள ம-� ைகேய, �ைற) 

அ76 , 

� தி��'பாCல2 பவ2 ச"ைள (ேமEவ� பாCல2 பவ2 ச"ைள அைண�க) 

ஆஃ" , 
� PWM1 * + (PWM 1 ெவள.யK!�� அதிக�"' நிைல) , 
� PWM2 * + (PWM 2 ெவள.யK!�� அதிக�"' நிைல) , 
� PWM3 * + (PWM 3 ெவள.யK!�� அதிக�"' நிைல) , 
� PWM1 * - (PWM 1 ெவள.யK!�� அளவ�� ைற�க) , 
� PWM2 * - (PWM 2 ெவள.யK!�� அளவ�� ைற�க) , 
� PWM3 * - (PWM 3 ெவள.யK!�� அளவ�� ைற�க) , 

� ெசC� ��நிர� மா9ற� (அதிகப!ச� 24 , அைன1� HeatManager பா3கி� 
அள ��க� ம96�ெவ"பநிைல அள க� , ஒFெவா� தன."ப!ட 
நிர�ப,1தலா�நிர�).

*PWM D,த� ரசிக2க� �சி அ�ல� க!,"ப,1த"ப,� ப�ற சாதன3கைள 
க!,"ப,1த ����(��"' அகல ப<ேப9ற� உ�ள :,).D,த� மி7 இய�கி 
ேதைவஆ"ேடா உட7 - தன."ப,1த"ப!ட நிைல.

ஒ-பைட.தஈ0 ெச1த2 நிக)*க� (AMALVA REGO - 400) அ2ல  ம�ற (*) 
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� ஈ, ெசCத�(*) நி61� (இன.ய) , 
� ஈ, ெசCத�(�) (*) ெதாட3க , 
� ஈ, ெசCத�ேகாைட (*) (ெவ"ப ெசலாவண� �ட�) , 
� ஈ, ெசCத�ள.2கால1தி� (*) (ெவ"ப ெசலாவண� இய�) , 

� ஈ, ெசCத�கா2 (ஈ, ெசCத� தான.ய3கி �ைறய�� - உ� அைம"'கைள 
பய7ப,1திஈ, ெசCத� ம96� தி!டமி,த�) , 

� ஈ, ெசCத�ைகேய, (ேமEவ� �ைற - ஈ, ெசCத� Hல� ெவள."'றமாக 
க!,"பா!�� HeatManager ) , 

� ஈ, ெசCத��.அக 15 சி (� நி6வ"ப!ட D,த� அைற உ�ள ேகா�யஈ, 
ெசCத� ேவ<,� ெவ"பநிைல ஆCவ�) , 

� ஈ, ெசCத��.அக 16 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 17 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 18 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 19 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 20 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 21 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 22 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 23 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 24 சி , 
� ஈ, ெசCத��.அக 25 சி , 
� ஈ, ெசCத�நிைல 1 (*) (ைற@தப!ச) , 
� ஈ, ெசCத�நிைல 2 (*) (ம1திய) , 
� ஈ, ெசCத�நிைல 3 (*) (ெப�ய) , 
� ஈ, ெசCத�நிைல 0 (*) (இன.ய) , 

� ஈ, ெசCத��.0 அ ! சி (அைம1த� ெவ"பநிைல இ��� மைன ெசCய 
ேசதமைட@த�அ76 தி�"'வத7 Hல� க!,"ப,1த"ப,கி7றன ம96� 
ஆஃ" உ� 	ழலி ெவ"ப ப�மா9றிம96� உ� மி7ன,"' எ7றா� wasn'� 
அ�ல� �ட�க"ப!ட��<��க"ப!ட) 

� ஈ, ெசCத��.1 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.2 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.3 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.4 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.சி 5 அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.சி 6 அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.7 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.8 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.9 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.அ ! 10 சி , 
� ஈ, ெசCத��.11 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.அ ! 12 சி , 
� ஈ, ெசCத��.சி 13 , 
� ஈ, ெசCத��.சி 14 ர7 , 
� ஈ, ெசCத��.சி 15 ர7 , 
� ஈ, ெசCத��.அ ! 16 சி , 
� ஈ, ெசCத��.17 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.18 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.19 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.20 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.அ ! 21 சி , 
� ஈ, ெசCத��.22 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.23 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.24 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.25 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.26 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.27 அ ! சி , 
� ஈ, ெசCத��.28 அ ! சி , 
� ஈ, ெசCத��.29 சி அ ! , 
� ஈ, ெசCத��.30 சி அ !.
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(*)ஈ0 ெச1த2 ேநர4 க�0-பா�42 உ� 6ைழ�  89(கீ0 
ேதைவ-படலா	ஈ0 ெச1த2 ம�9	 ;�9 (ரசிக�க<(8 ேநர4 இைண-= , 

ேவ9 பாைத , ேவக	Trafo , >தலியைவ.

iSysநி9வன	 இ�த >ைறய�2 எ?	 எ�த பாதி-= ெபா9-= அ2லேவைல.

ஈ, ெசCத�Amalva HeatManager ந:!�"' ேநர1தி9� ேகப�� இைண"' (UART2) 

ேவ<,�க!ட"ப!ட� ெதாட2 �ைற�க1தி9 - REGO B �.

ச�யானஅ�"பைட பய�9சி சாதன3க� பா�கா"' இ�வ�� ெசCத�.

EthernetHeatManagerLச�க� ேவைல 24 தி!ட3க� ஆதர .ஒFெவா� நிர� அைன1� 
ெகா<,�ளனெவ"பநிைல அள க� , கா9ேறா!ட� , அதிலி�@� ம-<,� 
�ைறக� .EthernetHeatManager தானாக ெவ"பH!,� ம96� கா9ேறா!ட� 
ச�ெப��பாலான ெபா�ளாதார வழிய�� ேதைவயான ெவ"பநிைல ெபற 
அள ��க�.எ�லாழாCக� தானாக க<காண�"' programed நிைலக� 
ம-�/அைண�கெவ"பநிைல.

தி!ட3க�ldquo & இ�@� ைக�ைறயாக ர7 ; eHouse ” பய7பா, அ�ல� ர7தானாக 
ேம�ப!ட தி!ட இ�@� ப�வ1தி� அEமதி�கிற� , மாத� ,கால� , ேபா7ற 
ம1திய ெவ"பH!,� கண�ன. க!,"ப,1�� ச�ெசCத� ம96�கா9ேறா!ட�.

3.2.3.கா�ேறா�ட , அதிலி��� ம��� , 

ெவ�ப��� ,�ள !�� "ைறக�.

!டானெந�-= (அவ�) இ��  ஏ� வ�நிேயாக	 - தானாக இய�க	த@திரமாக � 
ெவ"பH!,� ம9ற நிைலைமக� ம96� ள.2வ��க , எ7றா�ெந�"' 
ெவ"பH!,� ம96� இ@த வ��"ப1ைத த9ேபாைதய தி!ட� ெசய�பா!�� 
உ�ள�HeatManager.

ைக�@2 (பாட-=.தக	)>ைறைம - ஒFெவா� அள ��க�: கா9ேறா!ட� , 

அதிலி�@� ம-<,� , ெவ"பH!,� ,ள.2வ�1த� , (கா9ேறா!ட� நிைல நிர� 
அைம"'க� ைக�ைறயாக �7னைமைவ இ��� ,ள.2வ�1த� , 

ெவ"பH!,� , ஈ, ெசCத� ெவ"ப ப�மா9றி , தைரய�� ெவ"ப ப�மா9றி ,ெவ"ப 
ெவ"பநிைல , ெவ"பநிைல ேகா�ய.

இ�ெவ"பH!,� ேபா� ம-ற உ� அைறய�� ெவ"பநிைல வழ� -கா9ேறா!ட� , 

ெவ"ப அதிலி�@� ம-<,� , ம96� �ைண ெசய�பா, நி61த"ப!ட�உ� 
அைறய�� ெவ"பநிைல மதி"' “ கீேழ ைற�� ேபா� ம-<,� ; �ேகார"ப!ட ” * -

“ வ�ள.�' ” *.

>?கா� >ைற - கா9ேறா!ட� ம96� Heater அைற ;ேட9றி ெவ"பநிைல 
ேதைவ"ப,� நிைலநிர� அைம"'கள.� �7னைமைவ இ���.ம9ற அைன1� 
அைம"'கைள ச�ெசCய"ப!,தானாக அைறய�� ேக!, ெவ"பநிைல பராம��க , 

ெவ"ப Hல�அ�ல� ள.2?சி.ெவ"பH!,� ேபா� , HeatManager ம-� ஹ:!ட2 
ெவ"பநிைல ைவ1தி�"பா2தி!டமிட"ப!ட நிைல , மி7சார H76 வழிகள.� 
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ெதாடர6க�வ� ச�ெசCவத7.HeatManagerபய7ப,1த"ப,� ஆ9ற� ைற@த 
ெசலவ�� ேதைவயான ெவ"பநிைல பராம��கிற� ,தானாக ரசிக2க� ேபா7ற 
�ைண சாதன3க� ம96� அைண"பைத , தைரெவ"ப ப�மா9றி , ெபா��கைள 
ள.ர ைவ�� சாதன� , ;ேட96� சாதன�.ேகார"ப!ட ம-ற 
வ�ஷய1தி�ெவ"பநிைல கா9ேறா!ட� , ெவ"ப ம96� அைன1� �ைண 
சாதன3க� நி61த"ப,� .கா9ேறா!ட� , அதிலி�@� ம-<,� , ெவ"ப ம-<,� 
ேபா� உ� அைறய��ெவ"பநிைல கீேழ “ ைறகிற� ; � ேகார"ப!ட ” * - “ வ�ள.�' 
”*.

இ�கீேழ “ �ள. உ� அைறய�� ெவ"பநிைல வழ�கி� �ைறய�� ள.2வ��க ; 

�ேகார"ப!ட ” * - “ வ�ள.�' ” * கா9ேறா!ட� ,அதிலி�@� ம-<,� , ள.2 ம96� 
�ைண சாதன3க� ம96� நி61த.அவ2க� இ3ேகம-<,� ேபா� ெவ"பநிைல 
ம-ற “ � ேகார"ப!ட ” * மதி"'.

நிப�தைன அ�றகா�ேறா�ட	 >ைற. நிப@தைனய9ற கா9ேறா!ட� �ைற 
வ�வ� ெபற"ப,கிற��B கா2 �ைறைம - தைடய�7றி கா9ேறா!ட� ம96� 
அதிலி�@� ம-<,� ெகா<, .கா9ேறா!ட� , அதிலி�@� ம-<,� உ� 
பராம��க அைன1� ேநர� ேவைலேதைவயான அளவ�� அைற ெவ"பநிைல.உ� 
அைறய�� வழ�ெவ"ப �ைற ேபா� ெவ"பநிைல மிN	 , அ�ல� ேபா� 
கீேழள.O!,� �ைற ;டா�கி , ெபா��கைள ள.ர ைவ�� சாதன� , 

கா9ேறா!ட� , �ைண சாதன3க� அைம�கஆ9ற� ேசமி"' �ைற , ம96� 
கா9ேறா!ட� அ�1� உக@த வ�மான 	1த�அைறய�� ேக!, � ஏற1தாழ சம 
ெவ"பநிைல.ெவள.ெவ"ப க�த"ப,கிற� , கண�ன. திற7 அதிக���.

HeatManagerெதா8தி >�க<(8 இட	.

இைண-=J4 - அனலா( உ�ள�0க� (IDC - ேநர4 இைண-= ெவ-பநிைல 
ெசBசா�க� 20)(LM335) 

உண�J4 வ�ள�க	 ெவ�பநிைல ஆ�வ� ெபா��� 

தைர- அைன1� LM335 இைண�க GND (0V) 1 ெபா�வான ��ெவ"பநிைல 
ெச7சா2க� 

தைர- அைன1� LM335 இைண�க GND (0V) 2 ெபா� ��ெவ"பநிைல ெச7சா2க� 

ADC_Buffer_Middle 3 50 %	, ந:2 தா3க� உயர1ைத (க!,"ப,1�� ெவ"ப 
ெசய��ைற) 

ADC_External_N 4 'றவட ெவ"பநிைல.

ADC_External_S 5 'றெத7 ெவ"பநிைல.

ADC_Solar 6 ;�யகண�ன. (அதிக '�ள.).

ADC_Buffer_Top7 90 % ஹா! வா!ட2 இைடயக உயர1ைத (க!,"ப,1�� ெவ"ப 
ெசய��ைற).

ADC_Boiler 8 ந:2ெகாதிகல7 ஜா�ெக!,ட7 - ெவள.யK, ழாC (ெகாதிகல7 ப�" 
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க���ப����).

ADC_GHE 9 கிர���ெவ�ப ப�மா�றி (�� ஆ�ேடா GHE க���பா�ைட 

அ�ல�நிப�தைனய�ற கா�ேறா�ட� �ைறக#) 

ADC_Buffer_Bottom 10 10 %ஹா� வா�ட% இைடயக உயர�ைத (க���ப���� ெவ�ப 
ெசய��ைற) 

ADC_Bonfire_Jacket 11 ந)%ெந*�+ 1 ஜா-ெக� (ெவள/ய0� 1ழா3 �45�) 

ADC_Recu_Input 12 ஈ� ெச3த�உ#ள )� ெதள/வாக கா�7 

ADC_Bonfire_Convection13 ேம� ெந*�+ (+ைகேபா-கி 1ழாய8� இ*�� சில ெச.ம9.) 

(பய:ப��த�ப�கிற�ஹா� ஏ% வ8நிேயாக� ம�7� ெந*�+ நிைலைய) 

ADC_Recu_Out 14 ஈ� ெச3த�(ெதள/வான கா�றி� வ )�ைட வ8ன/ேயாகி-க) அ�� 

ADC_Bonfire_Jacketெந*�+ 2 2 15 ந)% ஜா-ெக� (ெவள/ய0� 1ழா3 �45�) 

ADC_Heater 16 அைம�தி*-கி:ற�ெவ�ந)% ெபாறி ப8:ன% கா�றி� <மா% 1 ம9�ட% 
(Heater அைற =ேட�றி ச� ெச3ய 

மி:சார >:7 வழிகள/� ெதாடர7க*வ8 ெவ�பநிைல) 

ADC_Internal 17 உ#ளக1றி�+ அைற ெவ�பநிைல (1ள/ரான அைற) 

ADC_Recu_Exhaust 18 ஏ%வ )� (வள/��ைள 1ழா3 அைம��#ள�) இ*�� 
ெவள/ேய�றினா� 

VCC(+5 V - நிைல�ப��த-?4ய) 19 VCC (நிைல�ப��தி உ#ள உ*வா-க�தி*�� 
ெவள/ய0� +5 V) -கானஅனலா- ச-தியள/-க 

உண%க*வ8க#(இைண-க ேவ�டா�) 

VCC(+5 V - நிைல�ப��த-?4ய) 20 VCC (நிைல�ப��தி உ#ள உ*வா-க�தி*�� 
ெவள/ய0� +5 V) -கானஅனலா- ச-தியள/-க 

உண%க*வ8க#(இைண-க ேவ�டா�) 

இைண��J5 - HeatManager ெவள	ய��கள	� (IDC - 40 , 50) 

உ�ப�திNR வ�ள
க� அ�� ெபயைர 

எ�ஆ� �� 

�ேல J5 
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Bonfire_Pump 1 3 ெந*�ப8:த�ண)% 1ழா3 இைண�+ 

Heating_plus 24 மி: >:7 வழிகள/� ெதாடர7க*வ8 க���பா� + (அதிக��� 
திற-க) 

Heating_minus 35 மி:சார >:7 வழிகள/� ெதாடர7க*வ8 க���பா� - (Temp 

1ைற��) 

Boiler_Power 4 6 ெதாடA1கெகாதிகல: அதிகார� வழAக� 

Fuel_supply_Control_Enable 5 7 �ட-1எ�ெபா*# வ8நிேயாக இய-கி 

Heater_Pump 6 8 ந)%ஹ)�ட% ப�� இைண�+ 

Fuel_supply_Override 7 9 Overridingஎ�ெபா*# வ8நிேயாக இய-கி க���பா�ைட 

Boiler_Pump 8 10 பா3ல%த�ண)% 1ழா3 

FAN_HAD 9 11 ஹா�ெந*�+ கா�7 வ8நிேயாக� (வ8சிறி இைண�+) 

FAN_AUX_Recuஈ� ெச3த� 10 12 ?�த� �ைண வ8சிறி (அதிக�-ககா�ேறா�ட� 
திற:) 

FAN_Bonfire 11 13 �ைணெந*�+ ஒ* வ8சிறி (ஈ%�+ வற�சி ேபா�மானதாக இ�ைல 
எ:றா�) 

Bypass_HE_Yes 12 14 ஈ� ெச3த�ஆஃ� ெவ�ப ப�மா�றி (அ�ல� servomotor எ:ற 
தவ8%�� நிைல) 

Recu_Power_On 13 15 ஈ� ெச3த�ஈ� ெச3த� ேநர4 க���பா�ைட அதிகார�தி�1.

Cooler_Heater_Pump 14 16 ந)%வழியாக கா�ேறா�ட�தி�காக ஹ)�ட%/1ள/ரான ப�� 
இைண�+ 

தைரெவ�ப ப�மா�றி.

FAN_GHE 15 ை◌ண 17தைரய8� ெவ�ப ப�மா�றி வழியாக கா�7 ஓ�ட� அதிக��� 
ஒ* ரசிக%.

Boiler_On 16 18ெகாதிகல: க���பா�� உ#ள )� (ம9�/ஆஃ�).

Solar_Pump 17 19 =�யகண8ன/ த�ண)% 1ழா3.

Bypass_HE_No 18 20 ஈ� ெச3த�அ:7 ெவ�ப ப�மா�றி (அ�ல� servomotor எ:ற 
தவ8%�� நிைல).

Servomotor_Recu_GHE 19 21 ஏ%தைரய8� ெவ�ப ப�மா�றி இ*�� எ��� 
கா�ேறா�ட�தி�காக.

Servomotor_Recu_Deriver 20 22 ஏ%deriver இ*�� எ��� கா�ேறா�ட�தி�காக.

WENT_Fan_GHE �ை◌ண 21 23தைரய8� ெவ�ப ப�மா�றி 2 வ8சிறி.
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3.3.�ேல ெதா�தி.

அGச� �ைறய8� ேவைல ெச35� 1�ெதா1தி உ#ள க�ட நிைறேவ�7 
சாதனAக# ஆஃ�/ேநர4 <வ8�H ெசய�ப���கிற�உண%�திக# (ெதாட%+க# 
230V/10A உட:).I�� மி: <ைம �45�'t இைண-க�பட1ைற�த ச-தி 1ழா3க# 
தவ8ர ெதாட%+க# , ரசிக%க#.நி7வ�ப�ட அதிகப�ச அள�உண%�திக# 35 

ஆ1�.இ7தி எ�ண8-ைக ெதா1தி வைக சா%�த�.

க���ப��தி பய�ப��தியஉண��திக� எ�ண��ைக 

EthernetHeatManager 24 - 35 

EthernetRoomManager 24 - 35 

CommManager 35* 2 

உண%�திக#ெதா1தி eHouse ச-தி ேப*��க# எள/தாக நி7வ� 
ெசய�ப���கிற�.ச-தி பJ(3 * 2.5mm2 மி: ேகப8#) எ:ற வைரயைற ெதா1திைய 
ெச3ய ேத3��எதி%�ைப ெதாட%+ ம�7� ந)�ட கால ம�7� ச�யாக 
இயA1கிறதா உ7தி�ைற.இ�ைலெயன/� மா7கி:றன , பயK#ள அதிகார�ைத 
1ைற�ப� ஏ�ப����1றி�பாக சில ப8ற1 உண%�திக# மா�ற வழAக� ம�7� 
ேபா�மான மதி�+ேவைல ஆ��க#.

230Vேகப8#கள/� (உண%�திக# ம�7� ெதாட%+க#) PCB ேநர4யாக 
ேத3��அைம�ப8: ந)�ட கால ம�7� ச�யான ேவைல உ7தி ேவ��� , 

இலவசமாகவ�ண , ெதாட%+க# 17கிய எதி%�+.J-LM� 
வ8ஷய�தி�இைண�+கைள வ�ண ம�7� ெப�ய ெதாட%+ எதி%�ைப 
ஏ�ப��தலா�ெதா1தி ம9� எ�5� பாைதக# , 17-1வழிகைள ம�7� நிர�தர 
அைம�+ பாதி�+.எ�லாசலைவ ேகப8#க# எள/தாக ேசைவைய ெசய�ப��த 50cm 

உதி� ந)ள� ேவ���ெசய�ப8ைழய8: வழ-கி� ெதா1தி ம�7� மா7� �ேல.

உண%�திக#ெதா1தி PWM ஒ* வ8*�ப அதிகார�ைத இய-கிக# (�4�+ அகல 
ெகா�4*-கலா�ப�ப��த�ப�ட) ப8ரகாச 1ைற�பா:கOட: (வைர 3) , +12 V 

இ*�� 15V DC -1 வழAக�ப�டெவள/ய0� ஒ* 1ைற�த ப�ச அதிகார�ைத 
50W.அ� மAகி வ8�� நிைல பய:ப��தலா�ஒள/ 4சி (ேநர4 த�ேபாைதய).ஒேர 
30W வ8ள-1 ஒ�ைற இைண-க�ப��#ள�மAகலான ெவள/ய0�.ெதா1தி ந�ல 
கா�ேறா�ட� உ�தரவாத� ஒ* அவசிய�.வழ-1இ�ைல ேபா�மான 
கா�ேறா�ட�தி: , ரசிக% க�டாய�ப��த நி7வ�ப�ட கா�7ஓ�ட�.

இ�தமAகலான க��மான ஒள/*� ம�7� ஹ� எ:ற அெசௗக�ய� தவ8%�� 
அKமதி-கிற�230V/AC கீR triac அ�ல� thyristor ப8ரகாச 1ைற�பா:கOட: 
ேதா:7� இ�.

இய�கிக�ப�ரகாச  ைற�பா�க"ட� ம��% வ�ள� க� அ�ல( LED �க� 
இைண�க�ப�� ஒ*.ப�ற பய�பா�த+ உ�பட அைம�ப�� நிர-தர ேசத% 
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ஏ0ப�%.

அ( றி�பாக 1�ட�23ய 4ைமக� மி�ன6ச� ெச7ய 
ப0றி.கிரா%.ேமா�டா�க� , அதிக ச�திரசிக�க�.

அ6ச� 8ைறய�� ேவைல ெச79%  :ெதா திக� மா0ற% ஒ0ைற 
உண��திக� பதிலாக - பலைகநி;வ�.இ-த த+�< இ*�ப�=% மிக<% வ�ைல 
உய�-த(மா0ற% உைட-த >ேல வழ�கி� வசதியாக.
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3.4.CommManager - ஒ��கிைண�த தகவ�ெதா�தி , ஜிஎ�எ� , 

பா�கா�� அைம�� , உ�ைள ேமலாள� , eHouse 1 ேசைவயக�.

CommManager<ய ஜிஎJஎ� (எJஎ�எJ) அறிவ8�+ ம�7� பா�கா�+ அைம�+ 
ெகா��#ள�க���ப��த.இ� க�ட�ப�ட� ெகா��#ள� - ேரால% ேமலாள% 
இ�. CommManagerஎJஎ�எJ >ல� ேநர4 க���பா�ைட ஜிஎJஎ� ெதா1தி 
உ#ள� , மி:னGச�.ேமS�இ� ேநர4 TCP/IP க���பா�ைட ஈ�த%ெந� 
இைட�க� (LAN வழியாக உ#ள� ,WiFi அ�ல� WAN).இ�த பல ெசய�ப���கிற� 
- ேசன� <த�திரமான தகவ�வ )�4� மிக �-கியமான �ைண கிைட-1� -

பா�கா�+ அைம�+.

ஜிஎJஎ�/எJஎ�எJநாசேவைல எ. கா ெபா7�+ அ�ல.ஐ�� டயல% எ:ற 
ெதாைலேபசி இைண�+கைள 1ைற��க�காண8�+ ேநா-கAகO-காக.ஜிஎJஎ� 
சமி-ைஞ ப8:ன% ெதா�தர� மிக�� க4னமானதாகக�காண8�+ ேர4ேயா -

ேகா�க# , எள/தாக அெமH=% அதி%ெவ�க# ேவைலெப�ய ச-தி 
4ரா:Jமி�ட%க# >ல� சிைத-க உ#ள இைடேவைளய8: ேபா� தி*�ப8.

3.4.1.CommManager ��கிய அ�ச
க� 

� ெசா�தமாகஜிஎJஎ�/SMS அறிவ8�+கைள ெதாட%�� ெகா�4*�த� பா�கா�+ 
அைம�+ , க���ப��த�ப�கிற�க�காண8�+ ம�டல� ெவள/ேய , 

எJஎ�எJ >ல� ேமலா�ைம , மி:னGச� , ஈத%ெந� , 

� அKமதி-கிற�இைண�+ அலார� உண�க# (ந)�4�+ ெதா1தி இ�லாம� 48 

வைர , வைரந)�4�+ ெதா1தி 96 , 

� உ#ளட-1கிற�உ*ைள உ#ள க�4ெய��ப , வாய8�க# , நிழ� awnings , 

கத�க# க���ப��தி அதிகப�ச� வ )H<ந)�4�+ ெதா1தி இ�லாம� 35 (27 *) 

<த�திர உ*ைள servomotors ,ம�7� ந)�4�+ ெதா1தி 56 வைர.ஒMெவா* 
உ*ைள சாதன� க���ப��த�ப�கிற�2 ேகா�க# ம�7� �:ன/*�+ Somfy 

தரமான பைட�+-கைள >ல�.மா�றாகேநர4 servomotor 4ைரM (�� 
பா�கா�+ ெகா�ட) இ*-க �45�க���ப��த�ப�கிற�.

� உ#ள�EHouse 1 தர� பJ அ�ல� ம�ற ேநர4 இைண�+ RS485 

இைட�க�ேநா-கAகO-காக.

� உ#ளட-1கிற�ேநர4 க���பா�ைட ஈ�த%ெந� இைட�க� (LAN வழியாக , 

WiFi , WAN).

� உ#ள�பா�கா�+ அைம�+ அறிவ8�+ ம�7� க���பா�� அைம�+ ஜிஎJஎ� 
ெதா1திSMS வழியாக.

� உ#ளட-1கிற�மி:னGச� கிைளய: POP3 (ஜிஎJஎ�/ஜிப8ஆ%எJ ம9� 
ப8ைணய டய�) , க���ப���வதி�மி:னGச� வழியாக அைம�+.

� ெச3இைணய இைண�+ ம��� நி�க ேவ��� ம�7� எA1 இ*-கிற� 
ேவைல இ�ைலேபா�மான ஜிஎJஎ�/ஜிப8ஆ%எJ சமி-ைஞ நிைல.

� ெசய�ப���கிற�அலார ெகா�+ ேநர4 இைண�+ , எHச��+ வ8ள-1 , 

எHச�-ைக க�காண8�+சாதன�.

� அKமதி-கிற�நிர�ப� உ*ைளக# , வாய8�க# , அள�*-க# ேவைல 
கத�க#: க���பா�ைட ேநர� ,�� இய-க� ேநர� (அைன�� உ*ைளக# 
அதிகப�ச) , தாமத� ேநர� (-கானதிைச மா7�).

� ெசய�ப���கிற�ஒ* ஒ�ைற ெவள/ய0�கைள மா�7 பய:பா� , நிைலயான 
(த1தியானதாRoomManager) , உ*ைளக# அைம�+ ேதைவ எ:றா�.

� உ#ள�சாதனAகO-1 RTC (�ய� ைட� க4கார�) ஒ�திைச� ம�7� 
ெச�Sப4யா1�தி�ட பய:பா�.
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� உ�ள�அ��க� ேம�ப�ட தி�டமி�த� , தான�ய�கி , ேசைவ , உட� 
வ�வத�� யா�ம�ற ,ேநர நிக#$கள�� மரணத&டைன இ� 
நிரலா�க)ப�ட , 

� உ�ளட��கிற�TCP/5 உட�நிக#$ இைண)*கள�� +ல� க��)பா�� 
அைம)* ஐப- ேசைவயக�ஏ�/.இைண)*கைள சம 0�12ைம ம�/� 
ெசய�ப�4�கிற�: ெப/�eHouse கண-ன�ய-� TCP/IP சாதன�க5�� 
இண�கமான இ�6� நிக#$க� , ெதாட76தப-சி கண-ன�ய-� பதி$க� 
கட4�� , எ�/ eHouse 1 சாதன�கைள நிைல அ1)பTCP/க&காண-)* 
மாநில�க� ம�/� கா�சி)ப�4த� ேநா�க�க� ஐப- ேபன�க� ,RS 485 

0க)ப-� ெவள�)பைடயான TCP/IP சாதி�க , ஏ�/வத��க�டைம)* ம�/� 
த9வ-ர ப-ர:சிைன க&டறித�.

� உ�ள�TCP/EthernetHouse க��)ப�4த ஐப- கிைளய� (eHouse 2) சாதன�க� 
ேநர�யாகTCP/IP ெந�ெவா7� வழியாக.

� ச7வ7க�ம�/� கிைளய� �சிப-/ஐப- இைடேய பா�கா)பான பதி$ ம�/� 
அ�கீகார பய�ப�4�கிற�eHouse சாதன�க�.

� ெசய�ப�4�கிற�eHouse 1 சாதன�க� க��)பா� ம�/� அவ7க� ம4திய-� 
வ-நிேயாகி4� தர$.

� ெசய�ப�4�கிற�அைம)பத�� ேதைவயான பதி$ நிைல (தகவ� , 

எ:ச2�ைக , இ6த ப-ைழகைள)கண-ன�ய-� எ6த ப-ர:சைனகைள த97)பதி�.

� உ�ள�ெம�ெபா�� ம�/� வ�ெபா�� WDT (ஆனா� நா> ைடம7) 

வழ�கி� சாதன� ம?�டைம�கேபாைன ஆ) , அ�ல� க�ைமயான ப-ைழக�.

� உ�ள�பா�கா)* அைம)* இ�6� எ@எ�எ@ அறிவ-)ைப 3 �A�க�: 

1)ம&டல அறிவ-)* �A மா�ற , 

2)ெசயலி� ெச�சா7 அறிவ-)* �A , 

3)எ:ச2�ைக ெசயலிழ)* அறிவ-)* �A.

� எ6தஎ:ச2�ைக சமி�ைஞ ேநர� (அலார ெகா�* தன�4தன�யாக 
தி�டமிட)ப�ட 0�C� ,எ:ச2�ைக வ-ள�� , க&காண-)* , EarlyWarning).

� 21 ஆத2�கிற�பா�கா)* வலய�கள��.

� ஆதர$4 நிைல 0க+� தன�4தன�யாக ஒEெவா� ெசய�ப�4� அலார 
ெச�சா7 வைரய/�க)ப�கிற�ஒEெவா� பா�கா)* ம&டல�.

1)எ:ச2�ைக ெகா�* (ஒ�) ஆ� , 

2)ம?� எ:ச2�ைக ைல� 0ைற (W) , 

3)(எ�) இ� ெவள�யF� தி�)ப4ைத க&காண-4த� , 

4)அலார உண2 (மி�) ெதாட7*ைடய நிக#ைவ நட4த.

� உ�ள��ஜி�ட� மா�றி ெகா�ள அனலா� 16 ேசன� (த97மான� 10b)அளவ 9�� 
அனலா� சமி�ைஞக� (மி�னA4த , ெவ)பநிைல , ஒள� , கா�/ 
மி�சார� ,ஈர)பத� மதி)* , அலார ெச�ஸா7@ நாசேவைல.இர&� 
க�$ண7 வைரய/�க)ப�கி�றனMin ம�/� ேம�@.ஒEெவா� ேசன� 
0�C� எ�/ ெச�சா7 இ6த க�$ண7 கட6�அைத ஒ��க)ப�� eHouse 

நிக#ைவ நட4த).நிைலைய தன�4தன�யாக இ����தான�ய�கி ச2ெச>த� 
பராம2�க ம�/� ஒEெவா� ஏ�சி தி�ட� 
வைரய/�க)ப���ள�க��)பா�.ஏ�சி (இயJைம)ப�4த ேவ&��) ேநர� 
16 ெவள�யF�கைள ெகா&��ள�க�$ண7 ஒ��க)ப�� நிக#$ இ�லாம� 
ACD +ல� க��)பா�.
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� CommManagerதன�)ப�ட நிைலைய வைரயைறக� 24 ஏ�சி தி�ட�க� 
உ�ளனஒEெவா� ேசன�.

� CommManager24 ேரா�ல7@ நிர� வைரயைற (ெகா&��ள� ஒEெவா� 
உ�ைளக� , வாய-�க� , கத$க�பா�கா)* வலய� ேத7வ-�) ஒ�றாக 
க��)ப�4த.

� உ�ள�நிக#$கள�� 50 நிைலைய வ2ைச உ�நா��� இய��� அ�ல� ப-ற 
சாதன�கைள அ1)ப.

3.4.2.CommManager வ�ள�க� 

ஜிஎ�எ�/ ஜிப�ஆ	எ� ெதா�தி.

CommManager(0த�வ7) க�ப-ய-�லா ெதாைல ெசய�ப�4த ஜிஎ@எ�/ஜிப-ஆ7எ@ 
ெதா�தி க�ட)ப�டஎ@எ�எ@ இ/திய-� மி�னKச� வழியாக eHouse 1 அ�ல� 
EthernetHouse அைம)ப-� க��)பா�ைடவரேவ�*.மி� - மி�னKச� கிைளய� POP3 

அKச� அJவலக Lழ�சி ேசாதைன உ/தியள��கிறா7eHouse அைம)* 
அ7)பண-�க)ப�ட ஜிஎ@எ�/ஜிப-ஆ7எ@ டய� பய�ப�4தி - ேசைவ 
வைர .க��)பா�� எ�ைல நைட0ைறய-� வர�ப�ற ம�/� எ6த இட4தி� 
இ�6� ெச>ய 0�C�அ�� ேபா�மான ஜிஎ@எ� சமி�ைஞ அளவ-� தா�.

இ6தத97$ eHouse அைம)* பா�கா)பான க��)பா��� ெசய�ப�4�கிற� ம�/� 
ெப/�பா�கா)* அைம)* அறிவ-)*.இைணய அ7)பண-�க)ப�ட 
இைண)* ,ெதாைலேபசி இைண)*கைள ேதைவ ம�/� *திய உ�ளைம�க)ப�ட 
ைக)ப�ற)ப�ட க�னமான� அ�லவ 9�க� , �றி)பாக மிக நகர�.

பா�கா)*மிக ெப2ய வய7ெல@ இைண)* காரணமாக ம�/� வா>)ேப 
இ�ைலேசத� அ�ல� நாசேவைல இைண)ப-� (ெதாைலேபசிக� ேபா�ற , 

டயல7க� , இைணய�அMக , ேபா�றைவ).ெதாட7* வ2கைள பாதி)* (கா�/ 
சீர�ற 0�C� ,வான�ைல நிைல , க��)பா�ைட 0ட�க தி���) அ�ல� 
ேநா�க� (நாசேவைல0ைற , க&காண-)* பா�கா)* அைம)* 
அறிவ-)* ,பா�கா)* அைம)* , ேபாN@ , ஒ� வ 9��� உ2ைமயாள7.

பA�ேகா�க� நிைறய ேநர� எ�4� ெகா�ளலா� எ�ற , இதி� பா�கா)* 
அைம)* அதிக ெச>கிற�தா��த�க5�� பாதி�க)பட�O�ய ம�/� யா���� 
அறிவ-)*கைள அ1)*� 0ட�கப�றி உ�ள உைட�க.க&காண-)* ேர�ேயா -

ேகா�க� அெம:P7 அைலவ2ைசகள�� ேவைலம�/� சிற)* தி�ட7க� இ�1� 
ச�திவா>6த அவ7கைள ெதா6தர$ ெச>யஇ6த இைடேவைளய-� ேபா� 
�ரா�@மி�ட7க� , O�த� ேநர� ெபற.ஜிஎ@எ� அதிக�0ட�க மிக$� 
க�னமாக ம�/� நகர�கள�� இ�6� இ�வைர நி/வ� 
ெசய�ப�4�கிற� ,நைட0ைறய-� எ6த ேநர� (வ 9�ைட ெப�/ 0கவ2ைய 0� 
உ�ள , ெச>த�*திய க�ட)ப�ட� வ 9���� ெதாைலேபசி அ�ல� ம�ற 
இைண)*).ம��ேம ேபா�மானதாகஜிஎ@எ� சமி�ைஞ அளவ-� இ6த அைம)*க� 
நி/வ ேவ&��.

ஜிஎ@எ�ெதா�தி இட4தி� நி/வ 0�C� ெவள�)*ற ஆ�ெட�னா 
ெகா&��ள� ,ஜிஎ@எ� சமி�ைஞ வலிைமயான (இ எ�ேக.கிரா�.Oைர 
ம?�).இ6த வழ�கி� ஜிஎ@எ�ெதா�தி சாதாரண ேவைல ேபா� பர)ப� ஆ�ற� 
�ைற�க 0�C�இைண)* சாதி�க.ச�தி வ-ள��* எதிரானதாக 
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ேபா�மான�வைரய/�க)ப�ட இன)ெப��க� ைம�ேரா ப�றி - அைலக�: 

ேமாசமான வான�ைல நிைல , மைழ ,பன� , +�பன� , மர�க� ேபா�றைவ ம?� 
இைலக�.ஜிஎ@எ� சமி�ைஞ அளவ-� மா�ற 0�C�*திய க��ட� காரணமாக 
ஆ&�க� எAகிற� , வள�� மர�க� ேபா�றைவ.ம/*ற�ைகய-� ெப2ய 
சமி�ைஞ அள$ �ைறவாக உ�வா�க)ப�ட வ-லக� இ�ைலஜிஎ@எ� ெதா�தி 
ம�/� ஆ&ெடனா.இ� க�ட)ப�ட� 0�கியமானைவ ஆ�� - ஏ�சி 
உ�ளமா�றி , ேமாசமான நிக#$கள�� அளவ 9��� உ�ள ஊன0�ேறா7, 

ஏெனன��சில டஜ� சதவ 9த� ப-ைழக� , அவ�ைற பய�ப�4த 0�யாத 
வைகய-�.உண7ெகா�*நிைரஅ�கி� உ�ள ஜிஎ@எ� தள4தி�� திைசய-� 
க��ட� ெவள�ேய நி/வ�நிைலய� எ�ன வ-கித4தி� சமி�ைஞ அளவ-� 
R�/�கண�கான 0ைற அதிக2�க 0�C�ஜிஎ@எ� ப2மா�ற4தி� அதிக2��� 
ச�தி வ-ள��* , வர�*கைள உமிA� அதிகார4ைதஜிஎ@எ� �ரா�@மிஷ� 
ம�/� க�ட)ப�ட இ6த சிைத$க� (ப-ைழகைள) - ஏ�சி அளவ 9���(ம�/� 
ஆ&ெட�னா அ�கி� அைம6��ள அனலா� ெச�சா7கைள).

ஜிஎ@எ�ெதா�தி ெசயலி� சி� அ�ைட நி/வ� ம�/� ேசாதைன ேதைவ , அ� 
இ�6தா�,()Tெப>� ெசயலா�க�கைள வழ�கி�) காலாவதியான அ�ல� 
ெவ�/.அ�ைட காலாவதி எ�றா�அ�ல� ெவ�/ , ப�ேவ/ ப-ர:சிைனக� 
ேதா�/� 0�C�: 

� ப-ர:சிைனக�(�றி)பாக ம�ற ஆ)பேர�ட7க5��) எ@எ�எ@ அ1)ப- 
ைவ4� , 

� இயலாதஜிப-ஆ7எ@ அம7$க� இைண�க , 0தலியைவ.
� U�கி� இ�� ெகா�J� த&டைனஜிஎ@எ� ெதா�திக� வைர , 

� ம�/�ேநர� மா�ற ம�/� ஆபேர�ட7க� வ-�)ப�கைள ெபா/4� 
ெகா�ளலா� , கா)*வ2கைள).

அ1)பஎ@எ�எ@ அ�ல� ஜிஎ@எ�/ஜிப-ஆ7எ@ ெதா�தி வழியாக மி�னKச� 
ெப/� மிக ந9ளமாக உ�ள� (6 - 30 ெநா�)ம�/� ெதாட7 ேதா�வ- retries (ெசய�படா 
GPRS ேசைவ அ�ல� ஏ�ப�கிற�சி� அ�ைட வள�க� ப�றா��ைற) , ெப2ய CPU 

பய�பா�ைட கா&ப-���CommManager , திற� ம�ற ெசய�பா�க� ம�/� 
�ைறC� எ�/ �ைறகிற�0A பா�கா)* அைம)ப-� உ/தி4த�ைமைய.

ஜிஎ@எ�க�டைம)* "நிக#4த)ப�கிற� ; CommManagerCfg.exe "வ-&ண)ப� , இ� 
உ�5ண7$ அைம)* ஒEெவா� வ-�)ப4ைத ம�/� அ1மதி�கிற�இ6த 
ெதா�தி�� அள$��க�.ஜிஎ@எ� ெதா�தி வ-�)ப�க� 0த� +�/ 
உ�ளனதாவ�கைள.

1)ெபா�வான , 

2)SMS அைம)*க� , 

3)மி�னKச� அைம)*க�.

�கா	நிைல பதி$ நிைல ேத7$ ெச>ய 0�C�(TCPLogger கிரா)ப7 வ-&ண)ப 
பதி$ அ1)*�.exe) அ�ல� V - 485.அ�பதி$ தகவ� அ1)ப ேவ&�� 
CommManager (தகவ� ெத2வ-�க , எ:ச2�ைகக� ,ப-ைழகைள).அைத க&டறித� 
ம�/� த97��� ப-ர:சிைனக� (எ.கா. பய1�ளதாக இ����.இ�ைலசி� அ�ைட 
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வள�கைள , இ�ைல ஜிஎ@எ� சி�ன� , பலவ�ைற ம�/� சில நடவ��ைக 
எ��கஅ� ச2).அறி�ைக நிைல இ�1� = 1 எைதC� கிரா)ப7 
அ1)ப)ப��.இ6தவ-�)ப4ைத ம��ேம த9வ-ர க&டறிய பய�ப�4த ேவ&�� , 

அறியாத ப-ர:சிைனக�0ைற.இ6த வ-�)ப4ைத த9வ-ரமாக CommManager CPU 

பய�ப�4த ம�/� பாதி���நிைல4த�ைம ம�/� கண-ன� திற�.

அ6தஅறி�ைக நிைல �ைறய-� ெப2ய எ& , �ைற6த தகவ� இ����அ1)ப 
(ம��ேம அறி�ைக நிைல வ-ட அதிக 0�12ைம ெகா&ட).

இ�நா� அண-6தன7 வழ�கி� 0 இ�ேக ேத76ெத��க)பட ேவ&�� பதி$கைள 
உ�வா�க ேவ&��.

�ட��UART உ��ைழவதி�. 0ட�க, இ6த வ-�)ப4ைதV பதி$க� அ1)ப - 485 

UART.இ6த வ-�)ப4ைத ம��ேம இய�க)ப�� ேபா�TCP/IP பதி$ அ1)ப , 

இைண)* TCP/IP *�பதிைக கிரா)ப7 ப-ற�பய�பா� (TCPLogger.CommManager ெச>ய 
exe).என�1� இ6த வழ�கி�CommManager ம?�டைம)* TCPlogger.exe �&��க)ப�ட 
ம�/� பதி$ தகவைலஎ�/ CommManager ெச>ய பதி$ கிரா)ப7 அ�4த இைண)* 
இழ�க)ப��.

ெசய�ப�4த�UART பதி$ இ6த உ�பட அைன4� தகவ� பதி$ வா>)*இதி� 
ஒ� ப�தியாக ெபா�வாக TCPLogger +ல� இழ6த.

இ6த0ைற பதிவா�� ம��� (மிக க�ைமயான சி�கைல த97�க பய�ப�4த 
ேவ&��மிக$� ெம�ெபா�� மரணத&டைன ெதாட�க4தி� ேதா�/�) ம�/� 
TCP/IPெதாட7* சி�க�.

0�கியUART பதி$ த9ைமக5� V ெதாட76� அ1)*வ� தா� - 485 ம�/�கண-ன� 
வள�கைள பய�ப�4தி , பதி$ கிரா)ப7 அ�ல� இைண�க)ப�ட எ�றா� 
இ�ைல(TCP/IP பதி$ பதி$க� தகவ� அ1)ப)ப�� ேபா� TCPLogger) ச7வ7 
இைண�க)ப���ள�.

அ6தம�ற ப-ர:சிைன UART பதி$க� eHouse 1 தகவ�க� ப@ அ1)*� எ�/ ,இ6த 
இைண)ைப பய�ப�4தி, சில ேபா��வர4� உ�வா�க , அ1)பதகவ� eHouse 1 

சாதன� ஃ)ேரமி� ெச>ய இைய6� ம�/� ெதா6தர$ 0�C�ஒA�காக ேவைல 
சாதன�க�.இ6த பதி$ 0ைற பய�ப�4த ப-றeHouse 1 சாதன�கைள 
�&��க)ப�ட , ஆ7 ந9�கி - 485 கட4த�RS232 அ�லாத கட4த� (1 1) +ல� ேகப-� 
ம�/� இைண�க - 485 மா�றி .RS232 - 485 மா�றி எ6த 0ைனய பய�பா� 
இைண�க)பட ேவ&��உய7 0ைன 115200 ேவைல , இர�ைட சம� , 1 நி/4த� 
ப-� , இ�ைல ஓ�ட�க��)ப�4த.இைண)* TCPLogger RS வ-ஷய4தி� - 485 பதி$ 
ைகவ-ட)ப�ட�ம�/� TCP/IP கிரா)ப7 ேநர�யாக.

�ட��ஜிஎ�எ� ெதா�தி. இ6த வ-�)ப4ைத 0ட�கி நிர6தர 
ெசய�ப�4�கிற�ஜிஎ@எ�/ஜிப-ஆ7எ@ ெதா�திய-� அைன4� ெசய�பா�கைள 
அ� நி/வ)ப�ட எ�றா�.

ஆய-1�CommManager ம�/� அைன4� eHouse சாதன�க5�� ேநர� ஜிஎ@எ� 
இ�6� எ��க)ப�டெதா�தி , அ� (காரணமாக பய�பா� அ�டவைண சில 
ெசய�பா�ைட இழ6� 0�C�கண-ன�ய-� ெச�லாத ேததி ம�/� 
ேநர�).ேகா�பா�டளவ-� ேநர� இ��க 0�C�ெவள�)*றமாக CommManagerCfg 

தி�டமிட)ப�ட�.exe பய�பா� , ஆனா� அ�எ6த காரண4ைத இ�6� CommManager 
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ஒ� ம?�டைம ேச76� ம?�டைம�க.

ஜிஎ�எ�ெதா�தி ெதாைலேபசி எ� *ல� ேவ&��ச2யான ெமாைப� 
ெதாைலேபசி எ&ைண (இ ெகா&��ள�.கிரா�.+48501987654) , 

பய�ப�4த)ப��ஜிஎ@எ� ெதா�தியா�.இ6த எ&ைண அ�கீக2)* ம�/� 
�றியா�கவ-ய� பய�ப�4த)ப�கிற�கண�கீ� ேநா�க�க5�காக , இ6த எ&ைண 
மா�ற 0ட���ஒ�வ��ெகா�வ7 அ�கீகார� TCP/IP சாதன�க5�� வா>)*.

ெபா !"�றிய%&. இ6த �ைறய-� ெச�Jப�யா�� ெகா&��ள�ப-� எ& (சி� 
அ�ைட ஒ��க)ப��).தவறான எ& ேபா�வத�� வழ�� ,CommManager தானாக சி� 
அ�ைட ெசயலிழ�க , பல retries +ல�இைண)ைப நி/வ.நிைலயான காரணமாக 
0ைறநி/வ� அைத க�ைமயாக 0� ேசாதைன 0ட�க ப26�ைர ,ஜிஎ@எ� 
ெதா�தி ம?� தி��ப-C�ள� ம�/� பதி$ எ6த ேநர� வைர ேவக 
மிைக)*ஜிஎ@எ� ெந�ெவா7�.

'(&�கவ)யா�க�எ�க�. இ6த *ல� O�த� ெகா&��ள��றியா�க 
கண�கீ�க� ம�/� அ�கீகார தகவ� ம�/�எதி7பா7)பதாக ஐ�கிய 18 எ&ம (0 , 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ஒ� , ப , ேக�: , ஈ , இ , ஒ�/ f) ஒ�எ6த ப-2)பா�க5�� 
இ�லாம�.இ6த எ&ைண மா�ற ப-�ன7 ேவ&��ஒEெவா� EthernetHouse 

சாதன�க� ம�/� TCP/IP ேபன�க� ெச>ய ஏ�ற.ஜிஎ@எ� பய�பா�ெதாைலேபசி 
எ& , ஒ�றாக ஒ� ப�தியாக L��0கவ2யா�க� எ&க��றியா�க ெசய�பா� 
வாத�க�/தன�)ப�ட �றியா�க உ/தியள��கிறா7ஒEெவா� eHouse நி/வ� ந9�க 
வழி0ைறக�.O�தலாக 0�C�இ� அைன4� சாதன�க5�� ேதைவயான 
எ�றா� மா�ற)ப��.

அ+கீகார�ஜிஎ�எ� எ�க�. இ6த �ைறய-� - ெகா&��ள�எ@எ�எ@ 
+ல� கண-ன� ேமலா&ைம ஜிஎ@எ� ெதாைலேபசி எ&க�.ம�ற எ6த 
எ@எ�எ@எ&க� தானாகேவ தவ-7�க)ப�கிற� ம�/� ந9�க)ப�ட�.

இ.கிரா�.:" +48504111111 , +48504222222 "- கா�*�ள�யா� ப-2�க)ப�ட.

ம�டல�மா/ற - எ�எ�எ� அறிவ�0� எ�க�. இ6த *ல� - ஜிஎ@எ� 
ெதாைலேபசி ெகா&��ள�பா�கா)* வலய� மா�/வ� ப�றி எ@எ�எ@ 
அறிவ-)ைப அ1)*வத�� எ&க�ஒ�றாக ம&டல� ெபய7.

இ.கிரா�.:" +48504111111 , +48504222222 "- கா�*�ள�யா� ப-2�க)ப�ட.

உண	க வ�க�இய�க� - எ�எ�எ� அறிவ�0� எ�க�. இ6த *ல� - ஜிஎ@எ� 
ெதாைலேபசி ெகா&��ள�த9வ-ரமாக பா�கா)* உண2க� ப�றி எ@எ�எ@ 
அறிவ-)ைப அ1)*வத�� எ&க�எ:ச2�ைக ம?/� எ6த ெபய7 ( , ) எ:ச2�ைக 
அ�ல� த�ேபாைதய ம&டல4தி� க&காண-)*.

இ.கிரா�.:" +48504111111 , +48504222222 "கா�*�ள�யா� ப-2�க)ப�ட.

ெசயலிழ0�- எ�எ�எ� அறிவ�0� எ�க�. இ6த *ல� - ஜிஎ@எ� ெதாைலேபசி 
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ெகா���ள�எ
ச�ைக சமிைஞகைள �டக ப�றி எ�எ�எ� அறிவ��ைப 
அ���வத�! எ�க�அ"கீக�க�ப$ட பயன'க� (பா�கா�� வலய� 
மா�)வத* +ல�).

இ.கிரா�.:" +48504111111 , +48504222222 "கா���ள.யா/ ப��க�ப$ட.

ம�டல�ப��ெனா� மா�ற. இ0த �ல� - ெகா�ட� ைம 
ேச'க�ப$ட�ம�டல� மா�ற� அறிவ��� !2 ம�டல� ெபய'.

எ�ச��ைக��ேச��ைக. இ0த �ைறய�/ - ெகா���ள��*ெனா$� ெச*சா' 
ெசய/ப�3�� ெசய/ப�� எ
ச�ைக ெச*சா' ெபய'க� �* ேச'கஅறிவ��� 
!2.

ெசயலிழ��எ�ச��ைக. இ0த �ைறய�/ – உ�ள�உைர �டக அறிவ��� !2 
அ��ப�ப$ட�.

�ட� SMS அ"��. இ0த வ�5�ப3ைத ெசய/ந7!கிற�பா�கா�� அைம�� 
அைன3� அறிவ��� எ�எ�எ� அ��ப.

�ட� எ#எ�எ# ெப$. இ0த வ�5�ப3ைத ெசய/ந7!கிற�எ�எ�எ� 
ேசாதைன ம�)� eHouse அைம�� க$��ப�3�� வரேவ��.

POP3கிைளய�� (மி�ன&ச' வரேவ��) 

POP3CommManager நைட�ைற�ப�3த�ப�� கிைளய* பல பா�கா�� 
ெகா���ள�இய"கைம��க� 8ட ப/ேவ) ேபா� ெதாட'
சியான ம�)� 
நிைலயான ேவைல உ3தரவாத�eHouse கண�ன.ய�/ தா!த/.

இ/ச�பா'�� ப:ைய ெச;தி ேதா/வ�! ஒ5 வழ! ந7க�ப$ட�உடன:யாக 
POP3 ேசைவயக3திலி50� , ேம>� ேசாதைன இ/லாம/ , பதிவ�ற!�ம�)� 
ெச;தி வாசி!�.

ஒேர ஒ5eHouse அைம�� க$��ப�3த அ'�பண�க�ப$ட மி*ன?ச/க� (+ல� 
தானாக தயா'eHouse இணகமான ேமலா�ைம பய*பா�க�) ��றி>� அைன3� 
கட3தலா�வழி�ைறக�.

எ/லாஇய"கைம��க� �ேப� +ல� திறைமயான ச�ைட அ�மதிகிற� , 

தா!த/க� , த�ெசயலாக நிக@கிறமி*ன?ச/ , �தலியைவ.

இ0தப:க� திறைமயான ம�)� ெதாட'
சியான திறைமயான பராம�க 
�0திய�ேவைல , ஜிஎ�எ�/ஜிப�ஆ'எ� மC� ேதைவய�ற ேபா!வர3� 
உ5வாக ேவ�டா� , இ/ைலDைம POP3 கிைளய* ம�)� CommManager.

ச�பா'��ப:க� ப�*வ5மா): 

� அ���பவ'eHouse அைம�� தி$டமிட�ப$:5கலா� என �கவ� அேத 
இ5க ேவ���.

� ெமா3த அளEெச;திைய (இ0த வ�ப3தா/ அ?ச/ அக�ற) !ைற0த ப�*ன' 
3KB இ5க ேவ���.
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� ெபா5�eHouse அைம�� நிரலாக�ப$ட ஒ5 ெச;திைய அேத இ5க 
ேவ��� எ*ற.

� ெச;திஇணக eHouse அைம�� D�றி ச�யான தைல�� ம�)� அ:!றி�ப�/ 
ெகா�:5க ேவ���ெச;தி.

� தைல��க�இைணய வழ"!ந'க� அ:!றி��கF� , POP3 +ல� ெச;தி 
உட/ ேச'க�ப$ட� ,SMTP ேசைவயக"க� தானாக 
அ��ற�ப�3த�ப�கி*றன.

எ/லாPOP3 கிைளய* அளE5க� ம�)� வ�5�ப"கைள CommManagerCfg 

அைமக.exeபய*பா$� மி�ன&ச' அைம��க* தாவ/.

ஏ�$மி�ன&ச' �கவ� * �ல� - ெகா���ள�க$��பா$� ெச;தி 
ெசய/ப�3த இ50� �கவ�.எ0தம�ற �கவ�க� இ50� ெச;திகைள 
தானாகேவ POP3 ந7க�ப$ட�ச'வ'.

POP3ச�வ� ஐப� * �ல� ஐப� ெகா���ள�POP3 ச'வ' �கவ�.DNS �கவ�ைய 
ஆதரE இ/ைல.

POP3-ைற�க NR * �ல� POP3 ேசைவயக3திலி50� ெகா���ள��ைற�க�.

POP3பயன� ெபய� * �ல� பயன' ெபய' ெகா���ள�அ>வலக� (POP3 ச'வ') 

பதிE ெச;ய பதிE ெச;ய.

POP3கட.�ெசா'ைல * �ல� கடE
ெசா/ைல ெகா���ள�பயன' POP3 ச'வ�/ 
அ"கீக�க ேவ���.

ெச/திெபா1* * �ல� programed ெகா���ள�மி*ன?ச/ வழியாக eHouse 

கண�ன.ய�/ நிக@Eக� அ���� ெச/>ப:யா!� ெபா5�.ேவ)ெச;திய�* 
ெபா5ளாக ேம>� இ/லாம/ தானாக ந7க� காரணமா�நிக@
சி.

இைணய�இைண�� ஆர�ப� * �ல� ெகா���ள�ஜிஎ�எ�/ஜிப�ஆ'எ� 
வழியாக மC� �வக இைணய இைண�� க$டைள.தி5மண�ஆபேர$ட'க� 
க$டைள மிகE� அேத (அம'E உ�ள� , பயன' , கடE
ெசா/ைல =" இைணய 
" ).இைண�� பயன' ேவ��� ப�ர
சைன வழ!இ0த அளE5க� ஜிஎ�எ� 
ஆபேர$ட' ஆேலாசைன ேவ���.

POP3சர� * வர�� ேசைவயக� �ல� ெகா���ள�அ���ந' �கவ� 
ேசமிக�ப�� அைம0��ள தைல�� ெபய' , ப�ர
சிைனக� வழகி/இத* 
வ�ைளவாக ெட/ெந$ பய*ப�3தி POP3 ேசைவயக3திலி50� ேநர:யாக 
ச�பா'க�பட ேவ���வ��ண�ப�.

ெச/திதைல�� * ம�)� ெச/திஅ5� றி�� * �ல"க� - தைல�� 
ெகா�:5கி*றனeHouse அைம�� அ:!றி�ப�/.இ0த பா�கா�� ஒ�கவ�/ைல 
தான.ய"கி உ�ள�POP3 ம�)� SMTP ேசைவயக"க� +ல� ெச;தி 
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இைணக�ப$ட தைல��கைள அ:!றி��கF�ம�)� ந7க வ�ப3� அ/ல� 
ேசதமைட0த மி*ன?ச/க� .EHouse தைல�� ம�)� அ:!றி�ப�/ இைடேய 
ம$�ேம ப!தியாக eHouse க5த�ப�கி*றெச;தி.ஓ;E �றகண�க�ப�கிற�.

�ட� POP3 ேசைவயக�/ஜிப�ஆ�எ# * �ல� ெசய/ந7!கிற�ஜிப�ஆ'எ� ம�)� 
Dழ�சி இைண�� மி*ன?ச/க� ச�பா'��.

ெதாட'0�சிக/க� ம�)� ப�ர
சிைனக� (eHouse அைம�� GSM �ைறைமக� 
இ/ைல ப�றிேநர:யாக) க5த�ப�கிற� , ேம/ POP3 கிைளய* ெசய/ப�3த 
�*ஜிப�ஆ'எ�: 

� இ/ஜிப�ஆ'எ� சமிைஞ அ"! !ைற0த அளE இட"கள./ ப�மா�ற� 
க��ப�:க�ப$டா/சா3தியம�ற� ம�)� கண�ன. திற* ம�)� 
நிைல3த*ைம ஜிப�ஆ'எ� ஐ0� இ5கலா�ஆதரE நிர0தரமாக 
�டக�ப��.இ� நடகலா�ப5வ.

� மி*ன?ச/ஜிப�ஆ'எ� அம'E மC� வரேவ�� த7வ�ரமாக CommManager 

பய*ப�3�கிற�ைமேராக�$ேரால'.

� ேநர�ஜிப�ஆ'எ� அம'E (ெமாைப/ ேபா* அ/ல� ஜிஎ�எ� ெதா!திக� 
மC�) �*ேன�ற� உ�ள� ,ஆபேர$ட' (கா3தி5கிற� த"கிய�5!� இ� 
இல! சாதன3தி/ SMS அ��ப �:யா�வ�ைச ஜிப�ஆ'எ� அம'E 
+ட�ப�� வைர) ம�)� எ�எ�எ� அைடய �:I�இல! ந7�ட ேநர� 
கழி3�.

� 8ட+ல� ஜிப�ஆ'எ� அம'E இ50� !)கிய ��:3த/ (GSM 

ெதாைலேபசி அ/ல� ெதா!திக�) கானஉ�வ5� எ�எ�எ� ேசாதைன 
எ�எ�எ� வரேவ�� உ3தரவாத� இ/ைல , அ� �:யா�, 

ஏெனன./இ*�� காரணமாக ெப�ய ஜிஎ�எ� அைம�ப�* ெசயல�ற நிைல 
ேவ��� ஆபேர$ட' வ�ைசய�/ கா3தி5கி*றன'.

� எ�எ�எ�ெப�ய தாமத� 0 ெப)� - 60 ெநா: அ� ஆபேர$ட' 
ெபா)3த�ப�ைணய பய*பா� ம�)� பல வ�ஷய"க�.

� ெசலEக�ஜிப�ஆ'எ� ம�)� Dழ�சி ஜிப�ஆ'எ� அம'Eக� (ெதாட' �வக 
ம�)� நிைறE மC�ேக�வ�கைள மி*ன?ச/ ம�)� SMSs) ெப�ய ப�*ன' 
பய*பா� எ�எ�எ� பல மட"!வரேவ�� ம$�ேம.

� வழ!�ட!வத* ஜிப�ஆ�எ#/POP3 ேசைவயக� ஜிஎ�எ� ெதா!தி 
வரேவ�� எ�எ�எ� ம�)� ெசயல�ற நிைல உடன:யாக 
அறிவ�க�ப��எ�எ�எ� அ���� ம�)� ெப)� இைடேய 6 ெநா: தா*.

பா-கா���ைற.

பா�கா��CommManager இைணக�ப$ட �ைறைம Dய ெகா�:50த� ம�)� 
ேதைவ: 

� இைண��பா�கா�� உண�க� , 
� எ
ச�ைகஊ�� ெகா�� , 
� எ
ச�ைகஒள. , 
� ஆர�ப3தி/எ
ச�ைக ெகா�� , 

� அறிவ���க�காண��� அ/ல� பா�கா�� �கைம இ50� சாதன� 
(ேதைவ�ப$டா/).

� ஒ*) ேச'ExternalManager ம�)� ஒ5 சாதன� InputExtenders.
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ஆ'எஃ�மி*னN �கிய க$��பா$� ேநர: மா�ற�ப$டா' , 

எ/ைலய�றெமாைப/ இ50� ேமலா�ைம , ப�:ஏ , வய'ெல� TCP/எ�எ�எ� 
+ல� ஐப� பலக"க� ,மி*ன?ச/ , ேல* , WiFi , WAN.இ� பா�காக�ப�வதா/, 

ெவள.ேய க$��ப�3த �:I�க�காண�க�பட ப!தி ம�)� எ
ச�ைக 
அறிவ��� ெச*சா' ப�*ன' உடன:யாக இ/ைலெசய/ப�3த/ (எ0த ெசயல�ற 
நிைல ேநர� க$��பா$:/ பா�கா�� அைம��கள./ பய*ப�3த�ப�கிற�உ� 
வ�ைச�பலைகக� +ல�).

ேமேல24 ம�டல"கைள வைரய)க�ப$ட.ஒOெவா5 ம�டல ஒOெவா5 4 

நிைல �க+: ெகா���ளனஉண� பா�கா�� அைம�� இைணக�ப$ட.

தி5மண�ஒOெவா5 பா�கா�� ெச*சா' உ�ள 7�க� , 4 வ�5�ப"கைள 
வைரய)க�ப�கி*றன , வழ!ெசய/ப�3த/ எ
ச�ைக உண� (வ�5�ப3ைத 
த�ேபாைதய ம�டல3தி/ இயக�ப$:50தா/,): 

� எ
ச�ைக ெகா�� மC� (ஒ1* - அலார�) , 

� மC� எ
ச�ைக வ�ள! (W* - எ�ச��ைக) , 

� க�காண���அ*) அறிவ��� (க�காண��� அ/ல� பா�கா�� அறிவ��ைப 
சாதன�ேதைவ�ப$டா/ நி)வன�) (எ� * -க�காண���) , 

� ச�பவ�மரணத�டைன பா�கா�� உ�ள 7� ஒ�க�ப�� (மி�ன&ச'* -

நிக9.).

*"உ�ள �ல� ெபய' ; CommManagerCfg.exe " வ��ண�ப� 

எ
ச�ைக ,எ
ச�ைக , க�காண��� ெவள.யP�கைள programed தாமத� ெதா!�ப�/ 
உ�ள ெசய/ப�3த�ல3தி/ (“ ம�டல� மா�ற� தாமத� ” *) ம�டல� மா�ற� 
இ50� �வக(ெச*சா' ெசய/பா$ைட �திய ம�டல3தி�கான 
க�டறிய�ப$ட� இ50தா/) , வா;�� ெகா�!�எ
ச�ைக காரண� ந7க.ஒேர “ 

ஆர�ப3தி/ எ
ச�ைக ” ெவள.யP�உடன:யாக 
ெசய/ப�3த�ப�கிற�.ெவள.யP�கைள ப�ற! தானாகேவ அைணகத�ேபாைதய 
பா�கா�� வலய� ம�)� மC)� அைன3� ெச*சா'கைள �டக�ைறகள./ 
அைமக தாமத�: “ எ
ச�ைக ேநர� ” * , “ எ
ச�ைக ேநர� ”* , “ க�காண��� 
ேநர� ” * , “ ஆர�ப3தி/ எ
ச�ைக ேநர� ”*.“ தவ�ர அைன3� சமிைஞகைள ; 

ஆர�ப3தி/ எ
ச�ைக ேநர� ” * உ�ளனநிமிட"க� , “ ஆர�ப3தி/ எ
ச�ைக 
ேநர� ” வ�நா:க� இ5கிற�.

ேமேல48 பா�கா�� உண�க� இ/லாம/ CommManager இைணக�ப$��ள�ந7$:�� 
ெதா!தி அ/ல� வைர 96 ந7$:�� ெதா!தி.ெச*சா' ேவ���eHouse அைம�� 
ெவள.ேய எ0த மி*ன23த� இ50� தன.ைம�ப�3த�ப$� ெதாட'� (�ேல 
அ/ல�) இைண�ப�க� மாற.ெதாட'� ெபா�வாக +ட�ப$ட (NC) ம�)� 
திறக�ப$ட�ெச*சா' ெசய/ப�3�� காரணமாக.

ஒ*)எ
ச�ைக ெச*சா' ெதாட'� CommManager ஒ5 ெச*சா' உ�ள 7� 
இைணக�பட ேவ���ம�ெறா5 GND ேவ���.
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ெவள.�பைடயாகவ*ெபா5� ெவள.யP� (அலார3ைத இ50� , க�காண��� , 

எ
ச�ைக , ஆர�ப3தி/எ
ச�ைக) , CommManager வ�வ�3தா' 3 !2கF! 
எ�எ�எ� அறிவ��ைப அ���கிற�ேமேல.

இ/மCற/ எ
ச�ைக வழ! , எ
ச�ைக அ/ல� க�காண��� அறிவ��ைப 
அ��ப ேவ����ல3தி/ வைரய)க�ப$ட (ெச�ஸா�#ெசயலா�க;கைள -

எ#எ�எ# அறிவ��� எ�க* *) ெசயலி/ எ
ச�ைக உண�க� ெபய'க� 
உ$பட.

இ/ம�டல� மா�ற� CommManager NOTIFY !2வ�* வழ! �ைறய�/ 
வைரய)க�ப$ட (ம�டல�மா�ற - எ#எ�எ# அறிவ��� எ�க* *) 

அ��பம�டல� ெபய'.

இ/இ0த வழ! எ*றா/ எ
ச�ைக , எ
ச�ைக அ/ல� க�காண��� 
த7வ�ரமாக CommManager இ50த��ல3தி/ வைரய)க�ப$ட !2 ெத�வ�க 
(ெசயலிழ��- எ#எ�எ# அறிவ��� எ�க* *) .

ெவள<சாதன;க* ேமலாள� (ேரா'ல�# , வாய�'க* , கத.க* , நிழ' awnings).

CommManagerபதி�� வ��வாக�ப$ட� இ� உ5ைள க$��ப�3தி 
நைட�ைற�ப�3தி வ5கிற�ExternalManager ம�)� 27 (35 **) Dத0திர உ5ைளக� 
க$��ப�3�� அ�மதி!� ,வாய�/க� , கதEக� �ைறைம , இ0த ந7$:�� 
ெதா!தி ம�)� 54 இ/லாம/ெதா!தி.

**ேநர: ஏ:சி ெவள.யP� (ஒ3திைசவ�/ !றி�ப�$ட� ெசயலிழக 
வ�ஷய3தி/:ஜி$ட/ மா�றி அ3தியாய�) 35 Dயாத7ன உ5ைளக� (வ�5�ப3ைத 
இ5க ேவ���தைடய�ற {(27 வர�� உ5ைளக�) ேநர: க$��ப�3�� 
பய*ப�3தE� - இ/ைல நிக@Eக�வைரயைற ேதைவயான *} - தாவ/ “ உ�ள ; 

:ஜி$ட/ மா�றி ஒ3திைசவ�/அைம��க� ” CommManagerCfg ப�றி.exe பய*பா�).
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அ�ேகSOMFY �ைற அ	ல� ேநர� servomotor �ைற: உ�ைளக� உ�� 2 வழிக� 
உ�ளன .ஒேர Somfy நிைலயான பய�ப��தி ஓ!�ந" பா�கா#$ ம&'( 
அ�கீக*+க#ப!ட ஏெனன/	இ�த �ைற உ�ைளக� க!�#ப���( ம&'( 
பா�கா#ைப ஏ&பா�1ைம எதிராக உ�ைளக� ெதா3திைய , தைட , இ� 
உ��திைச , திைச மா'( �� ச*யான தாமத( ேநர( உ�தரவாத(.

உ�ைளக� ,வாய��க� , கத�க� இய�கிக� ெவள�ய��.

இ�தெவள/ய5�கைள உ�ைளக� உ�� ஐ�� ெவள/ய5!� ேஜா�க� இ�+3( , 

வாய8	க� , கத9க� இய+கிக�SOMFY நிைலயான (��ன/�#$ அைம#ைப) 

அ	ல� ேநர� இய+கிக� உ�ள.

ஒ:ெவா�SOMFY நிைலயான = உ�ைள திற�த ேரால" ேசன	 (ஒ� 1 ெநா� 
��#$ெவள/ய5�) , உ�ைள ெந��கிய (ப8 ெவள/ய5� 1 ெநா� ��#$) , நி'�த (1 

ெநா� ��#$ ம;�A ம&'( B ெவள/ய5�கைள} இ�.

இ	ைலெயன/	ெவள/ய5�கைள (உ�� ேமா!டா" இய+கிக� க!�#ப���( ேநர� 
பய�ப��தலா(ஒ� திைசய8	 நக�( எ�' ஒ� வ* , நக�( வ*ைசய8	 ப8 
உ��ம&ற திைசய8	). இய�கிக� ெசா�த உ�வா�க ேவ���இர�� 
திைசகள�� ம�� தி��ப� �ள� எதிரான பா�கா#ைப , ெதா$தி உ�ைளக� , 

இ%திய��&வ�'&க� , பா�கா#( ஹி#� *��கி.ெசய�ப�ைழய�, 
இ�ைலெயன�� உ�ள வழ�$ேஜாதி�$ , ெதா$தி தவறான க'டைம#( , 

த�#பைத உைறபன�யா� இய�கி அ�ல�நாச ேவைல , அைத இய�கி 
ேசத#ப�3�� *4 �.கண�ன�ய�� உ�வா�கஇ� திைசய�� ெச�6� எதிராக 
ெம,ெபா�� பா�கா#( , ஆனா� *4 �'t ேசாதைனஇய�கி இ%திய�� 
அ�ல� wasn ெச,%வ�'டா�'t தைட ம8%� ISN'ேபா�மான tஉ�ைளக� 
பா�கா�க.இ�த *ைற ம'�ேம ெசா�த ஆப3� ம8%� iSys 

பய,ப��நி%வன� இய�கிக� பாதி#( ெபா%#( அ�ல.ஒேர Somfy 

*ைறைமஅ� ெசா�த பா�கா#( திக:கிற� ஏெனன�� பா�கா#பாக 
பய,ப�3த *4 �இய�கிக�.
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உ�ைளக��ைற “ அைம+க ; உ�ைளக� அைம#$க� ” தாவ	CommManagerCfg.exe 

பய�பா�.

ஒ�'இலவச நிைலைய ேத"�ெத�+க#ப!ட ��<(: Somfy (“ Somfy கண8ன/ ” 

*) ,ேநர� servomotor �ைர: (“ ேநர� ேமா!டா"> ” *) , ெபா�வானெவள/ய5�கைள (“ 

இய	பான அ9!க� ” * - ஒ&ைற ெவள/ய5�கைள இண+கமானRoomManager'க�).

ேம?(ப8�வ�( அள9�+க� ம&'( வ8�#ப�கைள உ�ைளக� ச* 
வைரய'+க#ப!டஅைம#$க�: 

� த�ள/ைவ(“ ஒ� இ��� ம&ெறா� திைசய8	 மா&றியத&3 ; மா&ற( 
தாமத(இய+க( ” *) - உடன�யாக மாறிவ�( இ��� ெம�ெபா�� 
பா�கா#$இய+கிக� ேசத#ப���( எ�' திைசய8	.

� இய�ற வைரய8	உ�ைளக� �@ இய+க( ேநர( (“ உ�ைளக� இய+க( 
ேநர( ” *) -இ�த ேநர�தி	 (ெநா�கள/	) அைம#ப8� அைன�� உ�ைளக� 
மா&ற( ெசAவத&3 தைடயாக ேவB�( சிகிCைசம&ற திைசய8	 (அ� wasn 

எ�றா	't இய+க�தி� ேபா� ைக�ைறயாக நி'�த).இ�தேநர( Dட 
பா�கா#$ வ8ஷய�தி	 மBடல( மா&ற( தாமத( 
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பய�ப��த#ப�கிற�தி!ட�ைத ெசய	ப���( (ஒ�றாக மBடல( 
மா&ற().�+கிய காரண( அ	லஉ�ைளக� உ'தி 1வ8!1க� இ��தா	 
பா�கா#$ எCச*+ைக உ�வா+3(நி'வ#ப!ட.உ�ைளக� வ8ஷய�தி	 இ�த 
வ8�#ப�ைத 0 அைம+க#பட ேவB�( இ	ைல.

� உ�ைளக�க!�#பா!� ம;� �வ+க உ�ைளக� இய+க( init ேநர( 
க!�#ப��தஉ�ள F� (ேரா	ல"> இய+கி ேநர( *) - (இ	 இரBடாவ�). இ�த 
அள�� ேநர4யாக பய,ப�3த#ப�கிற�ேத<� ேரா�ல<= ேவைல 
*ைறைம (ேநர4/SOMFY) �கான CommManager உ�ள.அ�(ேநர� $ைறவாக 
ப�,ன< 10 எ,றா� அ� உ�ைமயான மதி#(க� அைம�க#பட 
ேவ���தானாகேவ ேத<�ெத��க#ப'ட Somfy *ைறைம , இ�ைலெயன�� 
CommManager ேவைலேநர4 *ைறய��).Somfy *ைறய�� ேத<� ம8%� ேநர4 
servomotors உ�ளன எ,றா�இைண�க#ப'ட servomotors அைம�க ேவ��� 
Somfy மதி#( அழி�க#ப'ட2 - 4 ெநா4.ேநர4 க'�#பா'4� இ�த *ைற 
அதிக பல இ��க ேவ���ெம�வான உ�ைள *> இய�க3ைத இ��� 
இர�டாவ�.

ஒ:ெவா�உ�ைள நிகG9கைள ெதாட"��: 

� Hட , 
� திற�த , 
� நி	 , 
� ேபா!�+ெகா�'tமா&ற( (N/A).

நிைற9ம&'( ேரால" திற+கிற� இ'திய8	 நிைலய8	 நி'�த( வைர ெதாட�(.

ேவB�(ப	ேவ' நிைல ைகேய� நி'�த�தி	 உ�ள நி'�த உ�ைள 
ெதாட�கிய�இய+க�தி� ேபா�.

(“ D�தலானஉ�ைளக� ” *) ெகா� இைண#$ Hல( உ�ைளக� இர!ைட 
எBண8+ைக அIமதி+கிற�நF!�#$ ெதா3தி. இ	லாத ப!ச�தி	நF!�#$ ெதா3தி 
இ�த வ8�#ப�ைத �ட+க#ப!��ள�.இ	ைலெயன/	 CommManagerஒ@�காக 
இய�கா� - உ�நா!� பா�கா#$ ம'ெதாட+க(Cyclically CommManager.

ஒ:ெவா�உ�ைள , கத9 , வாய8& கத9 , நிழ	 ெவAய8	 CommManagerCfg 

ெபய*ட#ப!��ள�வ8Bண#ப(.

அ�தெபய"க� eHouse நிகG9கைள உ�வா+3வதாக எ���.

வழ�கமானெவள�ய��கைள *ைறைம.

இ	உ�ைளக� இ	லாததா	 வழ+3 , வாய8	க� , கத9க� , �தலியைவ , இ� 
பய�பா!�	 உ�ள�CommManager'க� இண+க�த�ைம நிைலயான ஒ&ைற 
ெவள/ய5� என ெவள/ய8�கிற�RoomManager.இ�த பா�கா#$ இட�தி	 இ�த 
ெவள/ய5�கைள ஒ�+க ெசய	ப���கிற�உண*க� ெசயலா+க�கைள அ	ல� 
�ஜி!ட	 மா&றி நிைலகைள அனலா+.

ப!�ய	சாதாரண �ஜி!ட	 ெவள/ய5�கைள ெதாட"$ைடய நிகG9க�: 

� தி�($ம;� , 
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� இரB� ெபா��கைள ஒ�றாக இைண+3( மர��B� , 
� தி�($இன/ய , 
� தி�($தி!டமிட#ப!ட ேநர( (ப8�ன" ஆஃ#) வைர , 

� இரB� ெபா��கைள ஒ�றாக இைண+3( மர��B�(அைத இய+க 
ேவB�( - தி!டமிட#ப!ட ேநர( , அத� ப8ற3 ஆஃ#) , 

� தி�($Programed ெசயல&ற நிைல ப8�ன" on , 
� தி�($இன/ய programed ெசயல&ற நிைல ப8�ன" , 

� இரB� ெபா��கைள ஒ�றாக இைண+3( மர��B�programed ெசயல&ற 
நிைல ப8�ன" , 

� தி�($தி!டமிட#ப!ட ேநர( (ப8�ன" ஆஃ#) +கான programed ெசயல&ற நிைல 
ப8�ன" on , 

� இரB� ெபா��கைள ஒ�றாக இைண+3( மர��B�programed ெசயல&ற 
நிைல ப8ற3 {எ�றா	 தி!டமிட#ப!ட ேநர( ம;� தி�(ப8<�ள�(அத� ப8ற3 
ஆஃ#)}.

ஒ:ெவா�ெவள/ய5� தன/#ப!ட ைடம" உ�ள�.ைடம"க� வ8நா�க� அ	ல� 
நிமிட�க� ந(பலா(CommManagerCfg வ8�#ப�ைத ெதா3#$ ெபா'��.exe பய�பா� (“ 

நிமிட�க�ைட( அ9! ” * - “ உ�ள ; D�த	 ெவள/#பா�களாவன ” * தாவ	).

ஒ:ெவா�உ�ைள , கத9 , வாய8& கத9 , நிழ	 ெவAய8	 CommManagerCfg 

ெபய*ட#ப!��ள�.exeவ8Bண#ப(.

அ�தெபய"க� eHouse நிகG9கைள உ�வா+3வதாக எ���.

பா�கா#(தி'ட?க� 

பா�கா#$தி!ட�க� ஒ� அைன�� உ�ைளக� அைம#$க� ம&'( பா�கா#$ 
வலய( 3@+க� அIமதி+கச(பவ(.

ேமேல24 பா�கா#$ தி!ட�கL+3 CommManager வைரய'+க#ப�கிற� 

இ	நிகG9கைள ெதாட"�� ஒ:ெவா� உ�ைளக� பா�கா#$ தி!ட�க� 
சா�திய(: 

� Hட , 
� திற�த , 
� நி	 , 
� ெசAமா&ற (N/A).

ேம?(உ�ைளக� அைம#$க� ேதைவ#ப�( ஒ�றாக இைண�� மBடல�ைத 
ேத"9.

ஒ:ெவா�பா�கா#$ தி!ட�ைத CommManagerCfg ெபய*ட#ப!��ள�.exe பய�பா�.

அ�தெபய"க� eHouse நிகG9கைள உ�வா+3வதாக எ���.

மBடல(மா&ற( அதிகப!ச �@ உ�ைளக� சமமாக மைறநிைலய8	 
ெசய	ப��த#ப�கிற�இய+க( ேநர( (“ உ�ைளக� இய+க( ேநர( ” *).

இ�தெசயல&ற நிைல ேதைவ , அைன�� உ�ைளக� அைட<( எ�' 
உ'தி#ப���வ� ,மBடல( மா&ற( (ெதாட+க �� இ	ைலெயன/	 உ'தி 
உ�ைளக� மா&'(ேபா�H�ய) அலார�க� உ�வா+கலா(.
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ேவB�(பா�கா#$ தி!ட அைம#$கைள மா&ற: 

� ேத"�ெத�ப!�யலி	 இ��� பா�கா#$ தி!ட( , 

� ெபய" இ�+க ��<(நா� $ல( மா&ற( பா�கா#$ தி!ட( ெபய" * மா&ற) , 

� மா&றேதைவயான மதி#$கL+3 அைம+க அைன�� உ�ைளக� , 

� ேத"�ெத�மBடல( எ�றா	 ேதைவ (பா�கா#$ வலய( ஒ�+க#ப!ட *) , 

� அ@��ெபா�தாைன (ேம(ப��த	 பா�கா#$ தி!ட( *) , 

� ஒ#ப8அைன�� ேதைவயான பா�கா#$ தி!ட�க� அைன�� நடவ�+ைகக�.

164ஜி'ட� மா8றி ெகா�ள ேசன� அனலா�.

CommManagerதF"மான( 10b 16 ஏ�சி உ�ள F� (அளவ8லான <உ�ள வசதிக� ; 0 ; 1023>) , 

ம&'( மி�ன@�த வ FC1 < 0 ; 3.3V) .

எ�தஅனலா+ உண* , 3 இ��� இய+க#ப�கிற�.3V ஏ�சி உ�ள F�க� 
இைண+க#ப!��ள�.அ�எ�த ��<(: ெவ#பநிைல , ஒள/ நிைல , ஈர#பத( , 

அ@�த( , எ*வா< ,வ F1( கா&' , �தலியைவ.

�ைறேந*ய	 அளவ8	 ெகாB� உண*க� ஐ�� அளவ8ட ��<( (y = ஒ� * x + 

b) , இ� ெசய	ப���கிற�அனலா+ ெச�சா"கைள மி� இ��� ச*யான 
நடவ�+ைக.கிரா(.LM335 , LM35 , மி�ன@�த( , சதவ Fத(% , சதவ Fத( தைலகீG அள9 
% , தானாக உ�வா+க#ப�(.

ேவ'உண*க� க!டைம#$ ேகா#ப8	 சம�பா� மதி#$க� Nைழ<( 
வைரய'+க#ப!டெச�சா" வைக.ேந*யல&ற அளவ8	 ெச�சா"கைள 
அ!டவைணய8	 வ8வ*+க#ப!டமா&' (உBைமயான மதி#$ ம&'( சதவ Fத 
மதி#$ இைடேய) 1024 ெகாBட$�ள/க� இ.கிரா(.கண8த பய�பா�க� இ��� 
உ�வா+க#ப!ட.

ெதாட"�ைறெச�சா" ேவைல சிறிய த&ேபாைதய ேவB�( 3 இ��� 
வழ�க#ப�(.இ�த 3VCommManager.சில உண*க� மி�சார( மி� ேதைவ 
இ	ைல.கிரா(.LM335 ,$ைக#பட( ைடேயா�க� , $ைக#பட( �ரா�சி>ட"க� , 

$ைக#பட( மி�தைடய�க� , ெத"மி>ட"க� ,ஏெனன/	 இ@+க9( 
இய+க#ப�கி�றன - வைர மி�தைடய�க� (4.7K) , மி�வழ�க	3.3V.

ேவB�(உண*க� இைண#$ ேகப8� அதிகப!ச �	லிய( ெபற: 

� ேவB�(பா�கா+கிற� ேவB�( , 
� என���தவைர 3ைற�த , 

� இ�வைரஉ�+3ைல9 ஆதார�கள/	 இ��� (ஜிஎ>எ( ஆBெடனா+க� , 

கBகாண8#$ ேர�ேயாஅறிவ8#$ , உய" மி� இைண#$க� , ேபா�றைவ).

CommManagerஜிஎ>எ( ெதா3தி உ�ள� , ேம?( தFவ8ரமாக ச*யான சிைத+க 
��யா�அனலா+ ெச�சா"கைள அளவ F!� அவ"கள/� ப8ைழகைள அதிக*�� 
மதி#$க�.

உண"ெகா($நிைரஒ� ஜிஎ>எ( ெதா3தி அ	ல� �@ CommManager இட�தி	 
நி'வ ேவB�(வ?வான ஜிஎ>எ( சமி+ைஞ அளவ8ட#ப�கிற� அ�3.

சிற�தவழிய8	 ப8ளா>தி* க!�ட( �� சிைத9க� அளவ8	 ச*பா"�� 
உ�ள�ெசயலி	 ஜிஎ>எ( ெதா3தி எ>எ(எ> அI#ப ம&'( 
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மி�ன�ச�கைள ெப�வைத.

ஒ�ெவா��ஜி�ட� மா�றி ெகா�ள அனலா� ேசனலி� க�டைம ப!� 
உண$%ேத�CommManagerCfg.” உ�ள exe பய�பா' ; �ஜி�ட� மா�றி 
ஒ(திைசவ!�அைம )க� ” * தாவ�க�.

ேவ*'+ஏ�சி அள-� (“ மா�ற ; மா�ற+ இய�க ப�டன ” *) ம/0ெபா0 * தாவைல 
ேத$-.

மிக அதிக1�கிய வ!� ப(ைத ேநர� ெவள4ய5' க�' பா' உலக அைம ) (“ 

உ�ள0 ; பய�ப'(தேநர� க�' ப'(0+ (27 வர+) உ�ைளக�) - இ�ைல 
நிக6-க� வைரயைறேதைவயான ” *) இ%த ெகா� ெசய�ப'(0கிற0 ஒ�ெவா� 
தட(தி�7 ஒ0�க ப'கி�றனெவள4ய5' ம/0 தானாக மா�ற+ ஏ�சி ேசன� 
அ$ பண!�க ப�ட ம��+ ைகவ!'வதாககீேழ (7ைற%த0 மதி ) *).ெவள4ய5' 
(ேம�: ம/ற ப!�ன$ அைண�க ப�'மதி ) *).இ%த நிைலக� தன4(தன4யாக 
ஒ�ெவா� ஏ�சி தி�ட(தி� வைரய��க ப�'�ளனஒ�ெவா� ஏ�சி ேசன�.

வைள-இ%த வ!� ப(ைத (இ�;+ ம/த1�ள கட%த 8 உ�ைளக� கண!ன4 
ஒ0�கீ'சாதாரண 1ைறய!� 27) அ�ல0 16 ெவள4ய5' , இ0 ேநர� 
அ$ பண!�க ப�ட0ஏ�சி ெவள4ய5'கைள இ%த ெவள4ய5' க�' பா'.இ%த 
வ!� ப(ைத ேத$%ெத'(0 ெவ�ைமயா�க ப'கிற0ஒ0�7கிற0 நிக6-க� 
இ�%0 ஏ�சி அள- , ம��+ ஏ�சி ெவள4ய5'கைள க�' ப'(த ப'+உ�<$ 
சாதன+ (உ�<$ க�' ப'(தி அ�ல0 ம�ற இய�7+ நிக6- இ�லாம� ம/0) 

ஒ�.ேரா�ல$: ெவள4ய5' 1ைறய!� உ�<$ ெபற வழி இ�ைலஏ�சி 
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ெவள4ய5'கைள க�' பா�ைட.

ஒ�ெவா�ஏ�சி ேசன� அள-��க� ம��+ வ!� ப=கைள ெதாட$%0: 

உண�ெபய� : )ல+ “ மா�ற+ இ��க 1�>+ ; மா�றஇல�க1ைற மா�றி 
உ�ள ?' ெபய$ ” *.

உண�மாதி� : :டா*ட$� வைகக� LM335 இ��7+ ,LM35 , மி�ன@(த+ , % , % 

எதி$மைற ( % Inv).பயன$ )திய ெச�சா$ வைக ேச$�க 1�>+ ,ADCSensorTypes 

தா�க� ெசBய )திய ெபய$ ேச$ பத� Cல+.txt.D'தலாக ேகா )க�ெச�சா$ 
வைக ெபயைர அேத ெபயE� உ�வா�க ப�ட , ப!�ன$ வ!*ெவள4 ம��+ 116 

ம��+ ந?�� ) ".txt ".இ%த ேகா ப!� ப!�ன$ 1024நிைல உ�ள0 ேவ*'+.Doesn 

உைர'CommManager ஐ%0 ட� வ!ஷய(ைத , ஒேர 7றிய5�'க�' ப'(தி ெகா�ள 
ேசமி�க ப'+ ம��+ ஏ�ற ப'கிற0.

மிக சிறியமதி ) (“ Min மதி� ” *) - பறைவகள4� எHச+இ%த மதி ) (ஒ� 1ைற 
கட�7+ ேபா0) கீேழ - ேசமி�க ப'+ நிக6- (கீ6நிக6- *) 0ைறய!� 
ெதாட=க ப�ட0 ம��+ ெதாட$)ைடய ெவள4ய5' அைம�க ேவ*'+(ஏ�சி 
�கான ேநர� ெவள4ய5' 1ைறய!�).

இய�ற வைரய��மதி� (“ ேம��மதி� ” *) - ேமேல மி�Iஇ%த மதி ) (ஒ� 
1ைற கட�7+ ேபா0) - ேசமி�க ப'+ நிக6- (நிக6- * ஓவ$)(ஒ� 0ைறய!� 
ெதாட=க ப�ட0 ம��+ ெதாட$)ைடய ெவள4ய5' அழி�க ப'+ஏ�சி ேநர� 
ெவள4ய5' 1ைற).

ச�பவ�Min (நிக6- * கீ6) - இய�க நிக6- ,கீேழ இற�கிய 7ைற%தப�ச மதி ) 
(ஒ�1ைற கட%0 ேபா0) ஒ� programed எ�றா�த�ேபாைதய ஏ�சி தி�ட+.

ச�பவ�ேம�� (நிக6- * ஓவ$) - இய�க நிக6- ,programed அதிகப�ச மதி ) ேமேல 
மி�I (ஒ� 1ைற கட�7+ ேபா0) �கான எ�றா�த�ேபாைதய ஏ�சி தி�ட+.

ெதாட��ைற�ஜி ட� மா!றி நிக$%சிக&�கான.

ஏ�சிநிர� ஒ�ெவா� ஏ�சி ேசனK�7 அைன(0 ம�ட=கள4K+ 
ெகா*'�ள0.வைர 24 ஏ�சி ேவ*'+தி�ட=க� CommManager ெசBத0.

அ0அைன(0 ஏ�சி ேசன�க� நிைலகைள உடன�யாக மா�ற அ;மதி�கிற0 , 

ஏ�சி வைரய��க ப�'�ள0தி�ட+ (இ.கிரா+.வ ?��� தன4 Lடா�க) நிக6ைவ 
இய�கி.

ேவ*'+ஏ�சி தி�ட(ைத மா�ற: 

� ேத$-ப��யலி� இ�%0 நிர�.
� ெபய$ இ��க 1�>+(“ 0ைறய!� மா�ற+ ; நிர� ெபய$ ” மா�ற ; *).

� அைம�க-+அைன(0 ஏ�சி நிைலக� (நிமி , த�ேபாைதய தி�ட(தி� 
அதிகப�ச).

� அ@(0ெபா(தாைன (“ ேம+ப'(த� நிர� ” *).
� ஒ ப!அைன(0 நிக6Hசிக� இ%த நடவ��ைகக�.
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3.4.3 .சா�ெக� ம	
� CommManager பசிபய� அைம�ைப , 

LevelManager ம	
� ெப�ய பறஈ�த�ெந� க���ப��திக��� 

மிக அதிகஇ%த eHouse க�' பா�' மிக-+ ெசய�ப'(த இர*' வEைச IDC 

0ைளகM�7 பய�ப'(0கிற0ேவகமாக நி�வ� , நி�வ!யைத ந?�க� ம��+ 
ேசைவ.பய�பா' ப!ளா� ேகப!�க�1mm அகல+ உ�ள ஆ7+ , க+ப!வட=கM�காக 
wholes ெசB>+ ேதைவய!�ைல.

ெபா�(0இ�ைல.1.சா�ெக��� ெச�வக PCB இ� வ�வ+ ம��+ D'தலாக 
அ+) உ�ள0C�.

1�கM�7வEைசய!� 1�;Eைம ெகா*ட எ*: 

______________________________________________________________ 

| | 

| | 

|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________________________________________________________ | 

ஏ�சிஉதவ� – ெதாட��ைற - ேவ)*� - இல�க�ைற மா!றி (ஏ�சி உதவ�) (0 ; 3 , 

இ,த 3V)GND – ப!றிய -றி� ; எ,த ெவள0 சா1திய2க3 இைண�க ேவ)டா�
(IDC - 20) 

1- GND/Groud (0V) 2 - GND/கிர��� (0V) 

3- 0 4 ஏ	சி - 8 � ஏ	சி 

5- 1 6 ஏ	சி - 9 � ஏ	சி 

7- 2 8 ஏ	சி - 10 � ஏ	சி 

9- 3 10 ஏ	சி - 11 � ஏ	சி 

11- 4 12 ஏ	சி - 12 � ஏ	சி 

13- 5 14 ஏ	சி - 13 � ஏ	சி 

15- 6 16 ஏ	சி - 14 � ஏ	சி 

17- 7 18 ஏ	சி - 15 � ஏ	சி 

19- VDD (+3 , 3V) 20 - VDD (+3 , 3V) - மிதைடய� நி�வ ேவ���அனலா� ெசசா�கைள ச�தியள �க 
த!ேபாைதய வைரயைற 100 OM 

Page 68 of 120

2012-12-20



Page 69 of 120

2012-12-20



�ஜி ட� உ3ள4*கைளேநர� - (அ�6/இன0ய) -6கிய அ�ல7 க *பா * 
தைரய�� 7)��(IDC (எ,த ெவள0 சா1திய2க3 இைண�க ேவ)டா�) - 16) 

1- 	ஜி�ட� உ&ள '� 1 * 2 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 2 * 

3- 	ஜி�ட� உ&ள '� 3 * 4 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 4 * 

5- 	ஜி�ட� உ&ள '� 5 * 6 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 6 * 

7- 	ஜி�ட� உ&ள '� 7 * 8 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 8 * 

9- 	ஜி�ட� உ&ள '� 9 * 10 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 10 * 

11- 	ஜி�ட� உ&ள '� 11 * 12 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 12 * 

13- 	ஜி�ட� உ&ள '� 13 * 14 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 14 * 

15- 	ஜி�ட� உ&ள '� 15 * 16 - GND 

உ�ள ?'ஒ0�க ப�ட 1�>+ உ�நா��� வ�ெபா�� வைகைய ெபா�(0 
அ�ல0க�' ப'(தி.இைண�க ேவ*டா+.7�மக� எ�ற அழி�க 
ஏ�ப'(தலா+க�' ப'(தி.

DIGITALஉதவ� ந4 ��கப ட - (0 ; 3.3V) - (ேததி/இன0ய) -6கிய அ�ல7 
7)��-�க *ப*1தி (அ�பைட எ,த ெவள0 சா1திய2க3 இைண�க 
ேவ)டா�(IDC - 50PIN) (பதி� 1) 

1- 	ஜி�ட� உ&ள '� 1 2 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 2 

3- 	ஜி�ட� உ&ள '� 3 4 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 4 

5- 	ஜி�ட� உ&ள '� 5 6 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 6 

7- 	ஜி�ட� உ&ள '� 7 8 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 8 

9- 	ஜி�ட� உ&ள '� 9 10 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 10 

11- 	ஜி�ட� உ&ள '� 11 12 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 12 

13- 	ஜி�ட� உ&ள '� 13 14 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 14 

15- 	ஜி�ட� உ&ள '� 15 16 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 16 

17- 	ஜி�ட� உ&ள '� 17 18 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 18 

19- 	ஜி�ட� உ&ள '� 19 20 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 20 

21- 	ஜி�ட� உ&ள '� 21 22 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 22 

23- 	ஜி�ட� உ&ள '� 23 24 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 24 

25- 	ஜி�ட� உ&ள '� 25 26 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 26 

27- 	ஜி�ட� உ&ள '� 27 28 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 28 

29- 	ஜி�ட� உ&ள '� 29 30 - 	ஜி�ட� உ&ள '� 30 
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31- �ஜி�ட� உ	ள �� 31 32 - �ஜி�ட� உ	ள �� 32 

33- �ஜி�ட� உ	ள �� 33 34 - �ஜி�ட� உ	ள �� 34 

35- �ஜி�ட� உ	ள �� 35 36 - �ஜி�ட� உ	ள �� 36 

37- �ஜி�ட� உ	ள �� 37 38 - �ஜி�ட� உ	ள �� 38 

39- �ஜி�ட� உ	ள �� 39 40 - �ஜி�ட� உ	ள �� 40 

41- �ஜி�ட� உ	ள �� 41 42 - �ஜி�ட� உ	ள �� 42 

43- �ஜி�ட� உ	ள �� 43 44 - �ஜி�ட� உ	ள �� 44 

45- �ஜி�ட� உ	ள �� 45 46 - �ஜி�ட� உ	ள �� 46 

47- �ஜி�ட� உ	ள �� 47 48 - �ஜி�ட� உ	ள �� 48 

49- GND 50 - GND - (உ	ள ��க	 இைண���/�ைற�பத� இட�) 
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சிலக���ப�	திக�� பதி�� 6 IDC இ� ெபா�	த�ப�ட - 10 �ைளக�� 
பதிலாகIDC - 50 (பதி�� 2).

DIGITALஉதவ� ந����க�ப�ட - (0 ; 3.3V) - (ேததி/இன!ய) #கிய அ�ல� 
�%��&க���ப�	தி (அ��பைட எ(த ெவள! சா	திய)க* இைண�க 
ேவ%டா&(IDC - 10PIN) (பதி�� 2) 

1- �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +1 2 - �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +2 

3- �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +3 4 - �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +4 

5- �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +5 6 - �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +6 

7- �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +7 8 - �ஜி�ட� உ	ள �� (n * 8) +8 

9- GND க���ப��தி நில�தி� 10 - GND க���ப��தி தைரய�� – தி�மண�உ	ள ��க	 
இைண���/�ைற�பத� 

DIGITALெவள!ய,�கைள 1 (உண-	திக* அ.�க* 1) – ஒ� 0ேல இய�கிக* 
ெகா%� ெவள!ய,�0ேல மி23%� ேநர� இைண�� (IDC - 50) 

1- VCCDRV – !ேல மி�#$� மி�சார� (+12 V அ�லாத (ப�எ*)(உய+ மி�ன-�த எதிராக 
இய�கிக	 பா.கா�பதி� இ�/ைனய� இ0��#$ட�) 

2- VCCDRV - !ேல மி�#$� மி�சார� (+12 V அ�லாத (ப�எ*) (ப10உய+ மி�ன-�த அறி/க 
எதிராக இய�கிக	 பா.கா�பதி� இ�/ைனய�) 

3- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) இ�ைல.1 

- இய�கி/பண� 1 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

4- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) இ�ைல.2 

- இய�கி/பண� 1 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

5- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) இ�ைல.3 

- இய�கி/பண� 2 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

6- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) இ�ைல.4 

- இய�கி/பண� 2 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

7- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) இ�ைல.5 

- இய�கி/பண� 3 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

8- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) இ�ைல.6 

- இய�கி/பண� 3 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

9- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) இ�ைல.7 

- இய�கி/பண� 4 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

10- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.8 - இய�கி/பண� 4 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

11- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.9 - இய�கி/பண� 5 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

12- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.10 - இய�கி/பண� 5 திைசய�� ப� (/த�வ+) 
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13- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.11 - இய�கி/பண� 6 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

14- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.12 - இய�கி/பண� 6 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

15- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.13 - இய�கி/பண� 7 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

16- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.14 - இய�கி/பண� 7 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

17- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.15 - இய�கி/பண� 8 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

18- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.16 - இய�கி/பண� 8 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

19- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.17 - இய�கி/பண� 9 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

20- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.18 - இய�கி/பண� 9 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

21- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.19 - இய�கி/பண� 10 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

22- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.20 - இய�கி/பண� 10 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

23- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.21 - இய�கி/பண� 11 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

24- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.22 - இய�கி/பண� 11 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

25- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.23 - இய�கி/பண� 12 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

26- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.24 - இய�கி/பண� 12 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

27- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.25 - இய�கி/பண� 13 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

28- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.26 - இய�கி/பண� 13 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

29- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.27 - இய�கி/பண� 14 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

30- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.28 - இய�கி/பண� 14 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

31- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.29 - இய�கி/பண� 15 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

32- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.30 - இய�கி/பண� 15 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

33- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.31 - இய�கி/பண� 16 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 
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34- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.32 - இய�கி/பண� 16 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

35- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.33 - இய�கி/பண� 17 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

36- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.34 - இய�கி/பண� 17 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

37- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.35 - இய�கி/பண� 18 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

38- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.36 - இய�கி/பண� 18 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

39- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.37 - இய�கி/பண� 19 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

40- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.38 - இய�கி/பண� 19 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

41- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.39 - இய�கி/பண� 20 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

42- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.40 - இய�கி/பண� 20 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

43- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.41 - இய�கி/பண� 21 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

44- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.42 - இய�கி/பண� 21 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

45- GND/க���ப��தி ஒ� கிர9$� 0V 

46- GND/ைமதான� 0V 

47- GND/ைமதான� 0V 

48- PWM 1 (PWM ம:கலான RGB TTL – இ�ைல 1 அ�ல. Red நிற� ; இ�லாம�மி� இய�கி) 3.3V/10mA 

(பவ+ தைலைமய�� இ�/ைனய� ேநர� க���பா�ைடஇய�கி ஆ�ேடா - தன6ைம�ப��.) 

49- PWM 2 (PWM ம:கலான RGB TTL – இ�ைல 2 அ�ல. ப<ைச நிற ; இ�லாம�மி� இய�கி) 3.3V/10mA 

(பவ+ தைலைமய�� இ�/ைனய� ேநர� க���பா�ைடஇய�கி ஆ�ேடா - தன6ைம�ப��.) 

50- PWM 3 (PWM ம:கலான RGB TTL – இ�ைல 3 அ�ல. ந�ல நிற ; இ�லாம�மி� இய�கி) 3.3V/10mA 

(பவ+ தைலைமய�� இ�/ைனய� ேநர� க���பா�ைடஇய�கி ஆ�ேடா - தன6ைம�ப��.) 

DIGITALெவள!ய,� 2 (உண-	திக* அ.�க* 2) – ஒ� 0ேல இய�கிக* ெகா%� 
ெவள!ய,�0ேல மி23%� ேநர� இைண�� (IDC - 50) 

1- VCCDRV – !ேல மி�#$� மி�சார� (+12 V அ�லாத (ப�எ*)(உய+ மி�ன-�த அறி/க எதிராக 
இய�கிக	 பா.கா��� இ�/ைனய� ப10) 

2- VCCDRV - !ேல மி�#$� மி�சார� (+12 V அ�லாத (ப�எ*) (ப10இ�/ைனய�) உய+ 
மி�ன-�த அறி/க எதிராக இய�கிக	 பா.கா��� 

3- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.43 - இய�கி/பண� 22 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 
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4- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.44 - இய�கி/பண� 22 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

5- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.45 - இய�கி/பண� 23 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

6- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.46 - இய�கி/பண� 23 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

7- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.47 - இய�கி/பண� 24 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

8- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.48 - இய�கி/பண� 24 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

9- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.49 - இய�கி/பண� 25 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

10- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.50 - இய�கி/பண� 25 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

11- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.51 - இய�கி/பண� 26 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

12- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.52 - இய�கி/பண� 26 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

13- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.53 - இய�கி/பண� 27 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

14- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.54 - இய�கி/பண� 27 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

15- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.55 - இய�கி/பண� 28 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

16- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.56 - இய�கி/பண� 28 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

17- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.57 - இய�கி/பண� 29 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

18- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.58 - இய�கி/பண� 29 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

19- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.59 - இய�கி/பண� 30 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

20- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.60 - இய�கி/பண� 30 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

21- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.61 - இய�கி/பண� 31 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

22- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.62 - இய�கி/பண� 31 திைசய�� ப� (/த�வ+) 

23- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.63 - இய�கி/பண� 32 திைசய�� ஒ� (/த�வ+) 

24- ேநர� இைண�2 !ேல �கான அ3ச� இய�கி �ஜி�ட� ெவள6ய7�மி�#$� (12V/20mA) 

இ�ைல.64 - இய�கி/பண� 32 திைசய�� ப� (/த�வ+) 
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25- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.65 - இயகி/பண% 33 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

26- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.66 - இயகி/பண% 33 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

27- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.67 - இயகி/பண% 34 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

28- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.68 - இயகி/பண% 34 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

29- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.69 - இயகி/பண% 35 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

30- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.70 - இயகி/பண% 35 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

31- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.71 - இயகி/பண% 36 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

32- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.72 - இயகி/பண% 36 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

33- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.73 - இயகி/பண% 37 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

34- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.74 - இயகி/பண% 37 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

35- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.75 - இயகி/பண% 38 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

36- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.76 - இயகி/பண% 38 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

37- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.77 - இயகி/பண% 39 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

38- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.78 - இயகி/பண% 39 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

39- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.79 - இயகி/பண% 40 திைசய%� ஒ( ()த�வ*) 

40- ேநர� இைண	
 �ேல கான அ�ச� இயகி �ஜி�ட� ெவள�ய��மி!"#� (12V/20mA) 

இ�ைல.80 - இயகி/பண% 40 திைசய%� ப% ()த�வ*) 

41- GND/க��	ப�+தி ஒ( கிர,#� 0V 

42- GND/க��	ப�+தி ஒ( கிர,#� 0V 

43- GND/க��	ப�+தி ஒ( கிர,#� 0V 

44- GND/க��	ப�+தி ஒ( கிர,#� 0V 

45- PWM 1 (PWM உ.ளக அதிகார இயகி RGB 12v/1A இ�ைல 1 அ�ல/ Red) 

46- PWM 1 (PWM உ.ளக அதிகார இயகி RGB 12v/1A இ�ைல 1 அ�ல/ Red) 

47- PWM 2 (RGB 12v/1A ஐ1/ PWM இ�ைல 2 அ�ல/ ப2ைம உ.ளக அதிகார இயகி) 
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48- PWM 2 (RGB 12v/1A ஐ1/ PWM இ�ைல 2 அ�ல/ ப2ைம உ.ளக அதிகார இயகி) 

49- PWM 3 (RGB 12v/1A ஐ1/ PWM இ�ைல 3 அ�ல/ 	3 உ.ளக அதிகார இயகி) 

50- PWM 3 (RGB 12v/1A ஐ1/ PWM இ�ைல 3 அ�ல/ 	3 உ.ளக அதிகார இயகி) 

POWER�சி (4 - ப�� சா	ெக�) பவ� ச�ைள 

1- உ.ள 4� (+5 V/2A ஜிஎ6எ7 ெதா8தி சதியள�க) 

2- GND/ைமதான7/0V 

3- GND/ைமதான7/0V 

4- உ.ள 4� (+5 +12 V ெச9ய)/0.:ப%எ6 – உட! 5A சதியள�க க��	ப�+தி ;தைடய%!றி மி!சார7 

ஈத�ெந�- ேல� (10MBs) ெந�ெவா�	 சா	ெக� RJ45 இைண�� 

ACCU- திர�� (3.ஜிஎ�எ� ெதா�தி	� 7V/600mAH) 

1+ திர�� 

2- GND 

eHouse1 - EHouse 1 இைண�� (RJ45) சா	ெக� (ஆ�எ� - 485) தர! ேப"#தி$கல�� 
நி%வ$ (ம�'ேம (த$வ�) 

1 ,2 - GND/கிர,#� (0V) 

3 ,4 - VCC +12 V , (POWER, DC இ� +12 V மி!சார7 இைணக	ப��.ள/சாெக�) இைணக <டா/.

5 - TX + (ெவள�ய�� ேந*மைறயான பர	
கிற/) வைகெக= 

6 - TX - (எதி*மைற ெவள�ய�� பர	
கிற/) வைகெக= 

7 - RX - (வரேவ>
 ெவள�ய�� எதி*மைற) வைகெக= 

8 - RX + (வரேவ>
 ெவள�ய�� ேந*மைற) வைகெக= 

��RoomManager இண�க , ExternalManager , HeatManager நிைலயான இ�ைலRS232 - 485 

மா�றி , கட�த� ேகப�� இைண�க ேவ��� எ� eHouse1 !ைறைம.

TX +< - > RX + 

TX -< - > RX -

RX +< - > TX + 

RX -< - > TX -
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HWOUT1 ,HWOUT2 , HWOUT3 , HWOUT4 , ALARMLIGHT , ALARMMONITORING , 

ALARMHORN –க"#ெய%&ப - 'ேல (வ�"(க� உ�ள (ெபா+வாக ,ட&ப"ட , 

ெபா+வான , ெபா+வாக திற-த)(!த�வ.) 

ALARMLIGHT– !த�வ. பா+கா&/ அைம&/ எ1ச'�ைக வ�ள�3 

ALARMHORN- !த�வ. பா+கா&/ அைம&/ எ1ச'�ைக ஹா.� 

ALARMMONITORING– பா+கா&/ !கைம !த�வ. எ�  எ1ச'�ைக அறிவ�&ைப 
அெம'�க எ1ச'�ைக க�காண��த�(வாெனாலி - வ' ெசய�ப��த�) 

HWOUTx– வ�ெபா5� அ.&பண��க&ப"ட க"�&பா"� (எதி.கால ேதைவக6�காக) 

ெவள7ய8டாக 

இைண&பா�இட+ இ5-+ வல+ /றமாக எ� 

1- ெபா+வாக ,ட&ப"ட/(COM எ�  'ேல ச�தியள7�க இ�லாம�) 

இைண�க&ப"ட ,'ேல இய�3� ேபா+ +�#�க&ப"ட 

2- COM/ெபா+ , 

3- எ-த ெபா+வாக இைண�க&ப"ட ('ேல ச�தியள7�க இ�லாம� COM ேவ���) 

திற�க&ப"ட'ேல இய�3� ேபா+ COM.

I2C1 ,I2C2 , SPI1 , SPI2 , UARTS TTL , PGM – ெதாட� வ�*வா	க� 
இட+க,இைட(க+க, 

ெச9அ.&பண�&/ eHouse ந:"#&/கைள ெவள7ேய ெவள7&/ற சாதன�கைள இைண�க 
!#யவ��ைலசாதன�க�.EHouse ப�ேவ  வைககள7� ெதாட./ 
இைட!க�கைளக"�&ப��திக�. !�க6�3 #ஜி"ட� 
இைண�க&ப"��ள+உ�ள :�க� , ெவள7ய8� , ேநர#யாக ைம�ேராக�"ேரால. 
சமி�ைஞகைள ஏ#சி இ�ெபா5"க�எ-த பா+கா&/ இ�லாம�. ப�ற 
சமி�ைஞக�/மி�ன%�த�கைள இைண&/நிர-தர க"�&ப��தி அழி�க 
ஏ�ப��+�.
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3.5.ம�ற ம��� அ�	பண�க	ப�ட ஈ�த�ெந� 
க��	ப��திக��.

க"#ட�கைலம� � ஈ�த.ெந" க"�&பா"� வ#வைம&/ ைம�ேராக�"ேரால. 
அ#&பைடயாக ெகா�ட+(A�ெசயலி).

அைவவ�ெபா5� வள�கைள ஒ5 மிக ெப'ய ெதாைக இ�ைல , 

இைட!க�க� , இல�க!ைறம� � அனலா� I/O எ-த ேதைவயான 
ெசய�பா�கைள ெச9ய !#C�நிர-தர க"�&பா"� அைறக� , சிற&/ permises 

அ�ல+ மி�உபகரண�க�.

அ#&பைடய�� , க"�&பா"� இர�� !�கிய வைகக� உ�ளன(PCB 

அ#&பைடய�� வ�ெபா5�): 

சராச*க�'�பா�' EthernetRoomManager க�'மான 
அ��பைடய�$ ,EthernetHeatManager , EthernetSolarManager: 

� ேமேல35 #ஜி"ட� ெவள7ய8�க6ட� 
� ேமேல12 #ஜி"ட� உ�ள :�கைள ேவ��� 
� ேமேல16 அளவ��� உ�ள :�க� ேவ��� - ெதாட.!ைற - ேவ��� -

#ஜி"ட� (0 , 3.3 வ�) 
� ேமேல3 ப�ரகாச 3ைற&பா�க6ட� PWM/#சி அ�ல+ 1 RGB ேவ��� 
� நிற ப"ைடய�� சிவ&/ நிற�தி�3 அ&பா� க�D�3 ெத�படாத 
ஒள7�கதி.ஏ�ப� ம� � அைலபர&ப� 

� அ-தஇர�� ெதாட. +ைற!க�க� , எE - 232 TTL 

ெப*யக�'�பா�' CommManager க�'மான அ��பைடய�$ , LevelManager 

� ேமேல80 #ஜி"ட� ெவள7ய8�க6ட� 
� ேமேல48 #ஜி"ட� உ�ள :�கைள ேவ��� 
� ேமேல3 ப�ரகாச 3ைற&பா�க6ட� PWM/#சி அ�ல+ 1 RGB ேவ��� 
� எE - 232TTL , எE - 485 !% இர"ைட 
� ஜிஎEஎ�/ எEஎ�எE 
� ேமேல(� �கள7� க"ட 8 #ஜி"ட� ெவள7ய8�க6ட� 
� ெதாட. கைதI2C இைட!க�க� , கண�ன7 வ�'வா�க�தி�3 SPI 

எ�லாeHouse க"�&பா"� க"ட&ப"ட+ - +வ�க உ�ள (அைத ஏ�ற !#C�அேத 
வ�ெபா5�/உபகரண�க� உ�ள க"�&ப��தி எ-த ெம�ெபா5�)வ��ண&ப 
CommManagerCfg இ5-+.ெம�ெபா5� தன7�தன7யாக இ5�க 
!#C�மா�ற/எ%த&ப"ட அ�ல+ ச'ெச9ய&ப"� (நிைலயான eHouse க"�&பா"� 
அ#&பைடய��ெட�&ேள" – க"�&பா"� ERM ெதாட. பதி&/ , LM , !த�வ. , 

EHM ,ESM).Firmware மைற3றியா�க&ப"ட ம� � தைலகீG enginiering பதிலாக 
அ�லவண�க Hதியாக நியாய&ப��தினா..

ெப'ய ஆ.ட.க6�3 அைத அ#&பைடயாக ெகா�ட ஒ5 ப�ர�ேயக ெம�ெபா5� 
உ5வா�க !#C�ஏ�கனேவ வ�ெபா5� க"�&ப��திகள7�.Firmware பதிேவ�ற 
இட�தி� இ5�க !#C�(CommManagerCfg உ�ள7"ட ப�சி ெம�ெபா5� 
பய�ப��தி.Exe) .

இ-தேமJ� /+&ப�&/கைள ெவள7ய�ட வா9&/ ெகா��கிற+ அ�ல+ ச' 
க�டறிய&ப"ட+ ப�ைழக� ம� �எள7ய க"�&பா"� பதிேவ�றலா�.
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4.eHouse ப�சிெதா�	
 (ஈத�ெந� eHouse) 

ேம��மி�ன� ெதாதிக� eHouse கண�ன�ய�� �ைண உ�ள 
வசதிக�ெம�ெபா�� வ��ேடா� XP கண�ன� ம !� அ#$த கீ& ேவைல.

4.1.eHouse வ��ண�ப� (eHouse.exe) 

இ)தபய�பா*# “ + அ,-பண�+க-ப*ட� ; eHouse 1 ” .ைற.இ�“ ஈ$த,ெந* “ ஒ� 
eHouse ; கண�ன� இ)த பய�பா*ைட பய�ப#$த .34�ஈ$த,ெந* 
க*#-ப#$திக5+ இ�)� அேத ஒ�6கிைண$த�+� தர8.இ)தவழ+ 
அள8� “ இய6க ேவ�#� ; ehouse.exe/viaUdp ”க*#-பா*# நிைலைய ைக-ப ற.
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4.2.ஐ
� WDTeHouse (KillEhouse.exe) 

Watchநா: ைடம, இய6� eHouse கண�ன�ய�� பய�பா# க�காண�-;ம !� 
eHouse ேசாதைன.ெதாட, ேவைல exe பய�பா#.வழ+ெதா6க ைவ , ேதா�வ�க� , 

க*#-ப#$திக� ம !� eHouse இைடேய ெதாட,; இ�லாத�வ��ண-ப� , 

KillEhouse.exe பய�பா*ைட <3வ�*#, ம=�#� ம=�#�.

க*டைம-;ேகா-;கைள ேசமி+க-ப#� " killexec\" அைட8.

WDTeHouse eHouse அைம-; நி!வலி� ேபா� க*டைம+க-ப*ட ம !� உ�ள� 
+கானஇய�;நிைல அைம-;கைள ெச��ப3யா� >ச�க� எ�றா�.

தி�மண�eHouse.".�ன��-; வயதி� exe பய�பா# ; பதி�க�\�ற.STP " ேகா-; 
ேத,8 , இதி� அைடயாளமாகசம=ப$திய நிைல ExternalManager ெபற-ப#� , இ)த மிக 
ஏெனன��கண�ன�ய�� .+கியமான வ�ம,சன க*#-பா*டாள,.வழ+ExternalManager 

ப றா+ைற , HeatManager ெபய, (மி�னAச�.கிரா� ." பதி8க�\HeatManagerName.txt " ) 

பதி8 ேகா-; அ�ல� பய�ப#$த ேவ�#�RoomManager (இ.கிரா�." 

பதி8க�/சேலா�.txt " ).ப�ற வழ+ , WDTeHouse ம=*டைம+க.cyclically EXE , அ�லாத 
ஏ கனேவ பதி8 ெச:யக*#-ப#$தி.

உதாரண�eHouse ேவ�#�.RoomManager B3ய exe'க� ம*#ேம அவ,க� ஒ� ெபய, 
உ�#வரேவ ;ைர: 

இ - வ �ேமலாள� 

ehouse.exe 

/NE/ எ�ஆ�/nt/வ� 

100000 

120 

ேக��:\மி�ன�ச� - Comm\மி�ன�ச� - வ �\பதி�க�\சேலா�.txt 

ப��ன,* வCகைள அள8�+க�.ேகா-; இய6�: 

1 வ��ண-ப�வ��ேடா� இ� ெபய, 

2 இய6க+B3ய"இ� தா+க� ; ப��\" eHouse அைம-; அைட8 

3 இய6க+B3யஅள8�+க� 

அதிகப*ச 4வ��ண-ப [க�] ேவைல ேநர� 

5ெசயல ற அதிகப*ச ேநர� [க�] 

6 ேகா-;ெபய, , பைட-;/மா ற� வய� சCபா,+க.

ேகா-;க�" ."இய��� ; ேசமி+க-ப#� eHouse பய�பா# " நிைனவகதி�\" அைட8 
அேத க*டைம-ைப ேவ�#�.

ேவ!வ��ண-ப க*டைம-; ேகா-;கைள ெச�$�வத� <ல� WDT 
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4.3 .வ��ண�ப ConfigAux (ConfigAux.exe) 

இ)தவ��ண-ப பய�ப#$த-ப#கிற�: 

� ஆர�ப கண�ன�க*டைம-; 
� eHouse ெம�ெபா��அைன$� வ�ெபா��/ெம�ெபா�� தள6கள�� 
ேபன�க� 

� �ைணயானஎள�ய அைம-; ேதைவ எ�! பய�பா#க� 
� மிக8� வைரய!+கிற�eHouse நி!வ� .+கிய அள8�+க�.

ேவ�#�ஒ� .E க*டைம-; ெச:ய8� , "அள8�+க� ஒ� ர� ; 

ConfigAux.exe /ChangeHashKey ".

அள8�+க�: 

ெமாைப�ெதாைலேபசி எ� – எ�எ�எ� வாய�� எ�ண�+ைக (CommManager +) 

(இ�அைன$� க*#-பா*# க*டைம-; ஏ ற ம !� க*#-ப#$த 
ேதைவயானேபன�க�) 

ஹாG அ*டவைண - அ6கீகார வழி.ைற றியH# 
I*#.கவCயா+க�க*#-பா*# ேபன�க� ம !� (அ!பதி�ம றியH#) 

(மா றிய ப��க*டைம-; , இ� அைன$� ;திய அைம-;கைள ஏ ற 
ேவ�#�க*#-ப#$திக� ம !� க*#-பா*# ேபன�க�) 

ெதாைல க*#-பா*டாள, மி� - மி�னAச�.கவC - அைன$� பய�பா#க� 
மி�னAச� .கவC , ேபன�க� -ஒலிபர-;த� 
வரேவ ; eMailGate .கவC - மி�னAச� .கவCஅைன$� பய�பா#க� , 

ேபன�க� – வரேவ ; 
SMTP பயன, ெபய,(EMailGate) - EMailGate பய�பா# SMTP கைள பயன, Bட 
பய�ப#$த-ப#கிற�ெவJேவ! தள6கள�� க*#-ப#$�� ேபன�க� 
POP3 பயன, ெபய, (eMailGate)- EMailGate + POP3 பயன, க*#-பா*# ேபன�க� 
பய�ப#$த-ப#கிற�ெவJேவ! தள6க� 
ப��ன, ம=�#� பதி8க� அK-ப-ப*ட� - இ�ைலபய�ப#$த 
உ�L, ;ரவல� ெபய, - SMTP உ�L, ;ரவல� ெபய,கிைளய� 
வைக ெச: - .த�வ, ம*#ேம ெவ ! பய�ப#$த 
கட8Mெசா�ைல SMTP , POP3கட8Mெசா� - SMTP கிைளய� கட8Mெசா�ைல , POP3 

SMTP ேசைவயக� .கவC ,POP3 ச,வ, .கவC - SMTP ம !� POP3 .கவC - ஐப� 
.கவC எ�! உ�ள�ட8�சா$தியமான 
SMTP ேபா,* , POP3 �ைற - SMTP ம !� POP3 ேசைவயக6க��ைற.க6க� 
ெபா�� - ெச:தி தைல-; (மா ற� இ�ைல) 
CommManager ஐப�.கவC - CommManager ஐப� .கவC 
CommManager TCP ேபா,*ைட - TCPCommManager �ைற.க 
இைணய ப+க .கவC - ெபா� TCP/IP அ�ல�DDNS மா!� (ேசைவ திைசவ�ய�� 
அைம+க-பட ேவ�#�) 
இைணய ப+க ேபா,* -இைணய ப+க$தி� இ�)� TCP ேபா,* 
FTP ேசைவயக� , FTP அைட8 , பயன, ,கட8Mெசா� - வ��ண-ப�'ஒ�6கிைண+க 
க� அள8�+க� பதி8க�ஒ� FTP ேசைவயக� (FTPGateway.exe).

மி�னAச� றியா+க - பய�ப#$த ேவ�டா� , அ�CommManager ஆதC+கவ��ைல 

Page 84 of 120

2012-12-20



Page 85 of 120

2012-12-20



4.4 .CommManagerCfg - ஈ�த�ெந� க�
�ப
�திக��� க�டைம�க.

CommManagerCfg.exeவ��ண�ப பய	ப
�த�ப
கிற�: 

� நிக��சிeHouse4Ethernet க�
�பா�
 �� க�டைம�� 
� ைக�ைறயாகeHouse க�
�பா�டாள�க� நிக� க� அ"�ப 
� தான$ய%கி(ைக�ப&ற�ப�ட ப�சி வ��ேடா( அைடவ�) வ*ைசய�) இ,-� 
நிக�  அ"�ப�ைண .ைழவாய�)க�) 

� ஓ
த)க�டைம1க ஈ�த�ெந� ம&45 ெதாட� இைட�க%க� இைடேய 
ெவள$�பைடயான �ைறய�)வ�*வா1க ெதா6திக� ம&45 ப�ர�சிைனகைள 
க�டறிய 

� உ,வா1கஅைன�� க�
�பா�
 ேபன)க� ெம	ெபா,� க�டைம�� , 

மா�திைரக� , (மா��ேபா	க�எ-த வ	ெபா,� 

� தி,மண5எ-த ஈ�த�ெந� க�
�ப
�தி க�டைம�� , பய	பா�
 இய1க 
ேவ�
5ப�	வ,5 வழி " CommManagerCfg.exe/ஒ,: 000201 " , ஐப� 
உட	க�
�ப
�தி அள , �கவ* (6 எ���1க� -

நிர�ப�ப�ட<=ஜிய%களாக).�	ன$,�� அள , இ)லாத நிைலய�) 
CommManager ஐ-� திற1கிற�க�டைம�� (�கவ*ைய 000254).

உட	 CommManager க�டைம165வ��ண�ப CommManagerCfg , CommManager 

வ�வாதி1க�ப�ட�வ�ள1க5.
வ�ள1க5 EthernetRommManager 16 ம�
ேமக�டைம��.

வ��ண�ப தாவ)க� உ�ளன எ	4 6�அைம��க� ம&45 
ெசய)ப
�த�ப
5 அ)ல� இ)ைல , எ	ன வைக சா�-த�ஈ�த�ெந� 
க�
�பா�டாள�.
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4.4.1 ெபா� தாவ�– ெபா� அைம�க�.

அ-தெபா� தாவைல ப�	வ,5 @4க�.

� �கா�நிைல - நிைல அறி1ைக 0 பதி க� - இ)ைல , 1 – எ)லா , ப�	ன� (அதிக 
எ�ண�1ைக , 6ைற-த கா�ட�ப
5 தகவ)).

� DevseHouse 1 க �� - RM எ�ண�1ைக (கல�� உ�ள CommManager 

ஒ��ைழ��16eHouse �ைற (CommManager ேம&பா�ைவய�	 கீ� eHouse 

1).ேத�-ெத
0.
� சாதன5ெபய� - ஈ�த�ெந� க�
�ப
�தி ெபய� 
� சி4 மா4த) ெசBஇயCைம�ப
�த - நD%க� ெபய�க� ம&45 மிக 
�1கியமான மா&ற அ"மதி1கிற�அைம��க� 

� ஏ�F&பதித)UART �ட1க�ப�ட� - ெசய)நD16கிற� RS வழியாக பதி க� 
அ"�ப - 232 (ெகாF இ,1க ேவ�
5) ேசாதைன 

� ERM - க�
�ப
�தி (ேரFேயா ெபா�தா	) – வைக ேத�  ;EthernetRoomManager 

� நிற ப�ைடய�) சிவ�� நிற�தி&6 அ�பா) க�G16 ெத	படாத 
ஒள$1கதி�அைம��க� - ERM அக�சிவ�� Fரா	(மிஷ	/வரேவ&� 
அைம��க� 

� அைம1க 5கால5 - த&ேபாைதய க�
�பா�டாள� ேநர5 அைம1க 
� ஒள$ �65ஈ�த�ெந�/UART 1 - ஈ�த�ெந� ம&45 ெதாட� இைடேய 
ெவள$�பைடயான �ைறய�)க�டைம�� ம&45 ச*யான ெசய)பா
 
ெச)ல�த1கதா16வத&6 �ைற 1சாதன%கI16 

� ஒள$ �65ஈ�த�ெந�/UART 2 - ஈ�த�ெந� ம&45 ெதாட� இைடேய 
ெவள$�பைடயான �ைறய�)க�டைம�� ம&45 ச*யான ெசய)பா
 
ெச)ல�த1கதா16வத&6 �ைற 2சாதன%கI16 

� மJ�டைமசாதன5 - மJளைம க�
�ப
�தி க�டாய�ப
�தி 
� உ,வா16ெமாைப) ேகா�� - க�
�பா�
 ேபன)க� க�டைம�� 
ேகா��கைள உ,வா1க 

� ேசமி1கஅைம��க� - க�டைம�� எ�த , அைம��க� ம&45 இய1கி ஏ&ற.

� ஏ�F&பதித)சாதன5 - TCPLogger ெதாட%6வதி).க�
�ப
�தி ச*பா�1க exe 

பய	பா
ப�ர�சிைனக� வழ1கி) பதி க�.

� அ"��காலியாக ெட(� நிக�  - ெட(� க�
�ப
�தி ஒ, நிக�  
அ"��5இைண�� ேசாதைன.

� ச5பவ5உ�டா16பவ� - கண�ன$ நிக� க� தி,�த ம&45 இய1க.

� அ-த�த) ெசBதி சாளர�தி) உைர பதி க� கா�ட பய	ப
�த�ப
கிற� 
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அ-தஇர�டாவ� உைர ெப�Fய�) அ"�ப�பட ேவ�
5 ெவள$�பைடயான 
�ைறய�) ைவ�� உைர பய	ப
�த�ப
கிற�க�
�ப
�திKட	.அ��தி “ 

உ�ள$ட ” தர  அ"��கிற�க�
�ப
�தி.ASCII உைர ம�
5.
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4.4.2 .ெதாட��ைற - ேவ��� - �ஜி�ட� மா�றிக� - அைம�க� 

இர�
வFவ%க� " Fஜி�ட) மா&றி அைம��க� "ஒ�திைசவ�) ; (ஏFசி) 
6றி1கிற�அைம�� ம&45 parameterization அளவ�
5 உ�ள D
க� ம&45ஏFசி 
தி�ட%க� வைரயைறக�.ஒLெவா, 8 ஏFசி உ�ள D
கைள 
ெகா�
�ள� .ஒLெவா, உ�ள D
 க�டைம�� உ�ள�.
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�1கிய அைம��கைள மா&ற5 , அைத ச*பா�1க ேவ�
5ெசய)ப
�த) ெகாF 
" மா&ற5 இய1க�ப�ட� " "இ,-� ; ெபா� "வFவ5.

� இ)ெச	சா� ெதாட%கி ெபய� (கிள$1 ெசBவத	 Mல5 ெதா6 இ,1க 
ேவ�
56� ெப�Fய�) ம&45 "ெபயைர மா&ற ; "ஏFசி உ�ள D
 ெபயைர 
மா&ற ; 

� ேவெறா,�1கிய காரண�யாக அளவ D�
 காண� வைக ேத� : 
LM335 - ெவ�பநிைல உண�வ� ( - 40C , ஒ, வர5ப�&6�ப�ட (உட	 56C) 
10mV /சி) , 
LM35 - ெவ�பநிைல ஆBவ� , 
மி	ன��த5 - மி	ன��த அளவ D
< 0 , 3.3 வ�) 
% - உறவ�) சதவ Dத5 அளவ D�
மி	ன��த5 3.3V 

% Inv - தைலகீ� மதி�� அளவ D
வ�கித5 (100 % - x % ) ேபா	ற படமாக -

Fரா	சி(ட� (எதி�மைற அள ேம�ப�%) 
MCP9700 - ெவ�பநிைல ஆBவ� இய%65 �� ெவ�பநிைலஎ)ைல (10mV/சி) 
MCP9701 - ஒ, �� இய1க�ப
கி	றன ெவ�பநிைல ஆBவ�ெவ�பநிைல 
(19.5mV/சி) 

� ப�ற6அைன�� உ�ள D
கள$) உண*க� வைகயான அைம�� , நிக� க� 
ஒ�1க�ப
கி	றனெதாட��ைடய கண�ன$ நிக� கள$	 ேம) ம&45 கீ� 
வர5�க� ேவ�
5 , எ.கா. .(உட) மதி�� ச* அ)ல� அதிகமாக வர5� 
சமி1ைஞ).

இ-த"ேலப�� கிள$1 ெசBவத	 Mல5 ெசBய�ப
கிற� ; நிக�  கீ� " -

ம-திரவாதி ,நிக� கள$	 ப�Fய) ம&45 ெதாட��ைடய நிக�ைவ 
ேத� "கிள$1 ; "ஏ&க ;.

ேம) க, ண� நி�ணய�1க�ப
5"கிள$1 ; ேம1( நிக�  " சி�ைட , ம&45 
ேதைவயான நிக�ைவ ேத�-ெத
��"கிள$1 ; "ஏ&க ;.

� ப�ற6இ-த வழி�ைறகைள , இ� "ஊடக அவசிய5 ; "அைம��கைள 
ேசமி ;"அ	4 ; ெபா� " வFவ5.

� அ-தஅ
�த தி�ட%க� ஏFசி ெபய�கைள ெகா
1க ேவ�
5.

இேதேபா) , அ�"ெகாFய�ட அவசிய5 ; மா&ற5 இய1க�ப�ட� " 

ெசய)ப
�த�ப
கிற�.அ�பதி  , ஒLெவா, �ைற த&ெசயலாக த
1க 
�ட1க�ப�F,1கிற�சி4 மா4த) ெசB.

� ேத�-ெத
ப�Fயலி) இ,-� "இ-த நிர) ; "நிர) ெபய� மா&ற ;�ல5 
ேதைவயான மதி�� அைம-த�.

� அ�ெபா��ஏFசி நிர) பதி�� - (நிைலைய வைரய41க நா� , அைன�� ஏFசி 
உ�ள D
 அதிகப�ச5)ஒLெவா, தி�ட5.

� எ�ேபா�நD%க� ேத�-ெத
165 தர  �ைறய�) நிைலைய ஒ, மதி�ைப 
உ�ள$ட 5 , க�F�பாகப�Fயலி) இ,-� ெந,%கிய மதி�� ேத�-ெத
1க 
கீ� அ5�16றி வ�ைசைய.

ஏFசி ஐ-� உ,வா165 அைம��கைள நிைனவ�) ேபா�இர�
 
Fரா	(மி�ட� க�டைம�� தாவ)கைள கண1கி) எ
�� 
ம&45ஓ�
ன�க� மிக உ�ள D
க� உ�ளன அ%6 உ4தி , அ)ல� 
க�டைம1கஅவ�க� ஒ�%காக.

அளவ�
5 உ�ள D
க� எ�ண�1ைக கிைட165இய1கி ம&45 வ	ெபா,� 
பதி�� வைகைய சா�-த� , 

இைண��உ� உண*க� , க�
�ப
�தி ெம	ெபா,�.எனேவ இ,165உ�ள D
 
ஒ, ப6தியாக ப�ஸியாக ம&45 அைன�� பய	ப
�த �Fயா� எ	4 
நட165.தி,மண5ப�ஸியாக உ�ள D
க� இைணயாக அ)ல� மைற-� 
உண*க� இைண1க�ப�
�ள�இ-த ேம அளவ D
க� வைள  அ)ல� 
இய1கி ேசத�ப
��5.
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ப�ற�நிரைல ேம ம��� கீ� வர��க� அைம�க , "அ��த�� ; 

���ப��கநிர/ேம�ப��த நிர ".

ந !க� அைன�� உ$வா�கியதி'ட!க� "அ��தி இய�கிக� ஏ�ற 
ேவ+�� ; ேசமி�கஅைம��க�/"அைம��கைள ேசமி ;.

4.4.2.1 .ஏ�சி உ�ள	
க� அள�தி��த� 

அ.தமதி��க� ; 

ப'/யலிட�ப'ட அ/�பைடய� கண�கிட�ப�கிற�ெச2சா3 ப+�க� ம��� 
அளவ�ட�ப�கிற� மி2ன��த� ஒ�ப�'�ச�தி suply அல� ேம�ேகா� 
மி2ன��த� , அவ3க� அள�தி$�த� அ5மதி�கிற�"ஒ$ உைர ேகா�� 
மதி�ைப மா��வத2 6ல� ; % eHouse %\XXXXXX\VCC.Cfg "மி2சார� (அ!� XXXXXX 

�� - ஒ$ 7கவ8க'��ப��தி).
ஒ$ மிக�� �லியமான அளவ  � தி$��வத2 6ல� சா�தியமா��“ *.Cfg ” 

அைடவ� தா�க:" % eHouse %\XXXXXX\ADCS\" ெச2சா3 எ+ண��ைக.

அ.தப�2வ$மா� ேகா�ப� ஒ:ெவா$ வ8ய�2 ெபா$� ஆ�� (ம'�ேம 
உ�ளட�கிய�ஒ$ தசம ��ள< இலாம 7�).

இ.த தர� அ/�பைடய� கண�கிட�ப�கிற�ெச2சா3 அள� மா�ற (ெபா��� 
ம=�வழ!க மி2ன��த� அல� �றி�� - சம2பா� ப��பா?� 6ல� 
சீரா�க�ப'ட)காரண� + ெபய3@சி * x �றி�ைப மதி�� எ!ேக x (ஏ/சி < 0.. 1023>.

7த (VCC அல� Vref) * 10000000000 - அளவ�ட�ப�கிற�ந !க� ஒ$ நி�வ�ப'ட 
எ2றா மி2ன��த ேதாவ� அல� மி2ன��த� �றி���றி�� மி2ன��த�.

இர+டாவ� வ�ல�க * 10000000000 - /சி OFFSETமதி�� (எ����கா'டாக , ��ள< 0) 

3 வ� காரண� * 10000000000 -காரண�/அள� 
4 �லிய - �லியமான/இல�க!க� எ+ண��ைகதசம ��ள< ப�2ன3 கா'ட�ப�� 

3 வ� ேத3� - எ+ண��ைகவ�$�ப!க� (ெச2சா3 வைக - ேத3� �ைற , 0 

ஆர�ப����) 

4ப�2ெனா'� – ைவ�க�ப'� இ$��� கண�கிட�ப�� மதி�� A�த 
உைரபதி�க� அல� ேபனக� (எ.கா..% , சி , ேக) 

இ.த ெச2சா3க� ேகா��கைள ந ��த" % eHouse %\XXXXXX\ADCS\" தான<ய!கி 
ெபா��ேபா�� காரணமாக ம���மதி��க� கண�கீ�.

4.4.3.இல�க�ைறஉ	ள�� அைம��க	 

� அ.த/ஜி'ட உ�ள  �கைள ெபய3கைள உ�ள<ட�� அல� ெசயப��த 
ப�2ன3 மா�ற 7/C�"ஒ$ ; ெசயப��த�ப'ட தி$�த� " ெபா� ப/வ� 
வ�$�ப�ைத.தாவகைள" உ�ள  � ெபய3க� " அல� " ம+டல அைம��க� 
" (�கானCommManager) ேதா2�கிற�.

� அ.தெபய3க� ெபய3 ஒ$ அைடயாள�ைத ெசா��கி ம��� ேத3�"இ� 
எ/'/! ; ெச2சா3 ெபய3 மா�ற� " �ல�.

� ேமD�“ பா�கா�� அைம��க� ” அேத தாவலி இ$���CommManager.
� உ�ள<ட��"A�த அைம��க� ; உ�ள  � அைம��க� ” வ/வ�.

� இ!ேகந !க� உ�ள  � வைக (சாதாரண/கவ��) அைம�க 7/C� , ெகா/ 
மா�ற�மா�� (Inv).

� இசாதாரண உ�ள  �க� க'��ப��தி வழ�� ��கிய உ�ள  � ெச?ய 
ெச?கிற�தைர.தைலகீ� உ�ள  � உ�ள  � க�ப�கள<2 இைண�ைப �+/�க 
ெச?கிற�தைர.
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CommManager நட�ைத EthernetRoomManager எதிரான�கவ���த 
அைம��கைள.எ@ச8�ைக உண8க� ெபா�வாக "ெசயபட காரண� ; 

ம=�"ெதாட3� திற.� ; அEச 7ைறய� ேவைல ெச?C� ��.

� அ�ெபா��ந !க� ஒ$ �றி�ப�'ட நிக�� eHouse கண�ன<ய� எ.த உ�ள  � 
ஒ��க 7/யா�.

� இ.த�றி�க�ப'டன ேலப��கைள கிள<� ெச?வத2 6ல� 
ெச?ய�ப�கிற�'N/A'(நிரப��தலா� இைலஉ�ள  'ைட) , ம��� 
ெதாட3�ைடய நிக��கைள ப'/யலி இ$.� ேத3�ம.திரவாதி , ம��� 
"அ��த�� ; "ஏ�க ;.

� எ�ேபா�அைன�� மா�ற!கைள "ப�தி8ைக ெச?ய�ப�கி2றன ; 

"அைம��கைள ேசமி ; ெபா�தாைன" ெபா� " வ/வ� , க'டைம�� ேசமி�க 
ம��� அைத ஏ�றக'��ப��திCட2.
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இ25� உ�ள  �க� எ+ண��ைக ெபா���க'��ப��தி வைகைய , வ2ெபா$� 
பதி�� , ஃெப3�ேவ3 , 7தலியைவ.பயன3 உ�ள�த�ேபாைதய வைக உ�ளன 
எ�தைன உ�ள  �க� உணரக'��ப��தி ம��� நா2 இ25� அதிகமாக நிர 
7ய�சி ெச?ய ேவ+டா�இ� வள ப�ற உ�ள  �க� மா�ப�� அல� 
ஏ�படலா� என அள�ம=� - �� உண8க� அல� வள!க�.
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4.4.4 .நிரலா�க தி
டமித�/eHouse4Ethernet க
�பா
 அ
டவைண 

தாவ�" நிக�	க
 " தி�ட� தி�டமி�த�/அ�டவைண ெபா��கைள 
பய�ப��த�ப�கிற�த�ேபாைதய க���ப��தி.

� எ�ேபா�ந!"க
 ச$யான - வ&��ப&ய வ$ைசய&� ('( அ�ல� காலியாக) 

கிள*+ , ெம, ேதா�-�"ெகா.ட ; "தி��த ; உ��ப0.தி��� ேத1	 ெச2த 
ப&ற3 , ச�பவ�வழிகா�0 ேதா�-�.

� தி�மண�தி�டமி��/கால.ட1 ேமலாள1 , ஒேர சாதன� (உ
71) இ�+க 
'09�ேம:� (" சாதன ெபய1 " ).

� இ�" "இய+க நிக�	 ; , அத�கான நிக�	 ேத1	.

� அ�ெபா(�ெதாட+க�தி� வைக ேத1;ெத�+க�ப�ட இ�+க ேவ.��: 

" "ஒ� 'ைற இய+க	� ; - ேத1	ஒ� 3றி�ப&�ட கால.ட1 ேததி ம�-� 
ேநர�.

" பல ெகாைலக
 " - ேம�ப�ட தி�ட ேத1	 - சா�திய� நா
கா�0அள	�+க
 
எ;த ம<.�� (ஆ.� , மாத� , நா
 , மண& , நிமிஷ� ,வார நா
).
" N/A - இ�ைல ெதாட+க�தி� - அ� " 

� ப&ற3ஒ� நிக�ைவ ம�-� இய+க ேதைவயான ேநர�தி� ேத1	 , " "தி�ட 
ேச1+க ;அ(�த�.

� ப&ற3தி�டமி�டப0 அைன�� நிக�	கைள9� ேச1�� , வல� ?�0 
ெபா�தாைன அ(�த	� ம�-�"ேத1	 ; "தர	 @��ப&+க ;.

� இ-தியாக ,"அ(�த	� ; "அைம�@கைள ேசமி ; "அ�- ; ெபா� " தாவ�.
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4.4.5 .ெவள��பாகளாவன தி
ட�க� வைரய��த�.

அ;ததி�ட"க
 ெவள*யA�கைள ஒ� வர�ைப , 0ஜி�ட� ெவள*யA� ம�-� 
இ�ப&ரகாச 3ைற�பா�கCட�.
தி�ட"க
 "வைரய-+க�ப�கி�றன ; தி�ட"க
 ".

ேவ.��தி�ட"க
 ெபய1கைள ேச1+க: 

� அைம+க	�ெகா0 " மா�ற� இய+க�ப�ட� "“ம<� ; ெபா� ”வ0வ� 
� ேத1	நிர� ப�0யலி� இ�;� 
� இ�" "நிர� ெபய1 மா�ற ; நிர� �ைறய&� ெபய1 இ�+க '09�மா�ற�.

� ப&ற3நிர� ெபய1க
 மா�ற� , ஒDெவா� பய�ப��த�ப�� தி�ட� 
வைரய-+க�ப��
ள� 

� ேத1;ெத�ப�0யலி� இ�;� நிர� 
� அைம+க	�தன*�ப�ட அைம�@கைள ேத1	 ெவள*யA�கைள 
ேச1+ைகஒDெவா� ெவள*யA� 
N/A - ெவள*யA� மா�ற '0யா� 
ம<� - இய+க 
இன*ய - அைண+க 
ஆனா� temp - த�காலிகமாக இய+க 

� அைம+க	�ம"கலான அள	 < 0.255> 
� அ(��" "நிர� ேம�ப��த ; 
� ஒ�ப&ேதைவயான அைன�� தி�ட"கC+கான 

இ�இ-தி ெச2தி " ேசமி+க அைம�@க
 ” "அ�- ; ெபா� " தாவ� ,க���ப��தி 
அைம�@ ேசமி�� ஏ�ற 
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4.4.6 .ெந
ெவா�� அைம��க� 

இ�" நிகர அைம�@க
 " ந!"க
 ஒ� க���ப��தி வைரய-+க 
'0யா�க�டைம�@ ெச�:ப0யா3� வ&��ப"க
.

ஐப& 'கவ$ - (ப$;�ைர+க�படவ&�ைலமா�ற - அைத இய+கி 'கவ$ அேத 
இ�+க ேவ.��க�டைம�@) ெந�ெவா1+ 'கவ$ 192 இ�+க ேவ.��.168.x.x 

ஐப& மாG+(மா�ற ப$;�ைர+க�படவ&�ைல) 
ஐப& Hைழவாய&� (இைணய Hைழவாய&�அIக�) 
SNTP ச1வ1 ஐப& - ேநர� ச1வ1 SNTP ஐப& 'கவ$ேசைவக
 
ேம:� Shift - ேநர� GMT/ேநர இ�;� வ&ல+க 
ப�வ�தினச$ ேசமி�@ - ப�வ கால மா�ற"க
 ெசய�ப��த 
SNTP ஐப& – பய�ப��தSNTP ச1வ1 'கவ$ைய பதிலாக DNS ெபய1 ஐப&.
MAC 'கவ$ -(ேம+ 'கவ$ தானாகேவ ஒ�+க�ப�� மா�ற ேவ.டா� - கட;த 
ைப�ஐப& 'கவ$ இள� ைப� இ�;� எ���) 
@ரவ� ெபய1 - இ�ைலபய�ப��த�ப�ட� 
ஒலிபர�@ UDP ேபா1� - தரைவ வ&நிேயாகி+க ேபா1�UDP (0 ெதா3திக
 UDP 

ஒலிபர�@) Jல� க���ப��தி நிைல 
ஒ�@ சா�-TCP – ச1வ1 TCP/IP Hைழகிற� 3ைற;தப�ச 'ைற (ஐ;�ப�0யலி� 
இ�;� ேம:� உ
ள !�கைள ';ைதய 3றி�பா� , வழிகள*� பா�கா�பான) 
DNS 1 ,DNS 2 - DNS ேசைவயக� 'கவ$க
 

Page 99 of 120

2012-12-20



4.5 .TCPLogger.exe வ��ண�ப�.

இ;தவ&.ண�ப '09� க���ப��தி இ�;� பதி	க
 ேசக$+க 
பய�ப��த�ப�கிற�TCP/IP (ச1வ1 ேநர0 இைண�@) Jல� 
பர	கிற�.ஒ�க���பா�� அள	� ஐப& 'கவ$ைய 3றி�ப&ட ேவ.�� ," 

TCPLoger.exe 192.168.0.254 ".அள	� ெபா-��அைம�@க
 தகவ�கைள நிைல 
க���பா�டாள1 ெவDேவ- அள	 ெத$வ&9"க
கா.ப&+க�ப��.0 பதி	க
 
ெச2ய தைட.1 அதிகப�ச அள	தகவ�.அதிக$+3� நிைல , 3ைற9� அறி+ைக 
ெதாைகஉ
Hைழ	 தகவ�.

TCPLogger பய�பா� ெதாட1;� TCP பராம$+கிற�/ ஐப& ேசைவயக� க���ப��தி 
ம�-� ம� ெசயலி ெசய�திறைன , அ� ேவ.��ம��ேம ப&ரKசிைனக
 
க.டறித� பய�ப��த�ப�� , இ�ைல ெதாட1 நடவ0+ைக.
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4.6 .eHouse4JavaMobile பய�பா�.

eHouse4JavaMobileஜாவா பய�பா� (எ
ஈ எ
ஐப� 2.0 , CLDC 1.1) , ெமாைப� ேபா� 
ம��
 அ�(���� �ல
 உ��  !" #மா $ ேபா� அ�ல� ப�ஏ 
நி�வ�ப$டஇைண�+) ம��
 ெதாைல (எ#எ
எ# , மி�ன.ச�) eHouse அைம�+ 
க$��பா�.அைத ெசய�ப���கிற�eHouse கண�ன2ய�� நிக34க� அ5�+
 
ம��
 மி�ன.ச� வழியாக கண�ன2 பதி4க� ெப�வத�" .இ� ப$ய�க� 
இ78� சாதன
 ம��
 நிக3ைவ ேத 8ெத��� க$��பா$� 
ெசய�ப���கிற� , ேச வ9ைசய�� இ�தியாக eHouse அைம�+ அ5�ப.

ேத��ம��� eHouse கண�ன� பய�பா���� ெமாைப� ெதாைலேபசி ேசாதைன.

தி7மண
eHouse அைம�+ க$��பா� PDA அ�ல� #மா $ ேபா�க� க$ 
ெகா:� ப98�ைர!க�ப�கிற����� $ரா�சீவ  உ�ள , இ� அதிக9�+ 
வசதியாக4
, இலவச இய!கஅத�" பதிலாக எ#எ
எ# அ�ல� மி�ன.ச� 
ெச>��
 உ��  க$��பா�.ெமாைப� ேபா�சி
ப�ய� ேபா�ற இய!க 
?ைறைமகள2� ெதாழிலாள , வ�:ேடா# ெமாைப� , ?தலியைவ , 

இ7!கி�றனமிக4
 வசதியான , பய�பா� அைன�� ேநர
 ேவைல ெச@ய 
?A
 எ�பதா�,ப��னண� ம��
 எள2தாக ம��
 ேவகமாக அBக ?A
 , 

ப�பண� காரணமாகஅ�ைவ சிகிCைச ?ைற.

நிைலைமக�வசதியாக பய�பா� ம��
 ?D ெசய�பா�கE!" ெமாைப� 
ஃேபா�ெமாைப� ெதாைல ேமலாள  பய�பா�: 

� இண!க�த�ைமஜாவா (எ
ஈ எ
ஐப� 2.0 , CLDC 1.1) , 

� க$ெயD�ப?D ஜாவா ஆதர4 (வ"�+ 2 அ�ல� வ"�+ 1) Bluetooth 

சாதன
 , 
� க$ெயD�பேகா�+ அைம�+ உ�ள , 

� வா@�+ஜாவா பய�பா� ெப�றத�" நி�வ� பா�கா�+ சா�றித3 , 

� ெமாைப�ெதாைலேபசி - இய!க அைம�+ (சி
ப�ய� அ�பைடய�� , 

வ�:ேடா# ெமாைப� , ேபா�றைவ).
� Qwertyவ�ைச�பலைக ஒ7 சாதகமாக.

?�னா�eHouse அைம�+ ேசாதைன சா�றித3 ம��
 ேசாதைன ெமாைப� ேபா� 
வாI"வைதபதி�+ ேதைவயான சாதன
 நி�வ�ப$ட ஏெனன2� 
பலஉ�ப�தியாள க� ஜாவா ஆதர4 பய�பா� ெச@A
 சில ெசய�பா�கைள 
க$��ப���கிற�சா�தியம�ற� Jட ெமாைப� ெதாைல ேமலாள  சIகடமான 
அ�ல�.ேவ�வ�ஷயIக� நி�வ� ெசயலிழ!க ஆபேர$ட  வர
+க� 
இ�ைலசா�றித3க� , +திய பய�பா�க� ?ட!க�ப�
 நி�வ� , எ�ைல 
வர
+ெதாைலேபசி ெசய�பா�.கைடய�� வாIகிய அேத ெமாைப� ேபா� 
மாதி9ஆபேர$ட  க$��பா� இ�லாம� eHouse கீ3 ச9யாக ேவைல 
ெச@யலா
வ�:ண�ப
 , ம��
 காரணமாக த��ப� சில ஆபேர$ட  ேவைல 
இ�ைலஆபேர$ட  (எ.கா..simlock , ைகெயD�� சா�றித3 , 

வ�:ண�ப
நி�வ�).அேத மாதி9 வர
+க� மா�ப$� இ7!கலா
,ம�ற 
ஆபேர$ட க�.

ெம�ெபா7�ேநா!கியா 9300 ப�ஏ மL� உதாரணமாக ேசாதைன.
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ப�க�eHouse பய�பா�	
� ெமாைப� ெதாைலேபசி ப�ேசாதி
க��: 

1 .சி� அ�ைட ேபா��ெகா�ள ம��� ேததி 01 ப��ரவ� 2008 (ேசாதைன சா�றித� 
அைமகெச� ப!யா#�).

2 .ெமாைப� ேபான$� எ&எ�எ& ம��� மி�ன'ச� அ(�)� ேசாதைன.

3 .ெதா#தி ேத*+ சா�றித� நி�+த�.

சா�றித3ெமாைப� ெதாைலேபசி நக� ம��
 ப�ற" சா�றித3 ேமலாள  இ� 
ேச !க ேவ:�
ஜாவா பய�பா� ைகெயா�பமிட.சா�றிதழி� அBக� 
உ9ைமகைளப��வ7
 நடவ!ைககைள அ5மதி!க ேவ:�
 (வ�:ண�ப 
நி�வ� , ஜாவா ஒ7 கண��ெபாறிநி�வ� , பா�கா�பான ெந$ெவா !).ஆ�ைல� 
சா�றித3 ச9பா �த� இ7!க ேவ:�
?ட!க�ப$ட�.

எ�றா�சா�றித3 ?A
'ெதாைலேபசி t நி�வ ம�ற மாதி9 இ7!க 
ேவ:�
பய�ப��த�ப$ட�.

4 .ெமாைப� ேபான$� ேசாதைன பய�பா� நி�+த�.

நகெல�!கநி�வ� ேகா�+கைள *.ஜா ம��
 *.ைம ெமாைப� ெதாைலேபசி 
ேஜஏ" BT - "ஒ�ப8த
 ; - ���� �ல
 மாதி9 ம��
 நி�வ�ப$டசா�றித3 
அ�ல� " "ஒ�ப8த
 ; - ���� இ�லாம� ம��
சா�றித3 ேக$� வ�:ண�ப
 
நி�4 நி�வ�ப$ட.ப�ற"நி�வ� வ�:ண�ப ேமலாள  உ�ள2ட4
 ம��
 
பா�கா�+ அைம�+கைள அைம!கஇ�5
 அதிக பய�பா�கைள ெதாட 8� 
ேக�வ� அக�றஇய!க அைம�+.அைம�+க� ெபய க� ம��
 உ9ைமக� ேவ� 
இ7!க ?யா�ெதாைலேபசி மாட� ம��
 இய!க அைம�+ சா 8�.

ெதாட 8�ெமாைப� ெதாைல ேமலாள  பய�ப��த�ப�
 உ9ைமக� அBக: 

� அBகஇைணய�தி�: அம 4 அ�ல� (மி�ன.ச�கைள அ5�+வத�") , 
� ெச@திக�:அம 4 அ�ல� (எ#எ
எ# அ5�ப ேவ:�
) , 
� தான2யIகி(அம 4 அ�ல�) பய�பா� இயI"
 , 
� உ�� இைண�+: எ�ேபா�
 (Bluetooth !கான) , 

� அBகதர4 வாசி�+ �ல
: எ�ேபா�
 (ேகா�+ அைம�+ ேகா�+கைள ப��) , 

� அBகதர4 எD�தாள : எ�ேபா�
 (கண�ன2 பதி4 ேகா�+கைள எDத).

5 .வ�-ண�ப க�டைம�).

இ� isys அைட4 ேசாதைன நி�வ� மா�ற
 வழIகிய�எ#எ
எ# இ� 
அ5�+
 எ#எ
எ# இல!" ெதாைலேபசி எ:.cfg ேகா�+ (வ�$�ெவ�� வ9 
ேகா�ைப இ�தி).

இ�" ����.cfg " வரேவ�+ ேகா�+ மா�ற
 சாதன ?கவ9���� க$டைள 
(சாதன
 ���� �ல
 க$டைளகைள அ5�ப ேவ:�
).ப�இ8த ?கவ9ைய 
ெகா:� சாதன
 நி�வ�ப$� PC உட� இைண!க�ப$��ள� 
ம��
க$டைம!க�ப$ட BlueGate.exe பய�பா�.ெமாைப� ெதாைலேபசி 
ேஜாயாகஇல!" ���� சாதன
.

நகெல�!க" "isys ; அைட4 உ�ளட!கIகைள , ப��வ7
 இடIகள2� ஒ��:"  :/ 
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isys/" , " சி :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , " ெதா"�+/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " 

எ�5ைடயேகா�+க�/isys/".

6 .வ�-ண�ப ேசாதைன பண�.

இய!க4
TestEhouse வ�:ண�ப
.

� சாளர
ேத 4 �ைறகள2� க7வ� , உ�ளட!கIகைள ெகா:ட நிக34 (அ� 
ேதா��
�ைறகள2� காலியாக உ�ளன - வ�:ண�ப ?A
't "ேகா�+கைள 
ப!க ; "isys ;அைட4 ம��
 ேகா�+கைள காரணமாக ம�ற இட�தி�" 
நக�அBக� வைரயைற.ேத 4 �ைறகள2� ப�ரா8திய எD��க� இ�ைல 
எ�றா�கா$ட�ப�
 "றியM� ப!க
 Aன2ேகா� அைம!க�பட ேவ:�
 , 

+வ�ய�ய� ப"திய�� ,ேகார�ப$ட மதி�+ ெமாழி.இ� doesn எ�றா�' உதவ� -

ெதாைலேபசி இ�ைலஆதர4 ெமாழி அ�ல� "றியM� ப!க
.

� அ�பஇ�வைர பய�பா� shouldn'உ9ைமக� வைரய�!க�ப$ட இ78� t (எ8த 
ேக�வ� ேக$டா>
ேமேல "றி�ப�$ட�) "றி�ப�ட�படவ��ைல.அைத அBக 
உ9ைம எ�ப� ேவ� வழிகள2�wasn't !" ெசய�ப��த�ப�கிற� , இ8த 
தNவ�ரமாக வைரயைற எ�றா� எ�ன?ைற.

-மி�ன.ச� வரேவ�+ ச9பா !கிற�. இைணய இைண�+ க$டைம�+ெதாைலேபசி 
க$டைம!க�பட ேவ:�
.

இ�ப$ "வ�7�ப�ைத ேத 4 ; மி�ன.ச� வழியாக ேகா�+க� "ெபற ;.3 

pluses"திைரய�� ம��
 3 அ�ல� 4 நிமிடIக� கழி�� ேதா��
 ; "+"பதிைக 
பா ைவய�ட ;ெம5வ�லி78� ேத 8ெத��� பதி4 எ�ற ேபா$ய�� 
ச9பா !க4
.

அ�ேபா�: 

+ ச9அI" வண!க
 

நப ....................

+ ச9கட4Cெசா� ேதைவ.

கணவா@****** 

+ ச9உ�Oைழ8தி7!க 

வ�பர 

+ ச9....... 

வ�ல" 

இ8தஅதாவ� மி�ன.ச� வரேவ�+ ெவ�றிகரமாக ?!க�ப$ட� ம��
 பதி4 
?A
�ட�ப$ட (" "+"பதிைக �ட ; ).இ�ைலெயன2� இைணய இைண�+ 
ேவ:�
ச9பா !க , அைத ெசய�ப���
 ஜிப�ஆ எ# அைம�+க� காரண
 
இ7!க ?A
.
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- ச9பா !கிற�அ5�+
 மி�ன.ச�.

� ேத 4" "நிக34 ேச !க ; ெம5வ�லி78� , வ9ைசய�� நிக3ைவ ேச !க.

� ேத 4" "மி�ன.ச� வழியாக அ5�ப ; ெம5வ�லி78�.
� ?ைறஏ�+ ம��
 பயன  உ�தி�ப��த ேவ:�
 ேக$"
.

� " அ5�பமி�ன.ச� " தகவ� எ8த ஆ$சிய�� ப + எ9�பைத ப��ன  
ேதா��
"இ�திய�� ேதா��
 ; மி�ன.ச� "ச9 அ5�ப�ப$ட� ;.

� ப�ற"நிைற4 பதி4 காண ேவ:�
: 

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

> EHLOஅIேக 

< 250 - *********************[12 இ7!கி�றன வண!க
.34.56.78] 

.... 

.... 

...

...

Authெவ�� ************************************** 

< 235அIகீகார
 ெவ�றி 

> மி�ன.ச�From: 123 @ 123.PL 

< 250ச9 

> RCPTேவ:�
: 1312312 @ 123.PL 

< 250ஏ�� 

> தகவ�கE
 

< 354<?வ�� தர4 ; CR> < LF>.< CR> < LF> 

> அ5�பதைல�+க� ம��
 ெச@தி உட� 

< 250ச9 id = ***************** 

> வ�ல" 

< 221************** நிைற4 இைண�+ 

இ�ப�ரCசிைனக� ெமாைப� ேபா� சி!ன� வழ!" 
ச9பா !க�ப$ட�.பலேசாதைனக� ெச@ய�பட ேவ:�
.

- ச9பா �+எ#எ
எ# அ5�+
: 

� ேத 4?!கிய ெம5வ�லி78� "இ78� ; "நிக34 ேச !க ; , வ9ைசய�� 
நிக3ைவ ேச !க.

� ேத 4" "எ#எ
எ# �ல
 அ5�ப ; ெம5வ�லி78�.
� ?ைறஏ�+ ம��
 பயன  உ�தி�ப��த ேவ:�
 ேக$"
.
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� " எ#எ
எ#ச9 "அ5�ப�ப$ட� ; தகவ� கா$சி ேதா��
 , ம��
 ெச@தி 
இ7!க ேவ:�
தி$டமிட�ப$ட பல ஜிஎ#எ
 ெமாைப� ேபான2� ெப�றா .

- ச9பா �+���� �ல
 நிக34 அ5�+
: 

� இ�ம�ற ���� ப9வ �தைன!" ேசாதி!க , சாதன
 ேகா�ப������.cfg 

ெதாைலேபசி அ7கி� இ7!க ேவ:�
.
� BlueGate.exeவ�:ண�ப இயI"
 , உ�தி அ5�+
.
� ����சாதனIக� ேஜாயாக.
� BlueGateஇ8த பய�பா$ைட வ�ள!கினா  அைம�பைத.
� இ7வ சாதனIகள2� Pவ�$C இ7!க ேவ:�
.

� ேத 4?!கிய ெம5வ�லி78� "இ78� ; "நிக34 ேச !க ; , வ9ைசய�� 
நிக3ைவ ேச !க.

� ேத 8ெத�ெம5வ�லி78� " "���� வழியாக அ5�ப ;.

� ப�ற""�கிய கால�தி� (வைர 1 நிமிட
) ெச@தி " "ச9 ���� �ல
 
அ5�ப�ப�
 ;அதாவ� எ�லா
 ச9 தா�.

� இ�ைலெயன2�பதி4 ஆ@4 (" "+"பதிைக பா ைவய�ட ; ).

����பதி4 ப��வ7
 ெத9கிற�: 

வ�சாரைண?�ேன�ற
 உ�ள (ஒ7) 

சாதன
இ�ைல: ********************* 

+ரவல�********** (****************) வர
ப�� 

ேதeHouse ேசைவ 

eHouseேசைவ கிைட!கவ��ைல 

இைண!க�ப$டeHouse ேசைவ 

ப�த�ச வ  இ78� பதி� (ப) 

தர4ச வ  �ல
 ெவ�றிகரமாக நிக3Cசி 

எ�றா�பதி4 ப"திைய ம$�
 P$ கா$�கிற� (ஒ7) , இத� சாதன�ைத���� 
ப$ய�.cfg ேகா�+ wasn't நி�வ�ப$ட� , அைண!க�ப�
 அ�ல� இ�ைலஎ�ைல.

எ�றா�+�ள2 ?� பதி4 கா$ட�ப�
 இ�தி ப"தியாக (ப) , இ8த வழி 
இ�ைலஅதிகார
 அ�ல� ஒDIகாக க$டைம!க�ப$ட இ�ைல.சாதனIக� 
ேஜாயாகநிர8தரமாக , எனேவ எ8த ெதாட +
 நி�வ�ப$ட� , எ8த இ�றிஉ�தி 
ேக�வ�கைள.

எ�றா�பதி4க� P$ வைர கா$ட�ப�
 (ப) , இ8த BlueGate ெச@ய 
ேவ:�
இயI"
 அ�ல� தவறான �ைற?க இைண!க�ப$��ள�.

ஜாவா ஒ  கண�!ெபாறிப�#ஏ ெம�ெபா % நி�வ�.

பலபக� பய�பா$ைட நி�வ ைக?ைறயாக ெச@ய ேவ:�
.

சா�றித3ெமாைப� ெதாைலேபசி நக� ம��
 ப�ற" சா�றித3 ேமலாள  இ� 
ேச !க ேவ:�
ஜாவா பய�பா� ைகெயா�பமிட.சா�றிதழி� அBக� 
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உ�ைமகைளப�	வ�� நடவ��ைககைள அ�மதி�க ேவ��� (வ��ண�ப 
நி�வ� , ஜாவா ஒ� கண��ெபாறிநி�வ� , பா"கா�பான ெந$ெவா%�) , சா	றித' 
ஆ	ைல	 ேசாதைன இ��க ேவ���+ட�க�ப$ட".

எ	றா�சா	றித' +�-�'ெதாைலேபசி t நி�வ ம.ற மாதி� இ��க 
ேவ���பய	ப�0த�ப$ட".

4 .ெமாைப� ேபா	 பய	பா� நி��த�.

நகெல��கநி�வ� ேகா�1கைள *.ஜா� ம.�� *.ைம ெமாைப� ெதாைலேபசி 
ேஜஏ�" BT - "ஒ�ப3த� ; - �450 6ல� மாதி� ம.�� நி�வ�ப$டசா	றித' 
அ�ல" " "ஒ�ப3த� ; - �450 இ�லாம� ம.��சா	றித' ேக$� வ��ண�ப� 
நி�7 நி�வ�ப$ட.ப�ற8நி�வ� வ��ண�ப ேமலாள% உ9ள:ட7� ம.�� 
பா"கா�1 அைம�1கைள அைம�கஇ	�� அதிக பய	பா�கைள ெதாட%3" 
ேக9வ� அக.றஇய�க அைம�1.அைம�1க9 ெபய%க9 ம.�� உ�ைமக9 ேவ� 
இ��க +�யா"ெதாைலேபசி மாட� ம.�� இய�க அைம�1 சா%3".

ெதாட%3"ெமாைப� ெதாைல ேமலாள% பய	ப�0த�ப�� உ�ைமக9 அ;க: 

� அ;கஇைணய0தி�: அம%7 அ�ல" (மி	ன<ச�கைள அ��1வத.8).
� ெச=திக9:அம%7 அ�ல" (எ>எ�எ> அ��ப ேவ���).
� தான:ய?கி(அம%7 அ�ல") பய	பா� இய?8� 
� உ94%இைண�1: எ�ேபா"� (Bluetooth �கான) 

� அ;கதர7 வாசி�1 6ல�: எ�ேபா"� (ேகா�1 அைம�1 ேகா�1கைள ப�0") 

� அ;கதர7 எA0தாள%: எ�ேபா"� (கண�ன: பதி7 ேகா�1கைள எAத) 

எ	றா�சா	றித' +�-�'t நி�வ , ைம நி�வ� பதி�1" "notsigned ; 

நிக'Bசி.இ��ப��� இ3த வ��ண�ப�கண�ன: பயன% பல +ைற ேக$� 
ஏெனன:� unrecommended உ9ள"எ3த நடவ��ைகக9 +�3த +	 ஏ.� ேமேல 
வ�வ��க�ப$ட.

5 .வ��ண�ப க�டைம��.

� இ� isys அைட7 நி�வ� வழ?கிய" , மா.றஎ>எ�எ> இ� அ��1� 
எ>எ�எ> இல�8 ெதாைலேபசி எ�.cfg ேகா�1 (வ�$�ெவ.� வ� ேகா�ைப 
இ�தி).

� இ�" �450.cfg " வரேவ.1 ேகா�1 மா.ற� சாதன +கவ��450 க$டைள 
(சாதன� �450 6ல� க$டைளகைள அ��ப ேவ���).ப��இ3த 
+கவ�ைய ெகா�� சாதன� நி�வ�ப$� PC உட	 இைண�க�ப$�9ள" 
ம.��க$டைம�க�ப$ட BlueGate.exe பய	பா�.ெமாைப� ெதாைலேபசி 
ேஜா�யாகஇல�8 �450 சாதன�.

� நகெல��க" "isys ; அைட7 உ9ளட�க?கைள , ப�	வ�� ஒ�இட?க9:" � :/ 

isys/" , " சி :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , " ெதா8�1/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje 

Pliki/isys/" , " எ	�ைடயேகா�1க9/isys ".

����க�டைம�
.

ப��இைண�1 க$டைம�1 " �450.cfg " ேகா�1 +கவ�க9 ெகா��9ள"eHouse 
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அைம�1 ஒDெவா� +கவ� ஆதர7 ெதாட%1ைடய �450 சாதன?க9ஒ� 
வ�ய�� (10 +கவ�கைள ஏ.க�ப�கி	றன) அ	�.வ��ண�ப +	�450 
கட0த� வழ�8 , க��ப���1 ெசய�பா� ர	 , ப�	ன%ப$�யலி� +த� 
காணவ��ைல சாதன0தி� நிக'7க9 அ��1கிற".ம.ற �450 
சாதன?க9ப�	ன% eHouse அைம�1 ச�7 இண�க0த	ைம க$டைம�1 ேகா�ப�� 
ேச%�க ேவ����450 ப�வ%0தைன�8 1ரவல	 இ�3" உ�தி�ப�0த� 
ேதைவ�ப�கிற" ஏெனன:� .ெமாைப� ேபா	 ப$�யலி� இ�3" அைன0" 
சாதன?க9 இைண3" ேஜா�யாகஉ9ள " �450.cfg " ேகா�1 (தான:ய?கி இைண�1 
இ�லாம�எ3த ேக9வ�கE�8 (ெவள:�பைடயான +ைறய��).அேத ப�க0தி� 
இ�3" ேதைவ�450 சாதன?க9 , இதி� ெமாைப� ெதாைலேபசி 
ேஜா�யாகதான:ய?கி இைண�1.

தி�மண�ஒDெவா� �450 சாதன?க9 அேத கட7�8றியF$ைட 
ஒ"�க�ப�கி	றன , ம.��அ?கீக��க + 8றியா�8 வ���ப0ைத பய	ப�0த 
ேவ���.

காரண��450 ம$��ப�0த�ப$ட அளவ�லான (8றி�பாக ப�� ெகா�ட 
ெமாைப� ேபா	கE�கான ேவ���வ8�1 II - அதிகப$ச வர�ைப) இலவச 
வ�மான மH" Iமா% 10 மH$ட% ஆ8�.இட?கள:�அ?8 ெமாைப� ேபா	 ம.�� 
த�மனான �450 சாதன இைடேய ேநர� வ�ய��Iவ% உ9ள" , 1ைக�ேபா�கி , 

தைரய�� ப�ேர�கி? இைண�1 காரணமாக காண +�-�ம.ற அைம�1க9 WiFi 

இ�3" ெதா3தர7க9 ேவ��� , ஜிஎ>எ� , +தலியைவ.�450 ப.றி 
எ�;வத.8ெதா8தி க$��பா$� எதி%பா%�க�ப�� வ JBI அைடய 
அதிக�0"9ள"வ J$�K�, ெவள:ய�K�.ஒ� ப�� சாதன� ப�சி (eHouse நி�வ 
+�-�ச%வ%) , ஓ=7 RoomManager இைண�க�ப$�9ள"'க9 வ��வா�க 
ெச�8வா=.தர7�450 6ல� ப�மா.ற இலவச ம$�ேம உ94% இ�ைல.

����இரக�.

�450ைக+ைறயாக "வ�க +	 ெமாைப� ேபா	 உ9ள இய�க 
ேவ���இைண�1.ம.ற பய	பா$� பய	ப�0தி �450 shouldn't 

இ��8�ெமாைப� ேபா	 தான:ய?கி இைண�1 க$டைம�க�ப$ட , இ" 
ெப��பாK�ெதாைலேபசி (இ கிைட�8� அைன0" �450 ேசன�க9 
ஒ"�கீ�.கிரா�.ேநா�கியாப�சி M$ , �450 இைண�1 6ல� ேம� அA0"?க9 , 

BlueSoleil ேபா	ற ேகா�1 ேமலாள%).

உதாரண��450 ப.றி.cfg ேகா�1 

01078083035F 

010780836B15 

0011171E1167 

எ�எ�எ�க�டைம�
.

ஒ	�ேகா�1 " எ>எ�எ>.cfg " எ>எ�எ> அைம�க அைம�க ேவ��� .இ3த 
ேகா�1 எ>எ�எ> வரேவ.1 ெச�Kப�யா8� ெமாைப� ெதாைலேபசி எ� 
உ9ள"eHouse கண�ன: வழியாக.

Page 107 of 120

2012-12-20



SMSGateகண�ன:ய�� நி�வ�ப$� ஒA?காக க$டைம�க�ப$ட , ம.�� cyclically 

ர	 .ம.ற தJ%7 CommManager 6ல� வரேவ.1 உ9ள" , ஜிஎ>எ� 
உடன:ைண0"�ெகா����8�ெதா8தி.

உதாரண�எ>எ�எ>.cfg ேகா�1 

+48511129184 

மி�ன�ச�க�டைம�
.

க$டைம�1மி	ன<ச� POP3 ம.�� SMTP வா��ைகயாள%க9 "ேசமி�க�ப�கிற" ; 

மி	ன<ச�.cfg "ேகா�1.

ஒDெவா�ப�	ன% வ� ப�	வ�� அைம�ைப ெகா��9ளன: 

வ�ைசஇ�ைல.அள�  எ�"#$கா�டாக மதி�� 

1 SMTPமி	ன<ச� +கவ� (அ��1ந%) tremotemanager @ isys.PL 

2 POP3மி	ன<ச� +கவ� (�சீவ%) tehouse @ isys.PL 

3 1ரவல	அ?8 SMTP ெபய% 

4 ஐப�POP3 ச%வ% (ேவகமாக ப�	 �எ	எ>) +கவ�: portnr மி	ன<ச�.isys.PL: 110 

5 POP3பயன% ெபய% tremotemanager + isys.PL 

6 கட7Bெசா�ைலPOP3 பயன% 123456 �கான 

7 ஐப�SMTP ேசைவயக� (�எ	எ> வ�ட ேவகமாக) +கவ�: portnr மி	ன<ச�.isys.PL: 
26 

8 பயன%SMTP ேசைவயக� tremotemanager + isys ெபய%.PL 

9 பயன%SMTP ேசைவயக� 123456 கட7Bெசா�ைல 

10 ெச=திெபா�9 eHouse Controll 

11SMTP y �கான அ?கீக��1 , ஒ= , 1 (ஆ� எ	றா�) ; n , N , 0 (இ�ைல எ	றா�) 

காலியாக 12வ�ைச 

இ3தக$டைம�1 eHouse கண�ன: க$டைளகைள அ��ப உத7� , மி	ன<ச� 
வழியாக .GPRS ேசைவ ஜிஎ>எ� ஆபேர$ட% ம.�� இைணய இைண�1 
ெசய�ப�0த�ப��தான:ய?கி இைண�1 க$டைம�க�ப$ட.O�தலாக 
EmailGateஅ%�பண��க�ப$ட eHouse ேசாதைன க$டைம�க�ப$ட ம.�� cyclically 

ர	அKவலக� ம.�� அ��1� பதி7க9 பதி7.

அ��பம.�� மி	ன<ச� ெபற ேவ��ய ம.�� ெசல7க9 ஆபேர$ட% இ�3" 
ெபா�0த".

ெமாைப�ெதாைல ேமலாள� பய�பா!.
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வ��ண�ப�எள:ய ம.�� உ9Eண%7 பயன% இைட+க� , திறைமயான உ�தி 
ம.��O�மானவைர பல ெதாைலேபசிகள:� வசதியாக ேவைல.காரணமாக 
ப�ேவ� ேவ���கா$சி அள7க9 ம.�� வ�கித� , ெபய%க9 ம.�� 
வ���ப?கைள 8ைற�க , ேவ���எ3த ெதாைலேபசிக9 ெத�-�.

தர7ேபா" eHouse பய	பா� ஜாவா பய	பா� ஒDெவா� +ைற ம�உ�வா�க�/ 

ெமாைப� Iவ�$B ெசய�ப�0த�ப�கி	றன ம.�� ெபய% ப�	ன% மH��� 
ேவ���மா.ற?க9 , 1திய தி$ட?க9 உ�வா�க� , +தலியைவ , ம.�� 
ெமாைப� ேபா	 நகெல��க�ப$ட(Isys) அைட7.

சாதன?க9ெபய%க9 சாதன?க9 ேசமி�க�ப��.txt ேகா�1 ம.�� தன:0தன:யாக 
இ��க +�-�ைக+ைறயாக பயன% வா�யாக.ஒ� வ�ய�� ஒ� சாதன ெபய% 
இ��க ேவ���அட?கி-9ள , ேகா�ப�	 இ�திய��.

நிக'7க9ேசமி�க�ப�� என ெபய%க9 அேத ெபய�ைடய ேகா�1கைள 
அைம3"9ள"சாதன?க9.நிைலயான ஆ>கி மா.ற�ப$ட" polish ப�ரா3திய 
எA0"க9 ெகா�ட txt ேகா�1க�த?க9 (ம.�� நJ$��1 ".txt " , ேகா�1 சி�க�கைள 
தவ�%�கெமாைப� ேபான:� பல ெசய�பா$� கண�ன:கள:� உ�வா�க�.ேகா�1 
உ9ளட�க?க9வ���ப�ய வழிய�� வ�ைச�ப�0த�ப$ட +�-� (1 வ� 1 

நிக'7கைள ெகா��9ள") , காலியாக ஒ�ேகா�1 இ�திய�� வ�.

எ�லாக$டைம�1 ேகா�1க9 eHouse 6ல� கண�ன:ய�� உ�வா�க�ப��.இ3த exe 

பய	பா�+	ன:��1 ஜ	ன�க9 8றியF� ப�க� (சாளர?க9...) ம.�� shouldn't 

மா.ற .எ.கா..(பய	பா� ம.ற இய?8).ம.ற வழ�கி� ப�ரா3திய எA0"க9 
நா	"ம.ற எA0"க9 பதிலாக ; hashes " அ�ல" பய	பா� சா�ப��ேவ	ேமK� 
க�ைமயான ப�ைழக9 உ�வா�க.

3ேத%7 "ைறகள:� உ9ளன: 

� சாதன� , 
� ச�பவ� , 
� +ைறைம.

ெதாட%3"இ	�� ெம� ெபா�$க9: 

� ேச%ச�பவ� , 
� அ��1�450 6ல� , 
� அ��1SMS வழியாக , 
� அ��1மி	ன<ச� வழியாக , 
� ெபறமி	ன<ச� வழியாக ேகா�1கைள , 
� ர0"நடவ��ைக , 
� ெகாைலவ��ண�ப� , 
� பா%�கபதி7 , 
� 6டபதி7 , 
� மரண�.

அ#�பeHouse கண%ன& நிக()க*.

� சாதன�ம.�� நிக'7 ேத%7 , ம.�� ேதைவயான +ைறய�� ப�	 
ெம�வ�� நிக'7 ேச%மரண த�டைன.

� இ3தப� ஒDெவா� ேதைவயான நிக'ைவ தி��ப ேவ���.
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� இ�3"ெம� ப�மா.ற +ைறய�� ெசய�ப�0த ேவ���: " 6ல� 
அ��ப�450 " , " "எ>எ�எ> 6ல� அ��ப ; , " "மி	ன<ச� வழியாக 
அ��ப ; .உ9 வ�ைசய�� நிக'7கைள தானாகேவ ெவ.றி 
நJ�க�ப��ெசK0"த� 

ெப+த�மி�ன�ச� வழியாக கண%ன& பதி)க*.

எ	றா�மி	ன<ச� வழியாக eHouse இ�3" பதி7க9 அ��1� 
ெசய�ப�0த�ப�� , இ3த பதி7க9 +�-�ேசாதைன சாதன� மாநில?கள:� 
ெமாைப� ேபா	 6ல� ெபற�ப�� , ெவள:யF� ம.��உ9ள J� 
ெசய�ப�0த�ப�கிற" , அனலா� ேசன�க9 மதி�1க9.

ெம�உ��ப� "இய�க ேவ��� ; மி	ன<ச� வழியாக ேகா�1கைள "ெபற ; , 

ெமாைப�ெதாைலேபசி மிக அ�ைமய பதி7க9 பதிவ�ற�க , ேகா�1க9 
மா.ற�ப�� அவ.ைற ேசமி�கஉ9ள " isys/பதி7க9/" அைட7.

ர�.த/ேபாைதய 0ரா��மிஷ� 

காரண�ெமாைப� ேபா	 ம.�� வர�ப�� +�-� ப�ரBசிைனக9 ெமாைப� 
அ�ச?க9 ,உைட3த ஒலிபர�1 , ஜிஎ>எ� +ைறய�	 ேதா�வ� , O�த� 
பா"கா�1 அைம�1ஒலிபர�1 ர0" ெச=ய வழ?க�ப��.கட0த� நJ�ட நJ��8� 
ப$ச0தி�அ�ல" நிக'Bசிக9 ப�ரBசிைனக9 கா$ட�ப�� , இ3த ெசய�பா� 
ம.�� ெசா$� பய	ப�0தலா�மரணத�டைன எ3த இைண�1கைள +�7 - " 

"ஆபேரஷ	 ர0" ;+�கிய ெம�வ�லி�3".

ேவ���ேதா�வ� 1திய நிக'ைவ ப�	ன% நிக'7கைள மH��� அ��ப� அைத 
ெசய�ப�0த ேச%�க ேவ���.

வ%2ண�ப�பதி) 

ஒDெவா�த.ேபாைதய ஒலிபர�1 ெவள:ேய.ற ம.�� ச3ேதக� வழ�கி� 
எ�லா� எ	றா�ச� ெச�கிற" , இ3த பதி7 ேத%3ெத��பத	 6ல� 
ச�பா%�கவ��ைல 

" பா%�க"பதி7 ; ெம�வ�லி�3".அத	 ப�ற8 " "18பதிைக 6ட ; இ��க 
ேவ���ெச=" +�.
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4.7 .EHouse4WindowsMobile பய�பா� (வ�	ேடா� ெமாைப� 6.x) 

eHouse4WindowsMobileeHouse க���பா�ைட அ�மதி�கிற� எ�� ஒ� ெம�ெபா�� 
பய�பா� �ைறஉட� ெதா�திைர , வ�வரமானேபன!க� , ெமாைப! ேபா�க� , 

ப�"ஏ , $மா%�ேபா�க� , வ�&ேடா$ கீ( இய*+,ெமாைப! 6.0 அ!ல� 
அதிக.ஒேர ேநர/தி! ஒ� வைரகைல க���பா�ைட வழ*+கிற�சாதன*க� 
ம2�, உ&ைமயான ேவைல அள4��க� கா�சி�ப�/த!.ஒ5ெவா� கா�சி 
�"6,தன7/தன7யாக உ�வா�க�ப�ட CorelDRW பய�பா� ,ெபா��க� ம2�, 
eHouse இ�8� நிக(4கள7� ெபய%க� உ�வா�+, ப��ன%வ�&ண�ப,.

காலியாக ேகா�ப�! " *.கமா&ட% " ேகா�: temlateபய��ள ேம�ேரா�க� உ�ளன 
eHouse , eHouse �ைற தர4 இற�+மதிஎ8த கா�சி�ப�/த! +; அைம�: 
பய�பா� ம2�, ஏ2�மதி.உ�வா�+க�/��கைள இ8த ஆவண/தி! ப��ன% 
வ�வாதி�க�ப�,.

EHouse4WindowsMobileபய�பா� உத4கிற� - வ= வாசி�: க���பா�� நிைல 
ம2�, நிக(>சிெபா��கைள வைரகைல கா�சி , TCP/IP இைண�க�ப�ட 
ேபா�அ!ல� ெதாட%: ெதா+தி இய*+, ேசைவயக, eHouseப�சி ேம2பா%ைவ 
பய�பா�.அைத க���ப�/த �"6,WiFi அ!ல� இைணய வழியாக கண�ன7 (ம?� 
- வ=) , எ$எ,எ$ , அ!ல� மி�ன@ச! - மி�ன@ச!.

தி�மண,A�றாவ� - க�சி ெடவல�ப%க� ம2�, ெம�ெபா�� Bலக*க� 
ம2�, மாதி=சி #, வ�&ேடா$ ெமாைப! கண�ன7 writen கிைட�+,: 

� ஆதர4ஓ��ன%க� ேநர" ெதாட%: , 
� தான7ய*கிேமD, வ���ப கா�சி�ப�/த! 
� அ8த$�ேம,ப�/த!க� ம2�, ஆ�ைல� கா�சி�ப�/த! 
� இய�கக���பா�� அ!ல� எள7ய உ�Eண%4 வ"வ/தி! இ�8� 
வைரகைல க���பா� 

� அ�மதி�கிற�நF*க� உ*க� ெசா8த கிராப�� ெம�ெபா�� க���பா�� 
ேபன!க� உ�வா�க 
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4.8 .eHouse4Android வ�	ண�ப� ம��� �லக�க� 

eHouse4Androidக���பா�ைட அ�மதி�கிற� எ�� ஒ� ெம�ெபா�� பய�பா� 
eHouseெதா�திைர கிராஃப�� ேபன!க� இ�8� கண�ன7 , ெமாைப! ேபா�க� , 

ப�"ஏ ,$மா%�ேபா�க� , அ&�ராH� இய�க �ைறைம (2 இய*+, 
மா/திைரக�.3 அ!ல�அதிக).அ� ஒேர ேநர/தி! ஒ� வைரகைல க���பா�ைட 
வழ*+கிற�க���பா�� மாநில ம2�, உ&ைமயான ேவைல அள4��க� 
கா�சி�ப�/த! .ஒ5ெவா� கா�சி தன7/தன7யாக CorelDRW பய�பா�"! 
உ�வா�க�ப�டeHouse �ைற ெபா��க� ம2�, நிக(4கள7� ெபய%க� 
உ�வா�+, ப��ன%ெதா+�:.

இ!காலியாக ேகா�: " *.கமா&ட% " eHouse ேகா�: temlate , உ�ளனபய��ள 
ேம�ேரா�க� , eHouse கண�ன7 பய�பா� இ�8� தர4 இற�+மதி ம2�,எ8த 
கா�சி�ப�/த! +; அைம�: ஏ2�மதி.க�/��கைள இ��+, உ�வா�கஇ8த 
ஆவண/தி! ப��ன% வ�வாதி�க�ப�,.

EHouse4Androidபய�பா� உத4கிற� - வ= வாசி�: க���பா�� நிைல ம2�, 
நிக(>சிெபா��கைள வைரகைல கா�சி , TCP/IP இைண�க�ப�ட ேபா�அ!ல� 
ெதாட%: ெதா+தி இய*+, ேசைவயக, eHouseப�சி ேம2பா%ைவ பய�பா�.அைத 
க���ப�/த �"6,WiFi அ!ல� இைணய வழியாக கண�ன7 (ம?� - வ=) , 

எ$எ,எ$ , அ!ல� மி�ன@ச! - மி�ன@ச!.

Ehouse4Android(இ!லாம! UDP வழியாக க���பா�� இ�8� ஒள7பர�: நிைலைய 
ெபற �"6,TCP/IP ச%வ% நிர8தர இைண�:).

அ8தவ�&ண�ப நF*க� மன7த ேபI, கண�ன7ைய க���ப�/த அ�மதி�கிற� “ 

பய�ப�/தி ; ேப>I ஏ2: ”.

A�றா, இட, - க�சிெடவல�ப%க� ம2�, ெம�ெபா�� Bலக*க� 
(வா%�:��க�) கிைட�+,அ&�ராH�: 

� ஆதர4க���பா�� ேநர" ெதாட%: 
� தான7ய*கிேமD, வ���ப கா�சி�ப�/த! 
� ெதாட%8தநிைல ேம,ப�/த!க� ம2�, ஆ�ைல� கா�சி�ப�/த! 
� இய�கக���பா�� அ!ல� உ�Eண%4 வ"வ/தி! இ�8� வைரகைல 
க���பா� 

� அ�மதி�கிற�நF*க� உ*க� ெசா8த கிராப�� ெம�ெபா�� க���பா�� 
ேபன!க� உ�வா�க 

� ஆதர4“ ேப>I ஏ2: ” 
� ஆதர4“ ேப>I ெதா+�: ” 
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4.9 .கா�சி�ப��த� ம��� வைரகைல க���பா� - கா�சிக� 
ம��� ெபா!�கைள உ!வா$க�.

ப�ற+eHouse பய�பா� அைன/� சாதன*க� இ�தி க�டைம�:: 

ெபய=�த!சாதன*க� , சமி�ைஞகைள (அனலா� ெச�சா%கைள , "ஜி�ட! 
உ�ள F�கைள , ெவள7யL� , தி�ட*க� ,எ>ச=�ைக உண=க� , பைட�: நிக(4 , 

eHouse.exe உட� இய�க4,“/கமா&ட% ” அைன/� ெபய%க� ம2�, நிக(4க� 
ப�=/ெத��+, அள4�ேகார! �ரா ெப�ம , ெவ2� பா%ைவ ேகா�: அைத 
இற�+மதி.

கா�சிக�ச=யான ெபய% (பய�பா� கா�சி�ப�/த! வ�ஷய/தி! அ!ல� 
உ�வா�க�பட ேவ&�,வைரகைல க���பா� - காலியாக ேகா�: N�டாள% 
எ;திதா�.எ�ற :திய ஒ� கமா&ட%எதி%கால/தி! இ��, ெபய% 
ேபா�ற).கா�சிக� ேகார! �ரா பய�பா�"! உ�வா�க�ப�ட(வ�இஆ%.12 அ!ல� 
N�தலான) (மதி�பL� அ!ல� ேசாதைன பதி�: இ��கலா,).

ப��ன%ேகா�: ேகார! �ரா பய�பா� திற�க ேவ&�, , இர�ைட கிள7� 
Aல,"ேகா�: ; ேகா�: எ�$�ேளார% " ம2�, ேம�ேரா (க�வ�க� ேத%4 - > 

கா�சிஅ"�பைடயான - > நாடக, ப�"யலி! eHouse இ�8� ேத%4 ம2�, 
இ�தியாககா�சி�ப�/த!.createform).எ�$ , ம?�ட% உ�ள ஒH அள4க� ப��ன% 
உ�ள7�டஆவண ெபா/தாைன உ�வா�க4, அ;/த4,.இ8த +றி�ப��ட ஒ� 
ப�க, உ�வா�+,அள4 ம2�, ஒ5ெவா� சாதன*க� ம2�, ஒ5ெவா� 
நிக(4க� அ��+கைள.ஒ� அ��+ இ��+,ெபய% {சாதன ெபய% (நிக(ைவ 
ெபய%)} உ�வா�க�படலா,.ப�ற+ திைர�கைத இ��க ேவ&�,Aட�ப�� 
அள4க� ச=யான ம2�, அல+ ம?�ட% ஆ+,.கா�சிக� பதி�ப�! இ��க 
�"6,இர&� வழிகள7! அைடய: ேநர"யாக உ�வா�க�ப�ட ம?� ைகேய� 
வைரத! , காலியான�ைண ேம�ேரா ெசய!பா� வழியாக ேக�வா$ அ!ல� 
தான7ய*கி.

4.9.1.ேம�ேரா ஆதர	ட� தானய�கி வைரத�ெசய�பா�.

இ8தநா, �!லியமான த�ைம ம2�, ேதைவ�ப�, ேபா� �ைறய�! 
+றி�பாக பய��ளதாக இ��+,இட*கள7! இ.கிரா,.க�"ட, தி�ட/ைத 
வைர8�.இ� உ�தியள7�கிறா%எ8த கிைட�க கா�சி�ப�/த! அ!ல� வைரகைல 
க���பா�� இண�க/த�ைமையeHouse அைம�: �ைற.இ8த �ைற உ&ைமய�! 
+றி�ப��ட ெபா�ைள ைவ/�ேத%8ெத��க�ப�ட அ��+ ம?� �!லியமாக 
வைரயைற அள4��கEட�.

தி�மண,தான7ய*கி வைரத! ெபா��க� (க�வ�க� திற�க - > கா�சி அ"�பைட 
- > வ�ைளயாடப�"ய! eHouse இ�தியாக கா�சியா�க, ேத%4.NewObject).

� Offsetx அைம�க ,offsety அள4��க� எ8த :�ள7 (0 இ�8� இய�க, , 0) 

வைரய��க�ப�டஉலகளவ�!.

� ப�"யலி! இ�8� ேத%4ப�� சாதன ெபய% ம2�, நிக(4 (அ��+) ம2�, 
" ெசய!ப�/த4,/உ�வா�கசாதன, ".

� இ�8� ெபா�� ேத%4(நF�வ�ட, வைரய ப�"யலிட , பல, மி+8த எ��, 
ெபா�� ெகா�E, ெசா2ப+தி - வ=ைச , ெச5வக, , I2றிD, -

ெச5வக, ,ேலப��).
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� ேகார�ப�ட அைம�கஅள4��க� (x1 , y1 , x2 , y2 , அகல, , நிற, , வ&ண 
நிர�ப� , roundness).

� "அ;/த4, ; இட,ெபா�� " ெபா/தா�.
� வழ�+வ��,ப/தகாத வ�ைள4 " "ம?ளைம ; மரண த&டைன.

� இ8த வழி�ைறகைள ம?&�,ஒ5ெவா� ெபா�� ம2�, ஒ5ெவா� 
அ��+.

� உ�வா�க, அைன/� ப��ன%ெபா��கைள " "ேகா�:கைள உ�வா�க ; 

அ;/த, , ம2�, ப�றக�/��கைள உ�வா�+, �ைறக� , ப!ேவ� 
ேகா�:கைள உ�வா�+,கா�சி�ப�/த! வைகக� (வ�ஷுவ!.exe , 

eHouseMobile , SVG , எ�$எ,எ! + SVG ,HTML + வைரபட*க�).

4.9.2.ெபா��கள� ைகேய� வைரத�.

ெபா��க�பா%ைவய�! கா�வா$ ைக�ைறயாக உ�வா�க�ப�ட , இ8த ேகார! 
�ைறகைள பய�ப�/திசி/திர,.காரணமாக கண�ன7 நிைல/த�ைம6, ேவ&�, 
ெத=யாத நப%க� ம2�, அள4��க� இ��+,:ற�கண��க�ப�, ம��ேம 
ெத=8த வ�வர*கைள ெபற �"6,.

ேவ&�,ஒேர ப��வ�, ெபா�� வைரய �"6, ந!ல பட*க� அைடய: 

சி/திர,ெச5வக, ேபா�� ellipsis (X1 Aைலவ��ட ஒ�*கிைண�கிற� , Y1) (X2 , 

Y2) .ஏ2��ெகா�ள�ப�ட அள4��க� உ�ளன: 

� ெவள7�ேகா� அகல, , 
� ெவள7�ேகா� நிற, , 
� வ&ண நிர�ப�.

சி/திர,உட� ெச5வக, (X1 Aைலவ��ட ஒ�*கிைண�கிற� , Y1) (X2 , 

Y2).ஏ2�அள4��க� உ�ளன: 

� ெவள7�:ற அகல, , 
� ெவள7�:ற வ&ண, , 
� வ&ண நிர�ப�.

சி/திர,2 :�ள7க� (X1 இைடேய வ= , Y1) (X2 , Y2).ஏ2��ெகா�ள�ப�ட 
அள4��க� உ�ளன: 

� ெவள7�:ற அகல, , 
� ெவள7�:ற வ&ண, , 
� வ&ண நிர�ப�.

சி/திர,ெச5வக, (X1 , Y1) (X2 , Y2).ஏ2��ெகா�ள�ப�ட அள4��க� உ�ளன: 

� ெவள7�:ற அகல, , 
� ெவள7�:ற வ&ண, , 
� வ&ண நிர�ப�.
� ஆர, - இ! %(எ!லா Aைலகள7D, சம இ��க ேவ&�,) 

ைவ�பத�ேலப�� (X1 , Y1) 

� எ!ைல ேகா�அகல, , 
� எ!ைல ேகா�நிற, , 
� P%/திநிற, , 
� உைர , 
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� {வைகம2�, எ;/�� அள4 மா2ற �"6, , ஆனா! அ� ம2ற 
ச=பா%�க�ப�ட�ெபா� ேகார! �ரா ம2�, TCP ேபன!க� (வ�&ேடா$ 
ெமாைப!) இ!லாம! கண�ன7எ;/�� Arial பய�ப�/த�ப�கிற� , ச=யான 
உ�தி �ைற :திய ேராம� ஹி��பல தள*கள7! ேவைல (வ�&ேடா$ 
எ�$ப� , வ�&ேடா$ ெமாைப! , பல வைலெவ5ேவ� இய�க 
�ைறைமகள7! உலாவ�கள7!)} 

இல�+சாதன/தி� மாநில ஒ��க�ப�, ேதைவயான அ��+ உ�வா�க 
ேவ&�,.

எ!லாநிற*க� RGB வ&ண*க� இ��க ேவ&�, , இ!ைலெயன7! RGB எ�றா! 
மா2ற�ப�,அ�.மா2ற, சா/திய, இ!ைல எ�றா! அவ%க� 
அைம�க�ப�,இய!பான நிற, (க��: P%/தி , ) ெர� ��ைவ�க.அ� 
மா2ற�ப�ட�RGB த�� இ�8� ச=யான வ&ண*க� 

தி�மண,பய�பா� இைணய உலாவ� கிராஃப�� க���பா� அ!ல� 
கா�சி�ப�/த! , உலாவ� பா�கா�:நிற*க�.

ப�ற+ஒ5ெவா� ேதைவயான சாதன*கைள அைன/� ெபா��கள7� 
அைம�பத2+ , மாநில*க� ம2�, நிக(4க� .அைன/� ெபா��கள7� 
உ�வா�க, ப�ற+ , கா�சி�ப�/த! ஏ2�மதி ேம�ேரா இ��க ேவ&�,ெகாைல 
(க�வ�க� - > கா�சி அ"�பைட - > நாடக, ப�"யலி! இ�8� eHouse 

ேத%4இ�தியாக கா�சியா�க,.NewObject).

" உ�வா�கேகா�:க� " அ;/த, , ம2�, ப�ற க�/��கைள உ�வா�+, 
�ைறக� ,பல கா�சி�ப�/த! வைகயான ேகா�:கைள உ�வா�+,
(வ�ஷுவ!.exe , eHouseMobile , SVG , எ�$எ,எ! , HTML + வைரபட*க�).அ� சா/திய, 
ெகா��கிற�க���பா�� �ைற மா2ற அ!ல� க���ப�/த ப!ேவ� வழிகள7! 
பய�ப�/த.
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5 .�றி��க�: 
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6.ெதாட��/ஒ��ைழ��/ஆவண� 

ISys 

Wygoda 14 , 05 - 480 Karczew 

ேபால�� 

ெதாைலேபசி: +48504057165 

மி�ன�ச�: Biuro@iSys.Pl 

ஜிப�எ�: (N: 52 �ட�� 2min 44.3S ; மி�: 21 15min 49.19s) 

வைரபட�ைத 

உ�ப�தியாள� , உ�ப�தியாள� ,ெடவல�ப� �க�  ப!க�: 

www.iSys.Pl Www.isys.PL / - ேபாலி" பதி�  

www.Home-Automation.isys.pl வ #$%� - தானாக இய'(� இய�திர�.isys.PL / - ஆ'கில 
பதி�  ஆ!க� 

Www.isys.PL /? home_automation - ப*ற ெமாழிக- 

உதாரண'க- , இ� எ�னஉ'கைள (DIY) , நிரலா!க , வ%வைம�த� , %�� & 

த�திர'கைள: 

www.Home-Automation.eHouse.Pro வ #$%� - தானாக இய'(� இய�திர�.ehouse.சா�  / 

ஆ'கில� ம�1� ப*ற ெமாழிகள2� பதி� க- 

www.Inteligentny-Dom.eHouse.Pro Inteligentny - உல(.ehouse.சா�  / ேபாலி" பதி�  

ம�ற ேசைவக-: 

www.ehouse.pro www.ehouse.pro Www.ehouse.சா�  / 

Sterowanie.ப*� / 

™® Copyright: iSys.Pl©, All Rights Reserved. eHouse4Ethernet 

97 Ehouse4Ethernet www.Home-Automation.isys.pl �க� தான2ய'கி @ iSys.Pl www.Home-

Automation.eHouse.Pro �க�  - தானாக இய'(� இய�திர�.eHouse.ஆதர3 
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