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1 .ప�చయం.

" Aె�,�ౖనఇల�l  " , “ ?ా
]7 Home ” Lబంధనల� హ�ం అL3 mధ}��న అర!ంLయం9:ంచD&L�* ఆటW}~షs వ�వస!లA� , స[తంత: 
వ�వస!లను Dై�mంగ
��యd సం?ా! పనల� భవనం క��ిa� pన.ఇంటq ఆటW}~ష��� g: వ�వస!ల� అ�-క mmధ భవ�&ల� 
Lర[��ంచవచు� , చదు��ౖన ,అaారk7 }�ంట�ల� , �ా�ా�లయKల� , హ� టళ¡l  , etc.

HomeఆటW}~షs వ�వస!లA� ప:సుB తం టq:¢ అత�ంత మdఖ�}��న �ిస7¢ ఉంటopఇంటq సన3ద£ం.

,�ంటమ��ంత ఖ�i�ైన శ�*B ధరల� , �5సం ఎ�ాల� ఆం.ల��xతB  భవ�&ల� , ఈ వ�వస!  ��ట�7 బDE అంచ�&ల� ఉంటop 
సరkG బoట�ఆచరణ&త
కం�ా inestimable.

వశ�త�xL3 ఇంటq ఆటW}~షs వ�వస!లA� క��ి పcనఃL��
�కరణక� ఇ�� అనుమ9సుB ం�� Vక'భవనం Vక' ,ాడPక 
సమయంల/ అంచ�&లను మKరkOల� , లQక�ంD&క��ి సంప:�&య mదు�¦ సం?ా! పనల� మKరkతvన3 అవసరంఇంటq �వ:}��న 
పcనరద£రణ A�.

HomeఆటW}~షs వ�వస!లA� �వన ��రkగdదల ?§కర�ం అనుమ9ంచు , భద:A& ,ఆ��!క వ�వస!  , శ�*B �f¨ , ఇల�l  ©ాl 4 ల/ �ేశం 
Vక' ధరను త��TసుB ం��.

1.1.��మ��� , సుఖం�ా , ��ల�బ� మ�.

eHouseవ�వస!  ,ాడPక �*lష7}��న అనుమ9సుB ం�� , �ాం9 Vక' Lయం9:ంచడంల/ ?ా! Lక మ��యd ��U4 ,ఉª�> గzత , ఇంటWl  
mదు�¦ మ��యd ఎల�ా7_ L` ప��క�ాల , చదు��ౖన ,�ా�ా�లయం , హ� టX , etc.ఇ�� ఆDE« Lయం9:ం�ే అవ�ాశం సృ�ి7సుB ం�� -
¬DE« , ఇ�&®�2S ��U4 Lయం9:క �ిగ3X< అనుక��ం\ HiFi వ�వస!ల�ఇ�� Aెల�సు�5వD&L�* మ��యd eHouse వ�వస!  
అమల� �ేయగలరk.ఉం���&లK ఆధుLక బopల] ర@ం సం?ా! పన }~�-Fం¯ అవ�ాశం:,-DE , చలlబరచుట , బలమdను 9���� 
ab ందుట , ,�ంటqలQషs , సూరk�L�* సంబంn�ం\న , బoన , ఉష>మd�ీ[క��ం�ేందుక� , ±టq జ²�24 మ��యd ³4 ఎp] పం�ిణ´ 
వ�వస!  µ¶�� మంటల�.
eHouse?ాn&రణ �ి[చుl  �&[�ా Lయం9:ం�ే వ�వస!  అనుమ9సుB ం�� , IR ��U4 Lయం9:క ,GSM ·బ¸ౖX ¹� s , PC , PDA , 

మKత:ల� , ?ా
�º7 »నుl  , �ాz eి` ట�&O��X< Android ఆn&రం�ా పL�ే�f , Windows XP , Windows Vista , Windows7 , 

Windows Mobile 6 మ��యd ,ా�� ,ారసుల� , Java ను ఎ�-బdX �ిస7¢< ,ఇంట�234 బ¼: జ] , Windows Explorer , FTP 

కlpం4 అనువరBనం.

eHouse�ిస7¢ �ాz eి`< కంటW: X aా���X a:ా మKణ½క PDA ల/ గd��BంచబDEనపcOడP ,?ా
�º7 »నుl  , సరఫ�ా ?ా¾f7=] మKత:ల� లQ�& 
PC.ఒక వసుB  ర@పమdను మనసు<ల/�- \�:క��ం\ మ�� �-A&: లA� చూసు�xనుట\A&: ల� ఏ తv�� mL«గ�&రk సం?ా! పనక� 
వ��*Bగతం�ా సృ�ి7ంచవచు�.

eHouseLయం9:కల ��దG  ఉంటop , ఉండవచు� ఆధుLక ��డూ�లQ<వ అమల� a� : �zా ¢ , మKటqమKటq�* వచు� , ,ాp�& 
మ��యd �ీజs పLస[యం�&లకం�ా.PC మదGతv ?b ంత ?ా¾f7=] ర@ab ం��ంచడం అనుమ9సుB ం�� , ఇ�� పL�ేసుB ం��క��ి 
eHouse aా��y�A� , లKగlను ప:దర¿న మ��యd ఆధుLక mL«గ�&రkలక� అమల�అవసరం లQ�& భmష�తvB ల/ కL�ి?ాB p 
కzమసూత: పద£తvలక�.�ార�కzమKలMౖనగzంÀ&లయKల� �ా�ా�చరణను }�రkగdపరచD&L�* Dెవలపరkl  �5సం క�D& అందుబoట�ల/ 
ఉ�&3pమ��యd create aా���ల�l  అం�*తం.

1.2.��క����ట�.
ఇళ¡l మ��ంత ÁÂణ½ం�ే త�ా[త ©ాl 4 , ��దG  దూరం �ారణం�ాab రkగd మ��యd ఉ�&3p క�D& �&లK బల�Ãన}��న.ఇ�� అవ�ాశం 
సంబంn�ం\న���ో�ిDÂ Vక' , ��ౖబడP , �ొంగతనమd , అ��3 , ప:,ాహమd , mధ[ంసమd.బల�Ãన}��న లQ�& mషయంల/ఏ 
పర�,-.ణ సమర!వంతం�ా భద:A& వ�వస!  లQకa� వడం మ��యd అలKరం ���&<రkl హౌg మ��యd premisses ల/ సంభవ±య 
సంఘటనల� , ఇరkగdab రkగd లM�*'ంపcమKక� లQ�& a� uసు చర� నుంDE �xL3 డజనl  Èటరkl  �ాక�ంD& �&లK ఆCావహం�ా 
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ఉం��.

,ాడPకeHouse వ�వస!  Vక' హౌg మ��యd భవనం Vక' భద:A& ��ంచుతvం�� , ఎందుకంట� అ��L��
ంచD&L�* క��� -
Vక' GSM/SMS ప:కటన A� భద:A& వ�వస!ల/సంఘటనల�.ఇ�� అలKరం ���&<రkl  ఎలKంటq (ఉద�మం క�� 7̀ 
a:ా రం�సుB ం�� ,తDE , tతలం , ఉష>మd , అ��3 , �ా� , ,ాయdవc , �5l Éh  Vక' L�ా£ రణ �5సం �ి[చుl తల�పcల� , Windows , 

�ºలరkl  , �y4< , etc.).భద:A& వ�వస!  స�*zయంసురÁEత}��న జÊs ,�ల�పల , చర� �5సం అదనపc సమయం ఇ,ా[లL 
లQL�Ëరబoట�.eHouse న ఆటW}~టq` mn�L Lర[��ంచD&L�* అవ�ాCాL3 ఇసుB ం�����&<] ఆ�*7,-షs , వ�వస!ల/ programed.

eHouseస[యం�&లక బహÌళ అనుసంn&Lం�ే - Í&��X Dై�mం¯ �ºలరkl  , �y4< , తల�పcల� ,±డ awnings etc.

eHouseవ�వస!  అమల� �ే�ి ఇంటWl  మKనవ ఉL�* అనుక��ంచడం అనుమ9సుB ం����డూ�X ఈ,�ం4< , ఉ�&.TV �&��X< 
మKరkతvన3 , LరkA&<హప���ేందుక� ఇ��బÎ:̀  నుంDE హౌg చూడటం �Ëరబoట� - ల/.

1.3.ఆ���క వ�వస�  , ఇంధన ఆ�#.
eHouse�ిస7¢ ,-DE Lర[��ంచD&L�* అధు�&తన Lయం9:క క��� , చలlL ,,�ంటqలQషs , బలమdను 9���� ab ందుట , బopల] 
ర@ం , ?§ర వ�వస!  , ,-DE బఫ] ,±టq జ²�24 మ��యd ³4 ఎp] పం�ిణ´ µ¶�� మంటల� , ఒక రÁE?ాB డP ఇ��బఫ��ం¯ మ��యd 
ఉ\త (?§ర) లQ�& �ౌ�2Ïన శ�*B ఉప«��ం\ శ�*B �&లKమ{లKల� (�ెక' , ఘన ఇంధ�&ల�).ఇ�� పÐ��B�ా అమల� a�: �ాz ¢ 
�ే?ాB రkస[యం�&లకం�ా మKనవ సంకర�ణ అవసరం లQక�ంD&.ఇ�� అవ�ాCాL3 క�OసుB ం��,-DE Vక' ఖరk�ల� ప��8తం , 
చలlబరచుట , ,�ంటqలQషs �xL3 ?ారkl ఉప«��?ాB రk ఇంధ�&ల ధరల� ఆn&రం�ా.

వ��*Bగదుల� ఉª�> గzతల� Vక' Lయంత:ణ మ��యd స[తంత:ం�ా ,ాటqL Lర[��ం�ే ,గd��ం\ అ�-క డజనl  �x�ÑG  CాA&ల� Vక' 
అదనపc ab దుపc ఉతO9B  , మ��యdశ�*B సమర!వంతం�ా ,ాడPక.ఈ సందరÒంల/ అL3 ఉª�> గzతల�Lయం9:త గదుల� a� : �ాz ం 
?ా! pల/ స[యం�&లకం�ా Lర[��ంచబDే ,ఇతర అభ���!ం\ం�� ఉª�> గzత ఉంచD&L�* �xL3 గదుల� ,-Dెక'డం 
లQక�ంD&ఒక.,ాA&వరణ , సూరk�డP , �ా� , ,ాA&వరణ సంఘటనల� , సమయం మ��యd �ీజs ,L�ా
ణ సమస�ల� , mంDో  
ప��మKణం మ��యd ?ా! �&లను అట�వంటq µo�i లQదుపల�క� బDEL ఉప«��ంచు , అ�� �yంద: A&పన కంపÐ�టరlల/ ఉం��.��దG  
లQదు,ాA&వరణ ప���ి!తvల �ారణం�ా మK�y గదుల మధ� ప:వణత ,?§ర A&పన , �ా� ��శ , మ��యd అ�-క ఇతర అనూహ�}��న 
సమస�ల�.

అదనపcab దుపc ఆటW}~టq` అమరk�ట �&[�ా �ాం9 �ి[Ó ఆÔ �&[�ా ?ాn�ంచవచు�,ాటqL �xంత సమయం త�ా[త 
స[యం�&లకం�ా ఆÔ లQ�& ,ాటqL ఆs , ఒక �5సంఉద�మం గd��Bంపcను Vక' ఫ�తం�ా �ాలం.

ఉప«��ంచడంబహÌళ - aాpం4 \న3 mదు�¦ �ాం9 �Ñaాల� క�D& �&లK శ�*B ఆÔ ab ందుA&రkab దుపc , అn�క శ�*B �yంద: 
�ాం9 a� ల�డం.

ఈeHouse వ�వస!  అవ�ాCాలను వ�యKల� 9���� �ె�lం�ేందుక� అవ�ాశం ఇసుB ం��1 సమయంల/ సం?ా! పన - 3 సంవత<�ాల� 
(ఉప«��?ాB రk ఇంధ�&ల ధరల� ఆn&రం�ా).
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2.eHouse వ�వస�  సంస�రణల�.
eHouseSystem ఉం���యంత�ణ ఎ�బ�� ఇ�� ఇంట� ఆట���ష� �క� ఆధు�క ప !"ా�రం%%ధ రకం ఏ'(కరణ అ�క 
ప !క ాల+.eHouse పర,-.ణ అనుమ1సు3 ం��మ !య� �యంత�ణ ఉ"45 గ7త , 'ాం1 8ా9 : , -;< , చల>బరచుట , ?ేమ.

eHouseSystem Aా> ట>  లB ఏ ాCటD Eేసు'FవచుH , ఇళJK , ప�జM భవ�Oల+ , 'ా ా,లయPల+ ,హR టళJ>  మ !య� ప�-శ 
�యంత�ణO వ,వస9  ఉపTU!ంచవచుH.

eHouseVిసXY సం8ా9 ప�O ఆ !9క ఉంటDం�� , సుఖంUా ల[�O గ !షX .

అ�కeHouse వ,వస9  �క� ఆకృ]కరణ ర^_ాలను అవ'ాశం సృ`ిXసు3 ం��%'aం�b�కరణ , 'aం�b�కృత , PC ల[�O సcతంత� �Oc ా 
�రcdeంEే��సం8ా9 పన.

eHouseఉపTU!ంచరf  ాg�OమP అవ'ాశం ఇసు3 ం�� మPడi,లj వ,వస9klUాల+ మ !య� ట��Y అనువర3నం �రfUా (ఇ 
యmజj అవస ాల+ మ�U!Vిం��.g .HeatManager) flat సం8ా9 పనలB వ��n-యబడi?O:.

eHouseసం8ా9 పన 'aం�b�కృత మ !య� ప�1 ఒకట� �యం1�క వలp తయPరfEెయ,వచుH8ా9 : (LevelManager) ల[�O అ�క 
�యంత�ణల?r ఉనs %'aం�b�కరణ -ా,tి3 గదులక+. vండవ సందరwంలB తక+�వ 230V cabling మ !య� ఉ�Os:-ా ! xత3ం 
_y డవz '{�s 8ారf>  తక+�వ మ !య� సం8ా9 ప�O Eేసు3 ం�� ఉ�Os:చవ'v|న , ఇ�� _ా}<కంUా t~ద�  ఖరfHల+ ఉ�Osరfకంట�� లరf> .
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2.1 eHouse 1PC పర����ణల	.

అందర^eHouse 1 ప !క ాల+ ;ేటl బసు� (RS ప� Eే8ా3 రf - 485 ప� !3 డూ,t~> ��).

ఈ-�ర�� వద�  %వ !ంచబ;<ం��: www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf www.isys.PL/;ౌ��> �/eHouseEN.tి;<ఎ� 

2.2.CommManager పర����ణల	 eHouse 1.

లBఈ ఆకృ]కరణ CommManager PC భ �3 , RS232/RS485 కనcరXj ,ExternalManager , InputExtenders , Expander.ఈ 
సంస�రణ %వ !ంEOరfవద� : www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf www.isys.PL/;ౌ��> �/eHouseEN.tి;<ఎ� 
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2.3 .ఈథ��� eHouse (ఈథ��� ��సం eHouse) 

సం8ా9 పన ఈ - !యం�TCP '�ంద పనుల+/IP ఈథ vs� (10Mbit) � ా�ణO�s.'aవలం ఒక�న�:ంపz ఇపCట�'( RS �Oc ా 
అనుసం�O�ంచబ;<న HeatManager ఉం�� - 485 �Oc ా'aబ�� �Oట�.CommManager LevelManagers 

సహక !సు3 ం�� ,EthernetRoomManager's , TCP/IP చటl� ల+ (Windows XP , Windows Mobile 6.0)స-ాల+ను eHouse 

_4� ట�'ా� ఉపTU!ం� - 'Fసం ప�1సCందన � ా� రణభద�?O 'ారణOల.మmడవ ప. అనువర3�Oల+ సులభ���న 
ఉపTU!ంచవచుHధృ�కరణ పద�త�లను అ�� �యం1�క లB _�ా రం�ంచబ;<నపzCడiఅమ !క.

eHouseVిసXY కంట�� � ఆచరణOత�కంUా ప�1 ప !కరం కnCసు3 ం�� , ఉండవచుH%దు,?r3  ల[�O ఎల'ాX� �� �యం1�త , �రంతరం 
అ�వృ���  మ !య�మP v�� -ార3ల+ న _�ా రంభ���ం��.
eHouseIR  !�� కంట�� లj (SONY _�ా మPణ�క) �Oc ా �యం1�ంచవచుH , PC , PDA ,8ా� �X �ను>  , మPత�ల+ , xబ ౖ� ¢4 ను>  
(Windows Mobile 6.0 , Android ల[�OజM-ా MIDP 2.0) , ట£ _ా���� (Windows xబ ౖ� 6 ఆ�OరంUా.0 , WindowsXP , 

Windows Vista , Windows 7 మ !య� -ారసుల+) , మ�`ి� _4 nన ఆకృ1 , జM-ాఎ'�cపz¤  VిసXమ�� , ల[�O 8ా�Oరణ U�డ 
Vిcచు>  మ¥ం�.కంట�� � ఉంటDం��ఇ�O¦§ �Oc ా 8ా��ంచవచుH - Red (IR) , ఈథ vs� , WiFi , ఇంట vs� , ��:� , SMS ,ftp , 

¨~ౖల+ 'ాt.ీ

eHouse8ా�Oరణ ప !క ాల+ ( !ల[ల+ �Oc ా న/Vిc£ ఆ� ఉ�O ఉపTU!ంచ;O�'�.�b_ాల+ , పంపzల+ ,cutouts , dªటరf> ) , 

అంతర«త తర�ం �యంత�ణ ల[క+ం;O మ !య� అవసరం ల[దుఖ ��ైన మ !య� అం'�త���న ప !క ాల+ (ఉ�O..Uా7 ¨ి� 
ఫల'ాలను , ) _ా,��ల+>  మPర;O�'�.

eHouse సహక !సు3 ం�� మ !య� ఉంటDం��PC �Oc ా �రcdeంEే�� , మPత�ల+ , 8y ంత సృ`ిXంచ;O�'� అవ'ాశం ఇసు3 ం�� 
PDA ల+ ఇ��ఆధు�క మ !య� వ,'�3గత అమల+ 8ా®X¯j %స3రణల+కంట�� లరf>   ాషX ° మ !య� సం'a?Oల+ _ా ా�త�ల+ 
%±²>`ించడం మ !య� �Oc ా అలB«  !థంల+'ావలVిన %ధంUా ;ేటl ప�దర³న మ !య� 'ావలVిన eHouse ఈ-�ం�� 
పంపం;<.
eHouse4Ethernet వ�వస�ఉంట�ం	
 : 

� EthernetRoomManager (ERM) -ఒకట� ల[�O ఎక+�వ గదుల+ �యంత�ణ , 
� LevelManager (LM) -xత3ం flat �యంత�ణ , appartment ల[�O అంతసు3 ల హౌ´ , 
� EthernetHeatManager (EHM) -'aంద� ఉష5  వ,వస9  �యంత�ణ , -�ంట�ల[ష� , బలమ�ను 1 !U! _y ందుట , బlనగ�� , µట� 

జM'v� మ !య� �� ఎ:j పంtిణ¶ k·U! మంటల+ , సూరf,�'� సంబం��ం�న ,-;< బఫj , etc , 

� CommManager (CM) ఈథ vs� ,GSM - ఇంట�Ua7ట¸� భద�?O %�Oనం ,  �లj� �యం1�క , 
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�  !ల[ మPడూ,� (MP) - సమనcయంUా ఉండi�యం1�క మ !య� PWM dimmers (ఐ�ºకం) అ�s ప�8ా ాల+ , 

మPడi,లjeHouse వ,వస9  �క� _ాత� �క� వ,'�3గత variant ఎంచు'Fవడం _�ా రం�సు3 ం��సమర9వంత���న అవzత�ం�� 
సం8ా9 పన , యజమP� �Oc ా 'ావలVిన , మ !య�సమర9వంత���న ఖరfH.

E.g .చదు��ౖన ల[�O అ_ా vX»ం� లB eHouse సం8ా9 పన సృ`ిXసు3 ం�� వ,క+3 ల+ ల[దుEthernetHeatManager �యం1�క అవసరం , 
 �లj �యం1�క.-ారf8ా�OరణంUా Aా> � �యం1�ంచ;O�'� LevelManager ల[�O CommManager అవసరం ,వ,'�3గత 
�యంత�ణ -;< ల[�O EthernetRoomManagers , లB లpౖటD> గదుల+ మ !య� ఆ;<T/�;<T వ,వస9ల+.

eHouse వ�వస�  అనుమ�సు� ం	
 : 

� కల+పబ;<న%%దు,¼ మ !య� ఎల'ాX� �� ప !క ాల �యంత�ణ (న/ఆ�) (ERM) .

� �యంత�ణ ధc� / �;<T ,HiFi వ,వస9  ( �Oc ాIR  !�� �యం1�క ఎమ�,ల[ష� ) (ERM) .

� సంప�ర5���న '{లతల+'ాం1 8ా9 : మ !య� �యంత�ణ (ERM , LM) .

� సంప�ర5���న '{లతల+ఉ"45 గ7త మ !య� �యంత�ణ (ERM , EHM , LM) .

� మ½X - _ా:ంటc¾'�3గత -;< కంట�� � (ERM , LM) .

� బl:లj �క� ఇంట�Ua7ట¸� �యంత�ణగ�� (EHM).

� �రcహణ�క� v entilation , r ecuperation ,%�మPయ'ాల+ , -ాయ� �రcహణ యm��� (EHM) .

� బlన�యంత�ణ (EHM) .

� k·U! మంట?r �యంత�ణ µరfజM'v� మ !య�/ల[�O h OTUాn పంtిణ¶ (EHM) .

� సూరf,�'� సంబం��ం�నVిసXY కంట�� � (EHM) .

� -;< బఫj కంట�� � (EHM).

� V~క¿, !టÀGSM ప�కటన ?r VిసXY మP�టj జÁ� (CM) -�ల+పల యP'�X-� .

� తదూ� ప���నఒక వసు3  ర^పమ�ను మనసు�లB� �]�క !ం� మ�� �?O� ల?r చూసు'{నుట ( వ,'�3గతంUాCorelDraw లB 
త��� %�Tగ�Oరf సం8ా9 పనక+ ర^_y ం��ం�న-ారf ) (PC , PDA , మPత�ల+ , 8ా� �X �ను>  - Windows Mobile 6 , 

Windows XP , 7 ,Vista , మ�`ి� _4 nన ఆకృ1 , జM-ా) ఆప aట�ంÂ VిసXY� _�ా రం�ంచబ;<ం�� .

�  �లj� , Ua�� , తల+పzల+ , µడawnings కంట�� � (CM).

� సృ`ిX843 ం��eHouse వ,వస9  లPÂ (PC) .

� మmడవ _ా �X -ాడకంklUాల+ మ !య� 'ార,� ాcహక ప !క ాల+ (ఏ � !�ంచ;O�'� ల[క+ం;O - త ా��s 
లB�యంత�ణ) , V~�O�రf>  , Vిcచు>  , పంపzల+ , �టlరf>  , cutouts ,  �లరf> ;ైÃవరf>  etc.

� నుం;< అనలPÂ V~�O�ర> -ాడiకమP v�� < 0 ; 3.3V) '{లత ±²7ణ�.
� IRవ,వస9  �క�  !�� కంట�� � ( 84 µ_�ా మPణ�క SIRC ) (ERM) .

�  !��ఇంట vs� మ !య� ఈథ vs� �Oc ా కంట�� � (ERM , CM , LM , EHM) .

� Uా7 ¨ి�� �Oc ా 8ా9 �క �యంత�ణ_ా���� Android , Java ను ఎ�బ�� , Windows Mobile 6.0 (మ !య� 
-ారసుల+) ,ట£ VీÄÅ� Windows XP అనుక¿లంUా ల[�O PC , Vista , 7 (మ !య�-ారసుల+).

�  !�టÆ�బ ౖ� ¢4 న>  �Oc ా కంట�� � , PDA , మPత�ల+ , 8ా� �X �ను>  ట£ VీÄÅ� (Android ,Windows Mobile 6.0 

అనువర3నం �యం1�ంచడంలB �Oc ా వ,వస9  WiFi ,SMS ల[క ఇ��:�).

� SMSభద�?O ఉల> ంఘనలక+ �క� ప�కటన , జÁ� మPరfCల+ , అEేతనం ( క+�రc�ం�న �-��క సమm�ల+ ) (CM) .
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� eHouse ఉం��Vీcయ �యంత�ణ �క� %ధులను అమల+ , లPU!� , �రcdeంచ;O�'��రంతర మ !య� 
సమర9వంత���న 'ా ా,లయ.
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3 .eHouse4Ethernet �ిస�� �యం
�కల.

3.1 EthernetRoomManager (ERM).

EthernetRoomManager(ERM) ��సం ���	
�ర� ల� ���  �� �ీ�య క��	 ఉం�� సూ�  !యంత#ణ�ా�	&దు)* !ర�హణ , 
గ��ల� ఎల�ా./ !0 ప�	క�ాల2.కంఫ4. మ�	య6గ�	ష.  సం8ా9 పనల2 ప#;<న గ�� ప#= 1 ERM (&!>గ�<ర? !ర�@ం@న 
ఉప>�	సుA ం��ఇ�� గ��) మ6ఖ)ం.అంతసుA ల ప#�ారం తక2Eవ బHెJK సం8ా9 పన 1 LM ల�అవసరం.ఈ ప�	MాEరం ఇN<OP�QR 
కంటT# � �U!V ఆం�ల2 ��టX.మ�	య6 �ార)కYమం ��టZ[ .

ప#;<నEthernetRoomManager \కE &ధుల2: 

� 24H^_ట� `a # �ాY మబ6� ప#=ఫలb!V (Ncర?�ా బdహ) �	లef Hైh&ంi ��సంవరక2 ఆ;<�	తం బdహ) ప�	క�ాల�[ /ఆj 
kెయ)H<!�l ��సం MP) ��ంచు��వడంల�230V - ��సం AC/10A (గ�	ష.  &ల2వల2 �Q�ి�ి.p \కE ప#సుA త మ�	య6 
qrలe. జt[ R).

� 12��N<ర?[  కNu0. ��సం H^_ట� ఇనుvట[ను , �ి�చు[  , etc.�ార)కYమbల21 నుంH^ మbర?తwనV �ాష. x !ర�@ంచవచుy - > 0 

లe�< 0 - > 1.\కE �zటd{ంప|�ావల�ిన సంఘటనల2 “ kే\చుy ; CommManagerCfg ”అనువరAనం.

� 8వ)�lAగతం�ా `a # �ాY ం 8ా9 {ల2 అనలbi ఇనుvట[ను (10bit �	జల�)ష�)(Min , మb0).�Qండ� సంఘటనల2 ఒక ల�qu� 
నుంH^ మbరyH<!�l !ర�@ంచబH<� {మ��క x < min , x> మb0.

� 3�ాం= 8ా9 { !యం=#ంచH<!�l PWM (ప� &RA  మbడ�)లeష�) ప#=ఫలb!V (DCమసకబd�	న) �శYమ RGB కంటT# � 
&H^&H^�ా లe�< క��ి ఉప>�	ంచవచుy .EthernetRoomManager's PWM అవ|టZvK (ఒకE LED నH^��ందుక2 
8ామర9�ంఓ`a.  - ఐ8a లeట4) మ�	య6 శ�lA Hైhవ4 అవసరం.బdహ) PWM శ�lA Hైhవర?[  kెయ)వచుyFrontPanel మbడూ)� 
ఇN<��� లe�< ఉప>�	ంచవచుy.

� `a# �ాY మబ6ల� H^యbరం మ�	య6 !ల� నడ�సుA నV సంఘటనల2 ��డూ)� (255 8ా9 N<ల2)ERM \కE �ా[ � ��మ��.
� IR��సం 8a � (SIRC) వ)వస9  అనుక�లం�ా ఇN<OP �QR �	�ీవ4EthernetRoomManager !యం=#ంచడంల�'s �<��ా 8a � 

లe�< య�!వర� �	�టEంటT# లర?[ .

� IRఆH^>/�H^>/HiFi వ)వస9ల2 !యం=#ంచH<!�l ఇN<OP �QR టd# !�ట�	Y�K !యం=#క �ిగV� `a ట�తత�ం �<��ా.
� ��ౖ�l250 ERM క2 eHouse వ)వస9  ఏ�ాvటZ kేసు��వచుy.

EthernetRoomManagerసం8ా9 పన�� PC �<��ా క!�గ4 !ర���ంచబH“ే CommManagerCfg.exe ” అనువరAనం , ఇ�� 
అనుమ=సుA ం��NcNc �ాqాల! అ!V &ధుల2 మ�	య6 ఎం�ికల !యం=#క `a # �ాY �ంగ�తంత# మbడూ)� క��	 మ�	య6 అ!V 
8ా9 !క &ధుల2 !ర���8ాA ర?8ా9 !కం�ా PC \కE �జర? లeక2ంH< , కంటT# � `ాNu� , మbత#ల2 etc.�	�Kఇతర eHouse 

ఈథ�QVK కంటT# ల4 ఆj కంటT# � (ఈquంK పంపడం) క�H< kెయ)వచుyNcర?�ా !ర���ంచబడ�తwం��.

EthernetRoomManagerఇనుvట[ను లe�< ఇ�� �U!V &¡నV ర�ాల �ిగV� (ఉంటZం��ప#=ఫలb!V).

ప#=�ిగV� �<!�l సంబం;�ం@న �U!V మ�డ� ఎం�ికల2 ఉN<V{ ,�ిగV� \కE రకం ఆ;<రం�ా.

ఇనుvటం�z�<ల: 

� అందర¢అనలbi ఇనుvట[ను , 
� అందర¢H^_ట� ఇనుvట[ను , 
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� IR�	�ీవ4 (�	�K !యంత#ణ ��సం).

అవ|టZvటం�z�<ల: 

� అందర¢H^_ట� ప#=ఫలb!V , 
� అందర¢PWM ప#=ఫలb!V , 
� IRటd# !�ట4 (బdహ) ప�	క�ాల2 !యం=#ంచH<!�l).

3.1.1.�ిగ��� �వరణ.

3.1.1.1.అనల�� ద��� ం�ాల� (ADC).

ప��అనల�� ఇను� ���ణ� ప� �ే�ిం�� < 0 ; 3.10 � స�ష�త  ! 3V) .ఇ�� వ#$%&గతం(ా *+ల,� - .ా/ 0$% తక23వ మ56య8 గ56ష�  $9ట;0ం<న ఉం��
(ADC ఆప59ష? @క3 3 ���ణ8ల2 ఇసు& ం��).ఈ .ా/ 0ల2 $ా� �ిం� 5BCD�రF<ంచబCIం�� మ56య8 JK � (�ా L ఆటMNOటPQ ఈ*Rం పరSగ8ల 
J�ా రంTంచCU�$%“ CommManagerCfg.exe ” అనువర&నం.ఈ .ా/ 0ల2ప�� ADC VUనW మ56య8 ప�� $ార#క�మం $Xసం 
వ#$%&EthernetRoomManager.

5BండZ సంఘటనల2$\]<న ^ల2వల2 �UF5ా .ా/ 0ల2 �UటCU�$% ప�� ADC క](6 ఉ_U`0: 

� అ0 UేX <” Min ^ల2వ ” * $Xసం అaిb $9ష? JK � (ా� మcdసు& త $ార#క�మం , ఈ*Rం “ లe $9ట;0ం<న ; ఈ*Rం f? ” * 
FieldCommManagerCfg అaిb $9ష? లe J�ా రంTం�UరS.

� అ0 UేX>” మ�Qg ^ల2వ ” * $Xసం అaిb $9ష? JK � (ా� మcdసు& త $ార#క�మం , ఈ*Rం “ లe $9ట;0ం<న ; ఈ*Rం మ�Qg ” * 
FieldCommManagerCfg అaిb $9ష? లe J�ా రంTం�UరS.

$\�` ADCఇను�టbను అంతరhతం(ా i59jkl సంస3రణల2 ఆmUరపCI $9ట;0ంచబడ U0 �ేయవచుn.

(*) _ofంగgమ�*oశం నుంCI “ CommManagerCfg.exe ” అనువర&నం.
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3.1.1.2 .���ట� ద��� ం�ాల�.

H^_ట�ఇనుvట[ను �Qండ� తరEం 8ా9 {ల2 (1 మ�	య6 0) గ6�	Aంచడం.స�Q£న భ�¥8ా kేయH<!�lల�పం మb�	J� ఇనుvట[ను 1V 

¦§£¨�లb)!V ఉం��.ద�<A ం¦ాల2 3v3 అ© ప|� ఉంటd{&దు)* సరఫ�ా , మ�	య6 !యం=#క భ�� �ిగV� ఇనుvK shorting 

స�lYయంప#సుA త ఇనుvK.ఎల�ా./ !0 ��N<ర?[  మ�	య6 �ి�చు[  ఎలbంటX మ�ీª«ర¬ మb�ా� ల �<��ా ఈ 8ా9 {ల2 భ�¥8ా మ�	య6 
ఉతAమ ప�	MాEరం kేసుA ం��ప�	క�ాల బdహ) కNu0. ప�	చయbల�� �	లe ల� !�	 ంచH<!�l ఉం��8ా;<రణ వంటX కంటT# ల4 
ద�<A ం¦ాల2 కNu0. kేయబH^న సంdవ)తల2 () మbరH<!�l.ఈ ప�	�ి9= స�Q£న qrలe. ® 8ా9 {ల2 మ�	య6 ప#�ే)క �¯సుర°̂తం�ా 
ఇతర సరఫ�ాల2 ఆ;<�	తం �±! ప�	క�ాల2 .లeక`a �ే , సరఫ�ా &ల2వ �ేH< లe�< ��N<4 ప!kేయవ| �ారణం �ావచుyఇనుvK 
లe�< ²తAం !యం=#క \కE ¦ాశ�త నష.ం.

అకEడ1 నుంH^ మbర?తwనV �ాష. x ¯ద ప#= ఇనుvK !ర�@ంచవచుy ఒక సంఘటన ఉంటd{ , 0“ ల� ��K ; 
CommManagerCfg.exe ” అనువరAనం.ఇన��Q.R చర)!ర�@ంచవచుy ఉనVప|vడ� “ ఇన��Q.R ” జQంH< ప#సుA త ��సం 
��KఇనుvK.ఈ సందర³ంల� ఇనుvK ప#>గ ల� ఉనVప|vడ� GND నుంH^ H^సENu0. kేయబH^ం��.
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ద�<A ం¦ాల2 ఉంH<�ఏ ఓలe. ´ల2 నుంH^ qcర?.భ�� (GND) మbత#�µ @నVప#సుA త !యం=#క అం��క�	ంk<ర?.
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3.1.1.3 .���ట� �ర	మ�ల 

���టల���ఫల
�� ��ర��ా ��ల�� �ై�� (�ిం��� ల� ! ��ల� మ
డూ%� న) మ��య( )ేయవచు./!��0క �ా2ా3 4 లక5 �67 
)ెయ%బడ9త;ం < 0 మ��య( 1 (ఆ> మ��య( ��ల� నసంప�ా0ల5).పA�ఫల
�� BCటDEంFన ఈHIం7 ఉ�!�E: 

� ON , 
� OFF , 
� మ
ర.ం�� , 
� ON(KLA �ాM NంO Pా��) , 

అ <వలR అమల5 )ేయవచు.: 

� ఒకADC లRవ� BMా � Tక0 సంఘటన , 
� ఇనుW7ఈHIం7 మ
ర�W , 
� X6డూ%లYంఘటన , 
� )ే�/Z )ే�ినసంఘటన.
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3.1.1.5.PWM (ప�� మ�డ��ల�ట��) �ర	మ�ల.

PWMఅవ[ట\W7 DC dimmers ఉంటDE , ఇ < (8 ]7Y /Z H���యబ(� ^_< ప[న�ావృ�a  కb����జలd%షf).

PWM��ల� మ
డూ%� న ఐFhకం�ా ఇ�!ij� పవk �ై�వరlక5 Kాట\ పA�ఫల
��(ల� ! ఐF.క FrontPanel) , సరళమ(�ా 
�యం�Aం)ేందుక5 )ేయవచు. (255 Pాo �!ల5) Bాం�12V/DC ఆ_!��తం  pKాల5 Pాo E - 30W.Fవ��Bq బDహ% ^దు%sఓKL3  /Z 
�ై�వర�l  - ఇనుW7 న ఒంట���ా , అ_<క శBqa �ై�� ఉపv��ంచవచు.మ��య( wxAరక బర�వ[ల5 (ఇ.g.DC yటDkY , HIంటzల�టర�l  , 
పంప[ల5).

PWMLM Tక0 అవ[ట\W7 , ERM , EHM 1 న��wxందుక5 Pామరo{ం LED ��ర��ా క�I|3ఓKL3  ఒక }Dగం�ా - ఐPL ల�టk.ఓKL3  
- ఐPL ల�టk ఒక ర��ంచ�!�Bq మPా3 �రణం�ా �తaం వ%వసo  Tక0 �ాశ�త న2ా3 �Bq నుం�� కంట�A ల����కల%ం.

సంబంధంeHouse వ%వసo  బDహ% PWM శBqa �ై �వర�l  Tక0 ఉ !హరణ.
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సంబంధంPాధ%���నంత Fన� గ(��aంచబ��ం < )ేయ
b.

3.1.1.6.�క� IR ���� కంట�� �EthernetRoomManager.

పA�EthernetRoomManager KAా మ
ణ�క IR PL � ��y7  !��ా �యం�Aంచవచు.�యం�Aక (SIRC).��y7 కంట�A లk 
అనుమ�సుa ం <: 

� మ
ర�WపA�ఫల
�� �x37Y , 
� మ
ర�Wఉ2L� గMత Pాo Eల5 , 
� మ
ర�WADC Pాo Eల5 , 
� మ
ర�WBాం� Pాo Eల5 , 
� ���67EthernetRoomManager , 
� �యం�Aంచం��^�!ం� అwిl BCషf PC eHouse సర�k (*) ఇ�!ij�.

�ర�Eంచు��y7 కంట�A లk బటనుl  ��ర��ా Pాo �క ఈHIం7 )ేయబడ9త;ం <వ%Bqaగతం�ా.

���ాb3 4y7 కంట�A లk రకం SONY RMT ఉం < - V260A (���v 2 �6టz3ంO ఉపv��సుa ం <).

ప��గణల�Bqవ%వసo  ప� }D�� సంఖ%ల� , ��y7 �యం�Aక ఉం�!b�లRౖన�� ఎక50వ బటనుl  (మ
��.నందుక5 అంతర�త �ి�� 
/Zప��క�ాల5).

���ాb3 4y7 �యం�Aక బటf ^ధుల5 (మ(ందు - Bా��గk �6టz3ంO ���v 2).

బట� �ధుల	 

రదు�  Bqlయk 

0 - 9 0 - 9ఇనుW7 ఎంచుB�వడం nr , అవ[ట\W7 , ADC �!�I� , PWM �!�I� 

wxl  

OFF ఆప[ 

చకMం+ + 

చకMం- -

TV/���v ఉ2L� గMత(Pాo Eల5) 

లRౖ7 పAద���ంచు(Pాo Eల5) 

ఇనుWటz��ట� పటz3ంచుB�వడం ఎంచుB�ం�� 

ధ��మ
�టk అనల
O ఇనుW7 (లRHI�Y) 

Rec ���6ట��సుa త RoomManager (అ ే OK ��క0డం అవసరం) 

OK ��ా� రణ���67 మ��య( మ
ర�త;న� Bార%కMమం 
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ట�గ(� పవk(ఇతర Pాo E మ
రం��) 

చుర�B��న 6ౖల5 KL A �ాM ¡ ఎ��క (పAసుa త RM మ
|Y 24 పAపంచ �ర�చనంBార%కMమ
ల5) 

�యంతAణ ��నుఇతర EthernetRoomManager (మ
తA�¢ ఉతW�a  మ
ర�.B�వచు.) [" ��ను "+ Nr_of_RoomManager + " 

"OK ; + " ఇనుW7 "ఎంచుB�ం�� ; +OutputNr + ON/OFF/ట�గ(�] (*) 

Kా£ ^�!ం�(�!టకం) (*) 

SAT ^�!ం�(STOP) (*) 

సూFకతదుప�� ^�!ం� (తదుప�� టDA |) (*) 

సూFకమ(నుపటz ^�!ం� (మ(నుపటz టDA |) (*) 

SP/LP ^�!ం�(షఫ[�) (*) 

HIౖ¤ ^�!ం�(��wీ7) (*) 

సం + ^�!ం�(Hాలd%¡ +) (*) 

Vol - ^�!ం�(Hాలd%¡ - ) (*) 

��yట0ంట�A లk Hాడ9క ఏ ై�! సంఘటన అమల5 అనుమ�సుa ం < , మ
ర�త;న� తపWఆకృ§కరణ మ��య( X6డూ%� ఎ��షf.

��ట\l IR �యంతAణ B�సం: 

1 .Mode ఎంచుB�వడం: 

� ఉ2L� గMత , 
� Bాం� , 
� ���ట�అవ[ట\W7 , 
� Pార¨ప%ంఇనుW7 (ADC) , 
� KLA �ాM ¡.

2 .�!�I� nr ఎంచుB�వడం: 

0.. మ
|Y 

3 .^ల5వ మ
ర�. 

� + , 
� - , 
� ©ద , 
� ఆ> , 
� మ
ర.ం��.

(ఇ.g .Bాం� Pాo E , �!�I� 1 , + , + , +) 

EthernetRoomManager+ అ��క �ార	
  ఒ��� �ేయ�� ��ర� బట� ��క�డం �ర
 !ంఅంచ�# �ా$ % మ�రడం.

అక0డఉం < Hాడ9క Pార��Aక IR ��y7 �యంతAణల5 సం}Dవ%తను (/Z���ªంFన - SONY KAా మ
ణ�క మద�త;�ా - SIRC) , 

Page 19 of 107

2012-12-20



LCD ట� Kా%�I� (ఇ /Z.g .�¢«ో  Pామరo{ం గల వ%Bqa , ల
�ట| {®�¯ª�}) మ��య( Bావల�ిన ఆకృ§కరణ మ��య( 
సృXి3ంచ�!�Bq��y7 �యం�Aక ల� ^వరణల B�సం IR కంట�A � Kా%�I� సృXి3ంచ�!�BqeHouse �ర�హణ.

ఇంBా�యంతAణ B�సం పA/ే%క బటనుl  , ఏ అపW��ంచడం అవBాశం ఉం <��y7 అందుబDట\ల� ఉFత ©టల5 Pాo �క 
RoomManager ఈHIంట0ంట�A లk (గ��ష3ం�ా 200).^^ధ ఆ��v/�యం�Aంచ�!�Bq అవBాశం ఉం <���v , Single PL � 
��y7 �యం�Aక  !��ా HiFi వ%వసo  , మ��య( అ�6ౖ�ªటల5 అ��క ^ధుల5.

మ�రడంఅవ�ట��� �ాష� �ం (ON/OFF).

1 .��y7 �యం�Aక న w6A� (ఇనుW7 ఎంచుB�ం��) బటf 

2 .w6A� nr 0.. 24 

3Bావల�ిన �ాష3 4 ఎంచుB�ం�� 

� (శBqa)మ
ర.ం�� (ON - > OFF ల� ! OFF - > ) ON , 
� (wxl )– ON , 
� (STOP) - OFF.

ఉ !హరణల5: 

(ఇనుW7ఎంచుB�ం��) - > (1) - > (3) - > (wxl ) = అవ[ట\W7 13 న 

(ఇనుW7ఎంచుB�ం��) - > (7) - > (STOP) OFF = అవ[ట\W7 7 

(ఇనుW7ఎంచుB�ం��) - > (1) - > (7) - > (పవk) = అవ[ట\W7 17 మ
ర�. �ాష3 4ం 

మ�ర��RoomManager ��� �ా !.

1 .w6A� (Pాªk3  6ౖల5) 

2 .NR 1 ఎంచుB�ం��.. 24 

3 .w6A� (OK) 

ఉ !హరణల5: 

(Pాª��°3±ల5) - > (1) - > (3) - > (OK) = ఎంచుB�ం�� KL A �ాM ¡ 13 

(Pాª��°3±ల5) - > (7) - > (OK) = ఎంచుB�ం�� KL A �ాM ¡ 7 

(Pాª��°3±ల5) - > (1) - > (7) - > (OK) = ఎంచుB�ం�� KL A �ాM ¡ 17 

"ి$ి�ం%ADC &ా' (ల	.

1 .w6A� (ఆ��v మ
�టk) 
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2 .����� 1 ఎంచు��ం�.. 8 

3 .చక�ం �రగం� (+) ల��� ( - ) (1 ప�� = మ�ర�� ����ప� 3.ఓల��   3mV ,ట"ం# సుమ�ర� 0.LM335 ��సం 8 �%&�).

ఉ��హరణ2 �%&� గ*+,ం- ./� 01ంచ�2�3 , ADC ��న� 2 2యంత7ణల8 

1 .(ఆ�: మ�2ట;) - > (2) - > (<� +) - > (<� +) - >(<� +) 

�ాం��ా� � కంట�� .

1 .017= (�>?@A) 

2 .మసకబC+,న ����� ఎం0ిక: 

� 1 - n - > PWM dimmers (1 ��సం.. 3) , 
� 0 - > వర�స ప7�ఫల�2G (�ాం� సమIJలK ఒక./ళ/ఆN OెయQ�2�3 ��సంఉప:%,RాS ర�) 

3 .TU ఎంచు��ం� , 

� OFF(STOP) , 
� ON(0?V ) , 
� మ�రWం�(పవ;) , 
� " + "(చక�ం) , 
� " - "(చక�ం).

4 .(OFF).

��సంమసకబC+,న సంఖQ: 

� 1 - n - > PWM Dimmers (మసకబC+,న మ�ర�� ఆప�2�3) మసకబC+,న ప7సుS తం ఉంటY01ర�గ*దల ల��� తగ*[ త\ం�] , 
మసకబC+,న 2^0ి.�యQబ�ం�] ఈ బటనుG �`కaడం(Rా� # వరకK ల��� ఆN) అస�ష�త e7ా రంfంచ�2�3.

��సంమసకబC+,న సంఖQ: 

1 - n- > లgౖi Rాj k ఎంచుకKనG మసకబC+,న �ాం�వంతం%ా 0 e7ా రంభం ఉంటYల�కem nే అస�ష�త e7ా రంfంచ�2�3.

4(ON).

��సంమసకబC+,న సంఖQ: 

� 1 - n - > ఎం0ిక PWM మసకబC+,న (అ# pలKవ మ�q� ల��� �ాం�వంతం%ా e7ా రంభంమ�నుQవ� Rా� #) , 

4( - ).

��సంమసకబC+,న సంఖQ: 

0 - > గత అవ�టr�i (�ాం� సమIహం) >ిst ఆN , 

1 - n- > (ౌv pలKవ wv ల��� ఎం0ిక PWM మసకబC+,న xకa అస�ష�త e7ా రంభంమ�నుQవ� Rా� #) , 

4 .(+).
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��సంమసకబC+,న సంఖQ: 

� 0 - > తదుప+, అవ�టr�i (�ాం� సమIహం) >ిst , 
� 1 - n - > (అ# pలKవ మ�q� ల��� ఎం0ిక PWM మసకబC+,న xకa �ాం�వంతం%ా e7ా రంభంమ�నుQవ� Rా� #) , 

ఉ��హరణల�: 

(�>?@A)- > (1) - > (+) - >...... (ఇ ఆలసQం.g.10s).... - > (STOP) -మసకబC+,న 1 PWM �ాం�వంతం%ా e7ా రంభం మ+,య* 
10s త+ాsత ఆప�2�3 

(�>?@A)- > (+) - తదుప+, అవ�టr�i nr (తర�.ా� �ాం� సమIహం) e7ా రంfంచం� 

(�>?@A)- > ( - ) - ప7సుS త ఉత��S  nr (ప7సుS త �ాం� సమIహం) ఆN 

�యంత�ణఇతర EthernetRoomManager ప��ఫల��� (*).

1 .017= (z{నూ) , 

2 .�ావల>ిన RoomManager xకa (తకKaవ -ర���మ�) ఎంచు��ం� , 

3 .017= (OK) , 

4 .Rాj 2క RoomManager ��సం p}���2G 

(ఇను�iఎంచు��ం� - > (అవ�టr�i NR) - (పవ; ల��� 0?V  ల��� ఆప�) 

5 .Rాj 2క RM 2యంత7ణ 2 2w~ాల ఇ���3�pట� త+ాsత ప�నర�ద�+,ంచబడ�త\ం�]+,Ti 2యం�7క ల��� RoomManager nr 

0 xకa మ�నుQవ� ఎం0ిక.

ఉ��హరణలK 

(z{నూ)- > (2) - > (OK) (-ర���మ�n� = EthernetRoomManager ఎంచు��వడం0 , 202) 

(ఇను�iఎంచు��ం�) - > (1) - > (2) - > అవ�టr�i 12 (పవ;) మ�ర�W +ాష� �ంఎం0ిక ERM xకa 

(ఇను�iఎంచు��ం�) - > (1) - > (0) - > అవ�టr�i 10 న (0?V ) ట;Gఎం0ిక ERM 

(ఇను�iఎంచు��ం�) - > (4) - > (Rా� #) ఎం0ిక ERM xకa అవ�టr�i 4 ఆ0ి./k 

(z{నూ)- > (OK) Rాj 2క RM ఎం0ిక ప�నర�ద�+,ంచడం.

సమయంల ధ"ా#�� మ�ర$టం , �ాదు.అవ)* ఆ, , ఇను.* , �ార/క0మం , etc ఎల2 ప).డూ "567* 8ేయబడ;త<ం�=0 , �ాబట>?  ఈ 
(ABనూ) వంట> 0 ఎంచు�Dవడం అవసరం లEదు - > (0) - >(OK) 

AFGHIంJKLG�ంM అNి2 �PషR (*).
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p��ం#అ0ిV ��షv eHouse PC సరs; ఇ����� మ+,య* అమలK Oేయ�^.p��ంeా� �+ా IR (Rm � +,Ti 2యం�7క) ��s+ా 
2యం�7ంచబడ�త\ం�]EthernetRoomManager.

ప�రs2రs-త+,Ti 2యం�7క బటనుV  మ+,య* .ా+, pధులK: 

RCబటR ఫంSR 

eా� p��ం#(0?V ) ల��� ప7సుS త టC7 q ప�న+ావృతం , 

SAT p��ం#(STOP) �ాం���నమగ* మ+,య* Rా� # , 

సూ-కతదుప+, p��ం# (తదుప+, టC7 q) , 

సూ-కమ*నుపట� p��ం# (మ*నుపట� టC7 q) 

> > p��ం#(FF) �ారs;� ��2G >1కనV  

< < p��ం#(+,.�ౖంU) +,.�ౖంU ��2G >1కనV  

SP/LP p��ం#(షఫ��) ట�గ*� షఫ�� TU 

.�ౖU p��ం#(+,0ీi) +,0ీi మ�రWం� 

సం + p��ం#(.ాల�Q� +) 01ర�గ*దల .ాల�Q� 1 % 

Vol - p��ం#(.ాల�Q� - ) త%,[ంచు .ాల�Q� 1 % 

2 ."KT* కంట�� లU �ా� �క EthernetRoomManager సంఘటనల� �PటW�ంచడంబటను2 .

EthernetRoomManager�`కaడం �ద అమలK Rాj 2క ఈ.�ంi ��సం ఫం�v ల8 2+,�ంచ�2�3 ఉం�]+,Ti కంట�7 ల; em 7 %ా� ం 
బటv (గ+,ష�ం%ా.�టలK 200 ఈ.�ంi�అప�%,ం-న) RాధQz�.

కK+,Ti 2యం�7క బటనుV  2రsచ��లK సృ�ి�ంచ�2�3: 

� అమలK“ CommManagerCfg ” �ావల>ిన EthernetRoomManager ఉ�� ��సం. „ CommManagerCfg.exe/ A: 

000201 ” .
� న^0ి./య*బటv “ ఇ���� +�U >1ట��ంగ*లను ” “న ; జనర� ” *టC¡ 
� స+�¢నRాj నం �ాంబ£  నుం� ఎం0ిక Oేయ�^ - బCq� 2యంత7ణ „ .ాడ�క+,em 7 %ా� మబ*� IR pధులK ” *.

� 0?ర�0?ర� రంగంల8 మ�రWవచుW 
� సంఘటనల��� ప7సుS త సంఘటన ల�బ*� �`కaడం త+ాsత ఎం0ిక Oేయ�^“ N/A ”.ఈ.�ంi సృ�ి�కరS pంో  –

క20ిసుS ం�] ; త+ాsతఎం0ిక �ారQక�మం “ అం%&క+,ంచు ” ఒ�S� Oేయ�^.

� “ బం}]ంచుIR ” * బటv ను �`�3aన Oేయ�^ 
� న^0ి./య*ఎం0ిక EthernetRoomManager కK దర¦కతsం +,Ti కంట�7 � బటv.
� IR��U "బటv మ*ఖం ప7ద+,¦ంచబడ�త\ం�] ఉం�^ ; "IR �ాQపW; ; *.
� న^0ి./య*“ Add ” బటv 
� త+ాsతఈ.�ంi� 017= అప�%,ం-న అ2G �ావల>ిన +,Ti 2యం�7క బటనుV బటv " న<కరణ ��డ�లK " * 

� -వరకK“ >1ట��ంగ*లను >?§ OెkQ ” బటv dowload ��సం ఒ�S� అవసరం2యం�7క అమ+,క.

�యంత�ణIR ��	
 �యం��క ����ా బ�హ� ప��క�ాల� (ఆ���/����/HiFi) �క� !" ఎమ%�ల&ష(.
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EthernetRoomManagerIR టC7 2�¨ట; క^%, మ+,య* IR >ిగG�� ప7Rారం ��సం తరaం ల8 2+,�ంచ�2�3అ�/క 
తయ�+&��ర�లK ప7మ�ణ�ల ల8.

.ార�సంగ��©ం- , �/ర�WకK��Gడ� మ+,య* 0?V  (ప7� ERM ªాతం వరకK 255 సం��n�లK) .IR ��U సంగ�హ తర�.ాత , eHouse 

ఈ.�ంi� ఇంట�%��i సృ�ి�ంచబ�� kవQవసj .ఈ సంఘటనలK O�ల� మ�+ా[ లK అమలK �ాల�దు.

3 ."KT* సం�PX�ల� �రLYంచడం , బWహ/ ప"Kక"ాల� �యం��ంచడంల .

ల8xకa 2రsహణ ��సం IR +,Ti కంట�7 ల; ��U సృ�ి�ంచ�2�3 మ+,య* OేరW�2�3బCహQ ప+,క+ాలK (TV , HiFi , 

<�: , పరQ./�ణల8 DVD etc)ఎం0ిక EthernetRoomManager , �3ం�] p}���లను 2రs�©ంచబడ�త\ం�] ఉం�^: 

� అమలK“ CommManagerCfg ” �ావల>ిన EthernetRoomManager ఉ�� ��సం. „ CommManagerCfg.exe/ A: 

000201 ” .
� న^0ి./య*బటv “ ఇ���� +�U >1ట��ంగ*లను ” “న ; జనర� ” *టC¡ 
� nెర�వ�“ +,Ti కంట�7 � ” * టC¡ , మ+,య* “ .�ళ«ం� ; IR 2రs-ంచడంకంట�7 � >ిగG�� ”.

� ప�iఏ��¢క , -నG మ+,య* pవరణ�త�క 0?ర�.(ఇ.g.TV ON/OFF).
� న^0ి./య*" "IR >ిగG� �ాQపW; ; +,Ti కంట�7 ల; * ఆ01ౖ బట��హQ ప+,క+ా2G (ఎం0ిక RoomManager కK 

వ�©ంO�డ�) ��సం.
� IR��U eHouse అ0ిV ��షv ల8 బటv మ*ఖం01ౖ క20ిRాS k.
� ఫ^తంఅవ�టr�i pంో  ప7ద+,¦ంచబడn�k 
� ��U"2 eHouse వQవసj  జ®�ంచవచుW ; "జ®�ంచు ; * బటv.

� త+ాsతఅ2G అవసరz{¯న IR ��డ�లK 017= బటv అ0?�i ��డ�లK em 7 %ా� wం°.

4 .Macros సృ[ి?�\] ం�= - తదుప"K 1 నుం^_ 4 "KT* సం�PX�ల� మరణ`Sల�.

పరQ./�ణఎం0ిక EthernetRoomManager xకa , �3ం�] p}���లను 2రs�©ంచబడ�త\ం�] ఉం�^: 

� ఎంచు��ం�"ల8 EthernetRoomManager 0?ర� �ావల>ిన ; Rా}�రణ " * టC¡.

� nెర�వ�“ +,Ti కంట�7 � ” * టC¡ , మ+,య* “ .�ళ«ం� ; IR 2రs-ంచడంమ�Q��� లK ” *.

� న^0ి./య*" "జ®�ంచు ; * బటv మ+,య* �ర� అవసరం ఉంటY జ±²n� మ*%,ంప�ను (.�ళ«ం���తS  అంªా2G జ®�ంచు) 
ల��� Rాj నంల8 జ±²n� నుం� ఎంచు��ం�.

� ల81 , 2 , 3 , 4 * �ాంబ£  - బCకK�లను ల8 2రs-ం-న వర�స%ా IR ఈ.�ంi� ఎంచు��ం�“ IR కంట�7 � >ిగG�� ” * 

గ*ంప�.
� IR>ిగG�� త+ాsత RoomManager ��s+ా 1 నుం� -వ+, వరకK ³´జనం ఉంటrం�]ఆకృµకరణ ల8U.

� త+ాsత"అ2G అవసరz{¯న macros 017= బటv em7 %ా� wం° ; న<కరణ ��డ�లK "*.

� -వరకK“ ల8 ; జనర� ” * టC¡ 017= బటv " ">1ట��ంగ*లను >?§ OెkQ ;IR ఈ.�ంi� సృ�ి�ంచ�2�3.

��2Gడజను ప7మ�ణ�లK IR +,Ti 2యం�7కల రకం ��s+ా మద�త\EthernetRoomManager (ప+&� ప+,కరం ��s+ా త2¶ 
మ+,య* +,Ti Oేయ�^2యం�7క).త2¶ Rా� ండ;�· (Rm � ఉంటCk , wత\�²�ి , AIWA ,ªామ�ం° , �ేవ� , eా��Rm 2q , 
Matsumi , LG మ+,య*) అ�/క.ఉతSమ మ�ర[ంఆ�:/<�: ప+,కరమ*ల xకa ఒక తయ�+&��ర� 2ర̧య�2�3.

��2Gతయ�+&��ర�లK ఎలVప��డూ ఒక +,Ti కంట�7 ల; >ిస�� ఉప:%,ంచ2 , అప��డ�పటr� కK2, 0?V  ��U త2¶ Oేయ�^.
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3.1.1.7.ఉప ����ా 	యం�ంచడం - �న� IR/RF���� కంట� ల� (ఎల�ా�� 	� � ) 

eHouseవQవసj  క�� ఎల�ా�¹ 2q �ºలK మద�త\ (IR ఇ���� - Red మ+,య* +��:»ీ7��s�� RF) , 4 బటనVను క^%,.

�`కaటంౌv బటv ప7సుS త xకa �ారQక�మం మ�రW�2�3 IR ��U e7ా రంfంచనునGటrV EthernetRoomManager (Rm � RC 

ల8 బటనV  �`కaడం క�మం సమ�నం%ా(SmartFile> ProgramNR +1> OK).e¼7 »1ౖ�� ర½e¼ ం�]ం-న.ార� తప�కRoomManager 

ల��� “ CommManagerCfg.exe ” అనువరSనం.

3.1.2.EthernetRoomManager �!సం గ$ణ�ాల&.

3.1.2.1 ఐ�(కమ$ గ$ణ�ాల& (*).

EthernetRoomManager2 RS ల8 అమ+ాWర� - ల8 ఉప:%,ంOే 232 (TTL) UART em ర�·¾ంట�7 లర�V  ల��� ప7nేQక 
అనువరS��ల xకa ప7nేQక .�ర¿నుV .

3.1.2.2.*+,� య-�./0 �ా�1 �2డ� (*).

RoomManagerw»?; �ా;� +&డ; n� సహక+,ంచుకKంటCk.ఈ ప+,~ాaరం య����= అనుమ�సుS ం�]2యంత7ణ , కK�.�ౖప� 
ఆం�లK , 2యంత7ణ ప+,w�.ఇ�] మ*ఖQం%ా ఉం�]హÀ టళVల8 ఉప:గప�ం�� , ప7జ± భవ��లK , �ా+ాQలయ�లK , 2యంత7ణ 
య����=అ0ిV ��షనుV .

మ*%,ంప�eాఠకKలకK �ార��  eHouse సరs; PC మ+,య* em7 %ా� � ఈ.�ంi ల�° ఆv ఉం�](ఇ e7ా రంfంచవచుW.g.) తలKప� 
అ��V q 

అknే�ార��  eHouse వQవసj  e7ా 0ిS  కK� మ*సుగ* ల8 య��3�./i మ�ర��ప7సుS త RoomManager ��సం.

e7ా 0ిS కK�.�ౖప� >1i OేయవచుW: 

� మ�+,��న/ఆN ప7�ఫల�2G (ప7� ఉత��S  ��సం) , 
� మ�రWడం�ారQక�మ�లK (ప7పంచ.ాQపS ం%ా అ2G em7 %ా� మ*V ) , 

� సంఘటనఇను�i +ాష� � మ�ర�� �ద �3�య�Âలతను (ఇ.g.వQ�3Sగతం%ా ఏ+ా�టr >ిsచ@Ã� ఇను�i ��సం) , 

� మ�రWడంమసకబC+,న అమర��లK (ప7� PWM ఫ^తం) , 
� మ�రWడం>1i ADC Rాj kలK (ప7పంచ.ాQపSం%ా అ2G ��న��) , 
� ర2Gం°ఇ���� +�U సంఘటనలK (ప7పంచ.ాQపS ం%ా నుం� ఏ ప7Rార ��సంEthernetRoomManager) , 

� 2యంత7ణIR +,Ti కంట�7 ల; (ప7పంచ.ాQపS ం%ా) ��s+ా EthernetRoomManager.

అ�]em 7 %ా� wం° ప7�ఫల�2G (10s ��సం) ఇ >1i RాధQz�.g.అ��V �3sదుQÄ - అయRాaంతం , >ిగG� తరం , 2+ా� రణ �ÅeాలK.

e7ా 0ిSప7nేQక ప7�ఫల�2G క^0ి కK వQ�3Sగతం%ా em 7 %ా� � Oేయబడn�kప7� w»?; �ా;� ��సం.ప7� �ార��  ��సం 0?ర� క�� 
2రs-ంచవచుW.
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3.1.3 .సం�ా� పన సూచనలను , క��క�ర��  మ��య� �ిగ�� �వరణల!EthernetRoomManager , 

EthernetHeatManager మ��య� ఇతర మ$ధ&మం కంట() లర�� EthernetRoomManager PCB 

ఆ+,రం-ా.

��ల��క� eHouse కంట�� లర��  ��ల� ��ా రం�ం�న ��ండ� వర�స IDC �ా��ట��  ఉప !"సు$ ం%&'ా() సం�ా* పన , 

deinstallation మ�"య- ./వ.0ాడ�క flat �1బ-341 5 06డల78 ఇ%& , �1బ-34 �:రక7 wholes తయ�ర� అవసరం ల=దు.

?ిAఏ.1.�ా��C %DరEచతGర��ా �ార PCB న ఆ�ారం మ�"య- అదనం!ా బIణం ఉం%&%�� ఉంచు.

సూదుల7వర�స ��ా L�నMతNO లP�Q�ంచబR�S T: 
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_____________________________________________________________ 

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

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

| _ ^ _______________________________________________________ | 

ADC– అనల��/���ట
 కనర�� ద��� ం�ాల� (ADC ఇను�ట� ను) < 0 ; 3 , 3V>- బ�హ  సం"�వ తల� (IDC క%&'� (ేయవదు+  -

20) 

1- GND/��� ం� (0V) 

2- GND/��� ం� (0V) 

3- 2 IN ADC 

4- 10 IN ADC 

5- 3 IN ADC 

6- 11 IN ADC/DIGITAL INPUT 12 * 

7- 4 IN ADC 

8- 12/DIGITAL INPUT 11 IN ADC * 

9- 5 IN ADC 

10- 13/DIGITAL INPUT 10 IN ADC * 

11- 6 IN ADC 

12- 14/DIGITAL INPUT 9 IN ADC * 

13- 7 IN ADC 

14- 15 IN ADC/DIGITAL INPUT 8 * 

15- 8 IN ADC (ERM బ� ర
�  ల�� బ�హ� న ఐ��క ఉ��� గ�త �� �!ర
"ందు %�గం) 

16- 0 IN ADC 

17- ERM 9 IN ADC (ఐ��క &ాం( )ా* + �� �!, (&ాం( స.ందన యంత0ం +)బ� ర
�  ల�� బ�హ� మ2ందు %�గం) 

18- 1 IN ADC 

19- VDD (+3 , 3V) – ERM బ� ర
�  ప456తం న 748ధకం అవసరంప0సు< త/శ&>< సరఫ4ా ఉ��� గ�త �� �!ర
@  (748ధకం 100 OM) 

20- VDD (+3 , 3V) 

*RUVట3 దN�$ ంWాల7 XIగ�ాZమMం - ERM �[సం క\6]) ల=దు 
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DIGITALఇను�ట� ను - (,-ౖన/ఆ0) భ23 ��స4%&'�/క%&'� (ఏ క%&'� ల6దుబ�హ  సం"�వ తల�) (IDC - 14) 

1- Gnd/��� ం� (0V) 

2- Gnd/��� ం� (0V) 

3- ABCటE ఇను.G 1 

4- ABCటE ఇను.G 2 

5- ABCటE ఇను.G 3 

6- ABCటE ఇను.G 4 

7- ABCటE ఇను.G 5 

8- ABCటE ఇను.G 6 

9- ABCటE ఇను.G 7 

10- ABCటE ఇను.G 8 * 

11- ABCటE ఇను.G 9 * 

12- ABCటE ఇను.G 10 * 

13- ABCటE ఇను.G 11 * 

14- ABCటE ఇను.G 12 * 

*అనల�^/RUVట3 కనZర)_ ఇను8ట�ను XIగ�ాZమMం 

DIGITALప89ఫల�;< – =>ల6 �ై@వర��A BC8 DాE మబG
 ప89ఫల�;< (IDC - 40 lubIDC - 50) 

1- VCCDRV – H�5ంIే )ాధ �లK రLణ డO� VCCrelay (+12 V) 

2- VCCDRV - H�5ంIే )ాధ �లK రLణ డO� VCCrelay (+12 V) 

3– ప0త�L Aై RS 45ల TU0రకం &Vసం ABCటE 7రWమXలK (12V/20mA)ఏ.1 

4- ప0త�L Aై RS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.2 

5- ప0త�L Aై RS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.3 

6- ప0త�L Aై RS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.4 

7- ప0త�L Aై RS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.5 

8- ప0త�L Aై RS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.6 

9- ప0త�L Aై RS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.7 

10- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.8 

11- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.9 

12- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.10 

13- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.11 

14- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.12 
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15- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.13 

16- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.14 

17- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.15 

18- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.16 

19- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.17 

20- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.18 

21- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.19 

22- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.20 

23- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.21 

24- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.22 

25- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.23 

26- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.24 

27- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.25(ప0Zే�క _ధులK) 

28- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.26(ప0Zే�క _ధులK) 

29- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.27(ప0Zే�క _ధులK) 

30- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.28(ప0Zే�క _ధులK) 

31- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.29(ప0Zే�క _ధులK) 

32- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.30(ప0Zే�క _ధులK) 

33- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.31(ప0Zే�క _ధులK) 

34- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.32(ప0Zే�క _ధులK) 

35- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.33(ప0Zే�క _ధులK) 

36- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.34(ప0Zే�క _ధులK) 

37- ప0త�L AైRS 45ల TU0రకం (12V/20mA) Z[బ2ట\] వ^ల &Vసం ABCటE 7రWమXలK.35(ప0Zే�క _ధులK) 

38- GND/��� ం� 0V (&Vసం 7యం(0క _దు�` ప0Z��మXaయ 7లKప^దలflat &bబ2E cd డవ^ తకKeవ త4ాfత 40 ��ం.g.) 

39- GND/��� ం� 0V (&Vసం 7యం(0క _దు�` ప0Z��మXaయ 7లKప^దలflat &bబ2E cd డవ^ తకKeవ త4ాfత 40 ��ం.g.) 

40- GND/��� ం� 0V (&Vసం 7యం(0క _దు�` ప0Z��మXaయ 7లKప^దలflat &bబ2E cd డవ^ తకKeవ త4ాfత 40 ��ం.g.) 

41- GND/��� ం� 0V (&Vసం 7యం(0క _దు�` ప0Z��మXaయ 7లKప^దలflat &bబ2E cd డవ^ తకKeవ త4ాfత 40 ��ం.g.) 

42- GND/��� ం� 0V (&Vసం 7యం(0క _దు�` ప0Z��మXaయ 7లKప^దలflat &bబ2E cd డవ^ తకKeవ త4ాfత 40 ��ం.g.) 
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43- GND/��� ం� 0V (��సం 
యం�క �దు�� ప���మ��య 
ల�ప�దలflat ��బ�  !" డవ� తక�&వ త'ా)త 40 *+ం.,.) 

44- GND/��� ం� 0V (��సం 
యం�క �దు�� ప���మ��య 
ల�ప�దలflat ��బ�  !" డవ� తక�&వ త'ా)త 40 *+ం.,.) 

45- GND/��� ం� 0V (��సం 
యం�క �దు�� ప���మ��య 
ల�ప�దలflat ��బ�  !" డవ� తక�&వ త'ా)త 40 *+ం.,.) 

46- GND/��� ం� 0V (��సం 
యం�క �దు�� ప���మ��య 
ల�ప�దలflat ��బ�  !" డవ� తక�&వ త'ా)త 40 *+ం.,.) 

47- GND/��� ం� 0V (��సం 
యం�క �దు�� ప���మ��య 
ల�ప�దలflat ��బ�  !" డవ� తక�&వ త'ా)త 40 *+ం.,.) 

40- GND/��� ం� 0V (��సం 
యం�క �దు�� ప���మ��య 
ల�ప�దలflat ��బ�  !" డవ� తక�&వ త'ా)త 40 *+ం.,.) 

49- �దు�� 
యం�క ��సం +12 V �దు�� సరఫ'ా (ప���మ��యFlat ��బ�  !" డవ� ��సం కంట0 ల1 తక�&వ అప�3డ4 100cm) 

50- �దు�� 
యం�క ��సం +12 V �దు�� సరఫ'ా (ప���మ��యFlat ��బ�  !" డవ� ��సం కంట0 ల1 తక�&వ అప�3డ4 100cm) 

POWERDC +12 V (3 - �ి� �ా��	) 

1- GND/��� ం�/0V 

2- GND/��� ం�/0V 

3– పవ1 సరఫ'ా +12 V/0.5A (ఇను37) UPS 

FRONTPANEL – 
� ���ంప� 
ా���� �ా��	 (IDC - 16) - మ�త��� eHouse ��సం�ిస ! మ�డూ�ళ%ను క��)� 

1- +12 VDC �దు�� సరఫ'ా (ఇను37/అవ�ట837 మ�9: 100mA) * 

2- +12 VDC �దు�� సరఫ'ా (ఇను37/అవ�ట837 మ�9: 100mA) * 

3– ;<=ట  అవ�ట837 ల>దు.34 (ఏ ;ైBవ1 ల>క�ం;�) 

4- VCC +3.3V �దు�� సరఫ'ా (�దు�� అంతరCత *+DEలFౖజ1 అవ�ట83టH3IJK ) 

5- (ఇJ�LM 'N� *+J�:1 ఇను37 – IN IR ; న కJKOP IR 'Q*ీవ1 ��సం!ా�JK ) 

6- 8 IN ADC (ERM బS రTU  ల>V� బHహ� న ఐYZక ఉ\]^ గ�త *+J�:రT`ందు aHగం) 

7- TX1 (RS232 TTL పbారం) ల>V� పలక cక& ఇతర �ధుల� 

8- RX1 (RS232 TTL అందుక�ంటHరT) ల>V� పలక cక& ఇతర �ధుల� 

9- ERM 9 IN ADC (ఐYZక �ాం� bాe f *+J�:1 (�ాం� స3ందన యంతం +)బS రTU  ల>V� బHహ� మ�ందు aHగం) 

10- PWM 1 (PWM మసకబH'Qన 1 ల>V� (RGB ��సం Red) TTL – శ�hi ల>క�ం;�;ైBవ1) 3.3V/10mA (పవ1 ;ైBవ1 ఓ!]D  cక& LED పత�O ;ైBk -
ఐb] ల>ట1) 

11- PWM 2 (PWM మసకబH'Qన 2 ల>V� (RGB ��సం �l�P) TTL – శ�hi ల>క�ం;�;ైBవ1) 3.3V/10mA (పవ1 ;ైBవ1 ఓ!]D  cక& LED పత�O ;ైBk -
ఐb] ల>ట1) 

12- PWM 3 (PWM మసకబH'Qన 3 ల>V� (RGB ��సం బmn ) TTL – శ�hi ల>క�ం;�;ైBవ1) 3.3V/10mA (పవ1 ;ైBవ1 ఓ!]D  cక& LED పత�O ;ైBk -
ఐb] ల>ట1) 
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13- IR అవ�7 – ఇJ�LM'N� టH 
:oట1 అవ�ట837 (IR టH 
:oట1 ��సం +
'pధకం 12V/100mA) 

14- 'l*+7 – కంట0 ల1 'l*+7 (qే*ినప�3డ4 GND త�QCంచనున�ట8n ) 

15- GND/��� ం�/0V * 

16- GND/��� ం�/0V * 

*ఫ�ం� �ా�	
� నుం�� EthernetRoomManager �దు�� (ఇతర ��స�	
����దు�� సరఫ�ా క	
�ను�  (+12 VDC) మ�!య# $%ల' 
మం( )ల*ప,దల భ�./ామ#ఖ�ం1ా ప�2 ప�!క�ాల* ఈథ�56� �7ట9 

ఈథ,�-	- RJ45 �ా��	 - LAN (10MBs) 

ప�మ'ణమ#UTP ;< LAN /ా�5� rj45 - 8 �=బ#�.

�ాం.– �ాం. �/న01 (2 �ి�) – ఐ34క �ాం. �ా5 6 �/�70ర9:;7�మ�-యం�ా బ>హ� ఫ�ం	 
ా���� 

1- GND/��� ం�/0V 

2– u] ట0 టH 
:సD1 + (ల>V� ఇతర �ాం� *+న:1 సు
�తvwxన u] ట0డy� , 9 u] ట0 
'pధకం) ADC (ERM బS రTU  ల>V� ఐYzక *+J�:'ా{హ� ఫం7 
!ా�JK ) 

TEMP– ఉBCD గFత �/�701 (3 �ి�) – ఐ34క ఉBCD గFతబ>హ� ఫ�ం	 
ా���� (MCP9701 ;G ప�;7�మ�-యం�ా �/�701 , 
MCP9700) 

1- +3 , 3V ఉ\]^ గ�త *+J�:1 �దు�� సరఫ'ా 

2- 8 IN ADC (ERM బS రTU  ల>V� బHహ� న ఐYZక ఉ\]^ గ�త *+J�:రL|ం7 !ా�JK ) 

3- GND/��� ం�/0V 

DIMMERS- ప�త�) �ైJK ఓ
C  ��సం ప�.ఫల�N- PWM (5 �ి�) - జంటలQ (3.3V/10mA) RకSపవ1 �ైJవరUV  

1- PWM 1 (PWM మసకబH'Qన ఏ.1 ల>V� TTL !ా మ�ణ~క ల� RGB dimmers ��సం Red)3.3V/10mA (ఓ!]D  పత�O సంబంధం పbారం డyడ4& -
ఐb] ల>ట1- య�J��) 

2- PWM 2 (PWM మసకబH'Qన ఏ.2 ల>V� TTL !ా మ�ణ~క ల� RGB dimmers ��సం �l�P)3.3V/10mA (ఓ!]D  పత�O సంబంధం పbారం డyడ4& -
ఐb] ల>ట1- య�J��) 

3- PWM 3 (PWM మసకబH'Qన ఏ.3 ల>V� TTL !ా మ�ణ~క ల� RGB dimmers ��సం బmn )3.3V/10mA (ఓ!]D  పత�O సంబంధం పbారం డyడ4& -
ఐb] ల>ట1- య�J��) 

4- GND/��� ం�/0V - cక& డyడ4n  సరఫ'ాక� Cathodesశ�hi ;ై BవరTn  ��సం optoisolators * 

5- +12 VDC �దు�� సరఫ'ా (ఇను37/అవ�ట837 100mA) * 

*మసకబ?�!న పవ9 �ైCవరD�  (��స�	
E� నుం�� EthernetRoomManager శ��Gమంతంఇతర �దు�� సరఫ�ా క	
�ను�  (+12 VDC) 

Hక� మం( )ల*ప,దల భ�./ామ#ఖ�ం1ా ఈథ�56� రIట9 ప�2 ప�!క�ాల*.

WసXరణ�ాV 	 – ప,�క,ాల క��Z  [ేయవదు^  
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3.2 .EthernetHeatManager - బ��ల� ర�ం మ��య� ��ంట�� ���� �యం��క 

EthernetHeatManager	J	J కK1! )యం2�క )రLMNం$ేందుక* ఈ: 

� అందరIబ?Qల9 రIం �షయ'ల* , 
� �=ంద�SJ�� వ�వసT  , 
� S
ంటUలVషW , 
� బలమ#ను 2�!1! �X ందుటSాయ# )రLహణ వ�వసTల*.

ప�!కరం$%ల' ఆధు)క SJ�� మ�!య# చల�) సం/ాT పన )యం2�ంచ�%)�� మ�!య# $ేయవచు]కK^ి Sాడaక ఉ(త మ�!య# 
(c శ��G వనరDల dవ�ం1ా తగ#f తgంhiSJ�� ఖరD]ల* మ�!య# jతkకరణ , వ�య'ల* 2�!1! $ెK�ం$ేందుక* అవ�ాశం ఏm1 

సం/ాT ప	% - 3 సంవతn�ాల.

వలన$%ల' opదq  �ా�ా�చరణ EthernetHeatManager ఏ ^ీLక�!/ాG య) $ేయవచు]సం/ాT పన ఆకృdకరణ ;%పన/jతkకరణ.

ప�t%న�ధుల*: 

� బ?న(ఎల'ంటU) ON/OFF )యంత�ణ , ఇంధన సరఫ�ా �ైCv ��^wబ#� , శ��G ��^wబ#� ,eHouse నుం�� ఇంధన సరఫ�ా భ�xG.
� yz1! మంట{టU జ}�5� మ�!య#/లVh% SJ�� ఎQ9 ��^ి� ~బ��షW (ఉం�ేhi) వ�వసT  , {రDపంప, , స�యక అ�మ'నుల* , 

��Km22G  )యంత�ణ కK1! , 
� S
ంటUలVషWAMALVA �x1. HV400 లVh% C1 అనుక�లం1ా మ�!య# ��ల*��వ�%)�� అత)6 మదqతg)యం2�క 

(RS232 ఇంట�=�� ల� )�!�ంచ�%)�� opౖ1ా ఆధు)క )యంత�ణ) , 
� 17� ం�ేL�� మ'�!��� (ghe) అ�మ') , 
� {రDS
ంటUలVషW ��సం M�ట9/క�ల9 పంప, , 
� స�యకబలమ#ను 2�!1! �X ందుట మదqతg ��సం అ�మ'నుల )యంత�ణ , 
� మ�లఇతర recuperator రకం )యంత�ణ (^ీ�� 1 న/OFF , ^ీ�� 2 , ^ీ�� 3ఉష�  �)మ'యకం బ�ౖ�ా� , స�యక 

అ�మ'నుల* , {రD చల� 1ా , ఇ^ిG �xక opట��ల� �ా(SJ^ి	% ఇనుమ# , Ghe ,1ాK /ాtiంచుSాడa.
� )యం2�ంచం��servomotor ఎQ9 /ాtiంచుSాడa/ghe.

� {రDM�ట9 (SJ�� 1ాK ��సం గదుల* వరక* ఎ1!�!ంhi , �దు�� $ెట��  )యం2�ంచ�%)��1ాK ఉ��� గ�త సరDq బ?ట� ��సం 
మ'�ాf ల* క�అవ,�).

� �ట��ంద� ;%పన మ�!య# SJ�� {టU ��సం {రD బఫ9 )రLహణసం/ాT పన , �� /ాT Q సూ(క , 
� సూరD�)�� సంబంtiం(నవ�వసT  ()యంత�ణ {రD పంప,) , 
� భయంఉ��� గ�త �ద సూ(కల*: బ?Qల9 , yz1! మంట , /�ర వ�వసT .

కంట�� ల���లత మ�!య# ���ంhi ఉ��� గ�తల* )యం2�ంచడంల�: 

� {రDyz1! మంటల* Hక� జ}�5� (1) - పంప, )యంత�ణ ��సం , 
� {రDyz1! మంటల* Hక� జ}�5� (2) (2�!1! ^p	%n9 అc) , 
� yz1! మంటఉష�ప�సరణ (�� వ�వసT  ��సం SJ�� 1ాK ఉ��� గ�త) , 
� బ?న{టU జ}�5� (పంప, )యంత�ణ ��సం) , 
� �ట�6టU బఫ9 ట?c (90 % ఎతgG  Hక�) , 
� �ట�6టU బఫ9 మధ� (50 % ఎతgG  Hక�) , 
� �ట�6టU అడaగ#న బఫ9 (10 % ఎతgG  Hక�) , 
� {రD/�ర వ�వసT  (పంప, )యంత�ణ ��సం) ల� , 
� 1ాKS
ంటUలVషW ��సం /ాtiంచుSాడa బ?హ� 1ాK ఉ��� గ�త , 
� GheS
ంటUలVషW ��సం 1ాK ఉ��� గ�త , 
� అందజ=య#Recuperator ఉ��� గ�త ��సం ఎQ9 (���W) , 
� ఖ'�$ెQ�హౌ� ఉ��� గ�త నుం�� 1ాK (డ�x�) , 
� Recuperatorఅవ,ట��� 1ాK ఉ��� గ�త - గదుల* (���W) వరక* ఎ1!�!ంhi , 
� �టULదు�� మ�డa �t%ల*1ా క�అవ,� )యం2�ంచ�%)�� {రD M�ట9 త�ాLత 1ాKఉ��� గ�త సరDq బ?ట��  ��సం , 
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3.2.1.EthernetHeatManager �ర�మ�ల�.

3అవ�ట`a	 - bc�� మంటలQ RకS �ి5. (హd e7 efపం ��సం) �gF�// పసుప� Red 

ef
ాలQకల6క hటi జj��	 మ,�యk ఉషDప�సరణంల ఉBCD గFతలQ RకS ఆn7రప�.

Tjacket- ��K(న {టU జ}�5� ఉ��� గ�త (�5టU�ంప,) 

Tconv -yz1! మంటల* opౖన ��ల*/ాG రD ఉష�ప�సరణ ఉ��� గ�త 

అందర�ఆ� - Tconv <“ Conv.ఆ� ” * , మ�!య#Tjacket <“ Red ” *.

	
�����ంచు - ఖ'� yz1! మంటల* లVh% దూరం1ా ^ిగ#f పడa(Tjacket <“ 1x�W ” *) మ�!య# (“ Conv.ఆ� ” * <Tconv <“ 

Conv.” న ; *) 

	
���డ�వ� - “ 1x�W ” * < Tjacket <“ ఎల��  ” * - “ మ'�!�W ” * 

	
�న���య� పసుప� - “ ఎల��  ” * - “ మ'�!�W ”* < Tjacket <“ ఎల��  ” * + “ మ'�!�W ” * 

పసుప� పచ - “ ఎల��  ” * + “ మ'�!�W ”* < Tjacket <“ Red ” * - “ మ'�!�W ” * 

పసుప� పచమ��య� Red - “ Red ” * - “ మ'�!�W ”* < Tjacket <“ Red ” * + “ మ'�!�W ” * 

ఎర"ప� రంగ� - “ Red ” * +“ మ'�!�W ” * < Tjacket <“ అల'రం ” * 

ఎర"ప� రంగ�$���ంచు - Tjacket> = “ అల'రం ” * 

bc�� మంటhరU పంప� (bc�� మంటలQ hటi జj��	 మ,�యk op� hటi బఫ1 మధ�).

Tjacket= సగట� (T జ}�5� 1 మ�!య# T జ}�5� 2) ��ల*/ాG రD 

Tconvyz1! మంటల* opౖన = ��K(న ఉష�ప�సరణ ఉ��� గ�త 

Tjacket>“ బ�ల�ప,�ాగ#;< PUMP ” * మ�!య# Tconv>“ Conv.ఆ� ”* (yz1! మంటల* SJ�� ఉంట�ంhi) (పంr న) 

Tjacket<“ బ�ల�ప,�ాగ#;< PUMP ” * - “ మ�,�s� ” *(పంr ఆt) 

బ>నhరU పంప� (బ>6ల1 hటi జj��	 మ,�యk op� hటi బఫ1 మధ�) 

Tboiler>” బ?నPUMP ” * (పంr న) 

Tboiler <” బ?నPUMP ” * - “ మ'�!�W ” * (పంr ఆt) 

బ>నON/OFF op� hటi బఫ1 RకS ఉBCD గFత Nయంత�ణలu.

TBM- బఫ1 మధ� గణvం3న ఉBCD గFత 

TBM>“ Min T ” * (బ>6ల1 OFF) 
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TBM<“ Min T ” * - “ మ'�!�W ” * మ�!య# /�ర ఆ� మ�!య#yz1! మంటల* ఆ� (ON బ>6ల1) 

Recuperator(ఆ�/ఆt o�ంటiలwష�).

లwత రంగk- �xంద� ;7పన అంతరyత గez ఉBCD గFత ��సం �/�701 e7{,ా �|లQ�ాX రU 

లVత రంగ#>“ T అభ��!Tం(న ” * (;7పన }~ - బయటకQ o�ళV�7N��మ�ను�వ� లwe7 ప�,�X ఆట� }~) , 

లVత రంగ#<“ T అభ��!Tం(న ” * - “ మ'�!�W ” * (;7పన}~ - మ�ను�వ� లwe7 ప�,�X ఆట� }~ o�ం	) , 

లVత రంగ#>“ T అభ��!Tం(న ” * (�త�కరణ }~ - మ�ను�వ� ON o�ంట�V e7 ప�,�X ఆట� }~) , 

లVత రంగ#<“ T అభ��!Tం(న ” * - “ మ'�!�W ” * (�త�కరణ}~ - ) మ�ను�వ� లwe7 ప�,�X ఆట� }~ బయటకQ o�ళV�7N��.

Recuperator(�ా5 6 1/2 �ా5 6/�ా5 6 3).

)యంత�ణ$ే2;< లVh% �pడూ�� నుం�� S
ంటUలVషW /ాT Q.

hరU��ట1 పంప� (బఫ1 మ,�యk ��ట1 మధ�).

లwత రంగk- �xంద� ;7పన అంతరyత గez ఉBCD గFత ��సం �/�701 e7{,ా �|లQ�ాX రU 

లVత రంగ#< T * అభ��!Tంచబ��ంhi - మ'�!�W * (;7పన }~ - ) ON పంప� 

లVత రంగ#> T * అభ��!Tంచబ��ంhi (పంr OFF) 

(*)Ghe ��సం hరU ��ట1/క�ల1 పంప�.

పంప,ఆW ఉన6ప,�డa S
ంటUలVషW , ghe h%L�ా సLసTత �X ందుతgన6 అమల* మ�!య#అదనప, షరతgలక*: 

� $ే2;< $ే^ిన � (“ క�ల9/M�ట9 ” * ఎంoిక చురDక*1ా ��సం ^p�HeatManager Hక� �ార�క�మం.

� సంప¡ర�¢£¤నఆట�  � అవసర¢£¤న సLయం$%లకం1ా ఉంట� ఎంoిక లVh% ��)6 శ��G) �X ంhే�X దుప,.
� t%�ాళ¢£¤నS
ంటUలVషW అవసర¢£¤న సLయం$%లకం1ా ఉంట� ఎంoిక లVh% ��)6 శ��G) �X ంhే�X దుప,.

మ�డ�మ�,ాy లQ క	అవ�	 కంట�� � (+) (op� hరU బఫ1 మ,�యk hరU ��ట1 మధ�).

Theat- {రD M�ట9 త�ాLత ఎQ9 గణ¦ం(న ఉ��� గ�త.

Theat>“ T M�ట9 ” * (ఆt) 

Theat<” T M�ట9 ” * - ” మ'�!�W ” * (;7;7S�క) న SJ�� �x2ల� S
ంటUలVషW సందర§ం1ా.

మ�డ�మ�,ాy లQ క	అవ�	 కంట�� � ( - ) (op� hరU బఫ1 మ,�యk hరU ��ట1 మధ�).

Theat- {రD M�ట9 త�ాLత ఎQ9 గణ¦ం(న ఉ��� గ�త.
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Theat>“ T ��ట� ” * (న ������క) సమయంల���� ���ల� ��ంట�ల�ష�.

Theat<“ T ��ట� ” * - “ T ���� ” * (OFF) 

ప	�ే�క��నఉజ�� �ంప� అల�� ��థం �క� �యంత	ణ ఉద�మం $ా�� అమల& 'ే(ార*ఆ,�రప-. /ావల1ిన $ా3 �ల� 45ట7 
ఉ89: గ<త ఉంచ-��/> ?దు�A కBఅవ�టCD-. EటF బఫ7 ఉ89: గ<త , -ెలJK  ఉ89: గ<త మ��యL MదలNౖన?.

సూర*��/> సంబం,RంSనSystem Eర* పంప� ($Tర వ�వస3  మ��యL UV-. EటF బఫ7 మధ�).

T��ర (��ల �ా" ర#)>” T ��ర ” * (ON) , 

T��ర (��ల �ా" ర#) <” T ��ర ” * - ” మ$�%&� ” * (OFF) , 

బXనపవ7 (ఆY/ఆZ).

అనుమ�ంచబడ-�స.ల� బ/0ల� 1క3 మల ప5 శ�7" �8సం ఉప:;%�ా" ర# , etc.

బXన-.1[బL\ ఇంధన సరఫ�ా -ై^వ� (ఆY/ఆZ).

ఇంధనమ>సరఫ�ా �ైBC బ��రDతం;ా HeatManager ఇ ��FGబ>H IెయJవచుL.g.MాN O �8సంబ/0ల� అ;%P IQట 
ఇంధనం.మ>ఖJం;ా ఘన ఇంధTUల  �8సం�ైBC.

భ�̀a 'ే�ఇంధన సరఫ�ా -ై^వ� (ఆY/ఆZ).

ఇంధనమ>సరఫ�ా �ైBC బ��రDతం;ా HeatManager ఇ VUW�ా భ��" IేయవచుL.g.ల�Z �8సంఇంధన [దట��ా�% ల�VU MాN O 
త�ాWత అవ5].మ>ఖJం;ా ఘన ఇంధTUల  �8సం�ైBC.

bcd� మంటeB ఎ�7 పంgిణh బij వ7 (వ�వస3  ఉం-ేkR) 

Tconv^_;% మంటల  `aౖన ఉషbపcసరణంల = ��ల �ా" ర# ఉefb గhత .ల వ.

Tconv>“ Conv.” న ; * (glౖన) , 

Tconv<“ Conv.ఆj ” * (ఆZ) .

eటmnర* బఫ7 $ా3 �.

TBD ,TBM , TBT - వర#స;ా బఫ� 1క3 ��klన ఉefb గhతల  (�ౌ� , మధJ ,top).

TBD>“ T బఫ� min ” * (nరంతర �ాం�) 

Tసగటo బఫ�> 100 % న సమయం pf లLడం ఆj lనP సమయం.

Tసగటo బఫ� < 100 % ఆj సమయం ల� VUమ$eా.

TIME_ON0.అప5qడ- తక 3వ 2 sec మ�%య> TIME_OFF (TBT + TBM)/2 45 Fి - స�%pf దు��� sట� �8సం.

TIME_ON= TIME_OFF 0.2 tణ (TBT) <” T ��ట� ” * +5 Fి ల�దు��� స�%pf తuంVv ఉefb గhత (sర# సరఫ�ా ��ట�).
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బXనభయం.

Tబ/0ల� ��ల �ా" ర#>” T అల$రం ” * (glౖన) 

Tబ/0ల� ��ల �ా" ర# <” T అల$రం ” * (ఆZ) 

*“ నుం�� TUమకరణ ఉప:;%ంచ�Un�7 ; eHouse.exe ” అ`ిN �wష� pా�ాxతuల .

3.2.2.EthernetHeatManager ఈ��ం��.

EthernetHeatManager��� �8సం అం�7తం nయం�cక , చలNబరచుట , కృ�cమ పnఅTక ��తuల .ఇతర కsస మ$నవ పz�%" 
�ా�ాJచరణను �ా{vంచ�Un�7ఒకVUn`aౖ మ�% 1క3ట� పnIేయ>ట , ఈ��ం] 1క3 అం�7తం Fa] nరWlంచబ��ంVv , VUn 
అnP nరW��ంచ�Un�7.ధుల .ఇVv మ$నుJవH ల�VU ఆధుnక ~aడూJH (248 నుం�� అమల  IేయవచుL�ా� TUల ) eHouse 

ఇతర ప�%క�ాల�N  వంట� EthernetHeatManager n�%�ంచు�8�ాkవJవస� .

ఈUpంBq: EthernetHeatManager �క� 

� బ/న(మ$నుJవH బ/0ల� ఆ� న - ��� pా�ాxతuల  ఇపqట��� పరJ���ంచబడ�U0 , ఈ .ధం;ా�ాడ-క బ/0ల� 
సంఖJ ఉంట� అVv) తWరల�T ఆj ఉంటoంVv , 

� బ/నఆj (మ$నుJవH బ/0ల� ఆj - ��� pా�ాxతuల  ఇపqట��� పరJ���ంచబడ�U0 ,�ాడ-క బ/0ల� 1క3 
అవసరం ఉంVv కనుక VUnn ఆ� Iేసు" ంVvతWరల�T) , 

� nk`ి�0ఇంధన సరఫ�ా �ైBవ5 (ఘన ఇంధన బ/0లర#N  �8సం) , 
� pcా రం�ంచుఇంధన సరఫ�ా �ైBవ5 ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� భ��" Iే0(ఇంధన సరఫ�ా �ైBC - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� భ��" Iే0ఇంధన సరఫ�ా (OFF �ైBC - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� ��ంట�ల�ష�(��ంట�ల�ష� `aౖ , ) ON Recuperator , 
� ��ంట�ల�ష�OFF (��ంట�ల�ష� ఆj Iె0J , Recuperator , మ�%య> అnP స�యకప�%క�ాల ) , 
� �Uపన.దుJ� మ�డ- మ$�ాD లల� మ$�� (Iే�f" ంVv మ$�� ఉefb గhత) sట� ��ట� �8సం క]అవ5] , 
� �Uపన.దుJ� మ�డ- మ$�ాD లల� x� (Iే�f" ంVv min ఉefb గhత) sట� ��ట� �8సం క]అవ5] మ�%య> VUn పంప5 ఆj , 
� �Uపనsట� �8సం మ�డ- .{Uల ;ా క]అవ5] 1క3 + (మ$నుJవH `aర#గ>తuనP �ా� నం��ట�) , 

� �Uపన - sట� �8సం మ�డ- .{Uల ;ా క]అవ5] 1క3 (మ$నుJవH త;%Dంచడం �ా� నం��ట�) , 

� �ర#గ>బ/0ల� పంప5 న (మ$నుJవH ��ంత�ాలం బ/0ల� �8సం పంప5 ఇnP) , 

� �ర#గ>బ/0ల� పంప5 ఆj (మ$నుJవH బ/0ల� �8సం పంప5 ఆj IెయJ�Un�7) , 
� �ర#గ>బ�లNప5pాగ>�� పంప5 న (మ$నుJవH ��ంత�ాలం ^_;% మంటల  �8సం పంప5 ఇnP) , 

� �ర#గ>^_;% మంటల  పంప5 ఆj (మ$నుJవH ^_;% మంటల  �8సం పంప5 ఆj IెయJ�Un�7) , 
� ఇFి" ��క `aట��ల� �ాl�FిTU ఇనుమ>ON పంప5 (��ట� �8సం పంప5 మ$నుJవH ఆ� �w`G) , 
� ఇFి" ��క `aట��ల� �ాl�FిTU ఇనుమ>(మ$నుJవH ��ట� �8సం పంప5 ఆj IెయJ�Un�7) OFF పంప5 , 
� ��%;% అమర#Lబ/0ల� 1క3 �ాడకం �8సం అల$రం బ/0ల� �7Nయ�%ం� (��Fa] అల$రం ��ంటరDత పc��ళన నుం��) , 
� ��%;% అమర#Lఅల$రం Loading (బ/0ల� 1క3 �ాడకం �8సం ��Fa] అల$రం ��ంట� నుం��గత ఇంధన ల�Z 

అవ5��ంVv) , 
� �ర#గ>బ/0ల� పవ� స`a�N  (బ/0ల� పవ� స`a�N  మ$నుJవH ఆ� మల ప5) న , 
� �ర#గ>బ/0ల� పవ� స`a�N  (మ$నుJవH బ/0ల� పవ� స`a�N  ఆj) ఆj , 
� PWM1 * + (PWM 1 అవ5టoq] న `aర#గ>దల �ా� 0) , 
� PWM2 * + (PWM 2 అవ5టoq] న `aర#గ>దల �ా� 0) , 
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� PWM3 * + (PWM 3 అవ5టoq] న `aర#గ>దల �ా� 0) , 
� PWM1 * - (PWM 1 అవ5టoq] న �ా� 0 త;%Dంచు) , 
� PWM2 * - (PWM 2 అవ5టoq] న �ా� 0 త;%Dంచు) , 
� PWM3 * - (PWM 3 అవ5టoq] న �ా� 0 త;%Dంచు) , 
� జ�%;%ంచు�ారJకhమం మ$ర#q (గ�%ష�ం;ా 24 , అnP HeatManager �Z 1క3 pా�ాxతuల  మ�%య>ఉefb గhత 

�ా� 0ల  , పc� ల� వJ�7"గతం;ా కhమణ�క IేయవచుL�ారJకhమం).

*PWM అదనప5 అ�మ$నుల  DC ల�VU nయంతcణల� ఇతర ప�%క�ాల  nయం�cంచవచుL(పH� మ$డ-Jల�] 
ఇనుq]).అదనప5 శ�7" �ై Bవ� అవసరంఓpf�  �� - ��ంద�%n �ర#Iేయ>ట.

అం/>తంRecuperator ఈUpంBq (AMALVA �̀dr - 400) లsk� ఇతర (*) 

� Recuperator(*) ఆప5 (ఆj) , 
� Recuperator(`aౖన) (*) pcా రంభం , 
� Recuperator�స. (*) (��] ఎ�w��ం� nk`ి�0) , 
� Recuperator.ంట� (*) (��] ఎ�w��ం� pcా రం�ంచు) , 
� Recuperatorఆట� (recuperator 1క3 సWయంIUలక �Z - అంతరDత Faట��ంగ>లను ఉప:;%ంlRecuperator 

మ�%య> ~aడూJH) , 
� Recuperatorమ$నుJవH (మ$నుJవH �Z - Recuperator VUW�ా బ/హJం;ా nయం�cంచబడ-తuంVv 

HeatManager ) , 
� RecuperatorT.అంతరDత 15 C (T ఇTU��H అదనప5 �8సం గVvల� అభJ�%�ంlనrecuperator ఉefb గhత FaTU��) , 

� RecuperatorT.అంతరDత 16 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 17 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 18 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 19 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 20 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 21 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 22 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 23 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 24 Fి , 
� RecuperatorT.అంతరDత 25 Fి , 
� Recuperator�ా� 0 1 (*) (తక 3వ) , 
� Recuperator�ా� 0 2 (*) (మధJ) , 
� Recuperator�ా� 0 3 (*) (గ�%ష�) , 
� RecuperatorLevel 0 (*) (OFF) , 
� RecuperatorT.0 అవ5] Fి (Iే�f" ంVv ఉefb గhత ఉంటoంVv ఇVv ర�మ>ల  వరక  ఎ;%�%ంVvఆ� Iేయడం VUW�ా 

nయం�cంచబడ-తuంVv మ�%య> ఆj అంతరDత �Qట� ఉషb  .nమ$యకంమ�%య> అంతరDత ఎల�7� � ��టర#P ఉంట� 
wasn't ల�VU ��FGబ>k¡స3T���) 

� RecuperatorT.1 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.2 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.3 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.4 C అవ5] , 
� RecuperatorT.Fి 5 అవ5] , 
� RecuperatorT.Fి 6 అవ5] , 
� RecuperatorT.7 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.8 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.9 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.10 Fి , 
� RecuperatorT.11 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.అవ5] 12 C , 
� RecuperatorT.Fి 13 , 
� RecuperatorT.Fి 14 అవ5] , 
� RecuperatorT.Fి 15 అవ5] , 
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� RecuperatorT.అవ5] 16 Fి , 
� RecuperatorT.17 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.18 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.19 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.20 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.21 Fి , 
� RecuperatorT.22 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.23 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.24 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.25 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.26 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.27 Fి , 
� RecuperatorT.28 అవ5] Fి , 
� RecuperatorT.29 Fి అవ5] , 
� RecuperatorT.30 Fి అవ5].

(*)Recuperator �క� ప	త�t �యంత	ణ అంతర�త ల�/> జuక�ం అవసరంrecuperator �క� సరv�wB (అxమJనుల& 
yVర*dా కyptY , ఉప మJర�మL , �zందరTrafo , etc.

iSysసంస3  ఈ {| ల� బయటప-ే ఏkైy� న8ాK లక& బXధ�త /ాదుప�.

RecuperatorAmalva HeatManager p¢ ��;%ంప5 �ాN ] �8సం �wబ>H కT�t� (UART2) అవసరంn�%�ంlన Fీ�%యH pf �� క  -
��;Q బ¤ ర#¡  ల�.

స�¥¦నnల ప5దల ప�%క�ాల  రtణ �¥ండ- ర�p¢ ంVvంlన�ార# తపqక.

EthernetHeatManagerగమnంపబడn పn�7 24 �ారJకhమ$ల  మద§తu.పc� �ారJకhమం అnP ఉంట/0ఉefb గhత �ా� 0ల  , 
��ంట�ల�ష� , బలమ>ను ��%;% p¢ ందుట ��తuల  .EthernetHeatManager సWయంIUలకం;ా ��� మ�%య> ��ంట�ల�ష� 
సర#§ బ/టoఅతJంత ఆ�%�క .ధం;ా �8�%న ఉefb గhతను p¢ ందట/n�7 pా�ాxతuల .అందర�పంప5ల  సWయంIUలకం;ా 1క3 
పరJ�tణ programed �ా� 0ల�N /ఆj ఉంట/0ఉefb గhతల .

�ారJకhమ$ల ldquo & నుం�� మ$న¨యం;ా అమల  Iేయబడ-తuంVv ; eHouse ” అ`ిN �wష� ల�VU పర#గ>లసWయంIUలకం;ా 
ఆధుnక ~aడూJH నుం�� FీజT©N  అనుమ�సు" ంVv , T�లల  ,�ాలమ> , etc �wందc �Uపన వJవస�ను nయం�cంచడం సర#§ బ/టoN  
మ�%య>��ంట�ల�ష�.

3.2.3.��ంట�ల
ష� , బలమ�ను ����� �� ందుట , ���� ,�త�కరణ �#త$ల%.

eట~�d� మంటల& (ఉం-ేkR) నుంS ఎ�7 పంgిణh - సWయంIUలకం;ా ఆ� ఉంVvమ�%య> సWతంతcం;ా ��� ఇతర ప�%Fి�తuల  
మ�%య> ªత«కరణ , అ0�ే^_;% మంటల  ��� మ�%య> ఈ ఐlL�ాnP పcసు" త �ారJకhమం �8సం చుర#క ;ా 
ఉంVvHeatManager.

'ే��� 'ే1ిన{| - పc� pా�ాxతuల : ��ంట�ల�ష� , బలమ>ను ��%;% p¢ ందుట , ��� ,చలNబరచుట , (��ంట�ల�ష� �ా� 0 
�ారJకhమం TపథJంల� మ$న¨యం;ా ఆరంభ ఉంట/0 ,చలNబరచుట , ��� , recuperator ఉషb  .nమ$యకం , భ�x ఉషb  
.nమ$యకం ,��� 1క3 ఉefb గhత , ఉefb గhత అభJ�%�ంlన.

ల���� సమయంల� overstep అంతరDత గVv ఉefb గhత .షయంల� -��ంట�ల�ష� , ��� బలమ>ను ��%;% p¢ ందుట , మ�%య> 
స�యక ఫంt� nk`ి�యబడ�U0అంతరDత గVv ఉefb గhత .ల వ “ కంట� త;%D�ే మ�%య> �¥సూJ® ; TఅభJ�%�ంచబ��న ” * -
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“ మ$�%&� ” *.

సంప�ర:��నఆట~ {| - ��ంట�ల�ష� మ�%య> ��ట� ఉefb గhత 1క3 అవసరం �ా� 0�ారJకhమం TపథJంల� ఆరంభ 
ఉంట/0.అnP ఇతర Faట��ంగ>N  సర#§ బ/టo Iే�ా" ర#సWయంIUలకం;ా గVvల� అభJ�%�ంlన ఉefb గhతను nరW��ంIేందుక  , ��� 
VUW�ాల�VU ªత«కరణ.�Uపన సందర¯ం;ా , HeatManager న ��ట� ఉefb గhత ఉంచుతuంVvpf c ;ాh xం� �ా� 0 , .దుJ� మ�డ- 
.{Uల ;ా క]అవ5] సర#§ బ/టo.HeatManagerఉప:;%ంIే శ�7" 1క3 అతJలq ఖర#Lల  �ావలFిన ఉefb గhత 
nరW��సు" ంVv ,సWయంIUలకం;ా అ�మ$నుల  వంట� స�యక ప�%క�ాల  మ�%య> FిW° ఆj , భ�xఉషb .nమ$యకం , 
�%ఫc±�wట� , ఇFి" ��క `aట��ల� �ాl�FిTU ఇనుమ>.అభJ�%�ంlన overstep .షయంల�ఉefb గhత ��ంట�ల�ష� , ��� మ�%య> అnP 
స�యక ప�%క�ాల  ఆ`ి .��ంట�ల�ష� , బలమ>ను ��%;% p¢ ందుట , ��� ��%;% IేFినప5qడ- అంతరDత గVvఉefb గhతల  “ 

ప��pf తuంVv ; T అభJ�%�ంచబ��న ” * - “ మ$�%&� ”*.

ల��7hంద “ �Uc ² అంతరDత గVv ఉefb గhత .షయంల� �Z ªత«కరణ ; TఅభJ�%�ంచబ��న ” * - “ మ$�%&� ” * 

��ంట�ల�ష� ,బలమ>ను ��%;% p¢ ందుట , ªత«కరణ మ�%య> స�యక ప�%క�ాల  అVే ఆప�Un�7.�ా�% 
ఉంట/0ఆరంభ³´µనప5qడ- ఉefb గhత overstep “ T అభJ�%�ంచబ��న ” * .ల వ.

,��ాళ��నUpంటFలsషY {|. బ¶షరతu ��ంట�ల�ష� �Z ర�పం ఉద¯.ంlంVvపz�%" ఆట� �Z - ఎడ�ెగn ��ంట�ల�ష� 
మ�%య> బలమ>ను ��%;% p¢ ందుట �� .��ంట�ల�ష� , బలమ>ను ��%;% p¢ ందుట అంతరDత nరWహణ అnP సమయం 
పnIేసు" ంVv�ావలFిన �ా� 0ల� గVv ఉefb గhత.అంతరDత గVv .షయంల���� �Z సమయంల� ఉefb గhత overstep , ల�VU 
సమయంల� �7hంద �Uc `ీ·త«కరణ �Z ��ట� , �%ఫc±�wట� , ��ంట�ల�ష� , స�యక ప�%క�ాల  Fిద̧ం;ా ఉTUP0ఇంధన ఆVU 
�Z క  , మ�%య> ��ంట�ల�ష� Vెబ¹ల  స�¥¦న �� ఎ0� ºభcంగVvల� అభJ�%�ంlన T సమ$నం;ా ఉefb గhత.బ/హJఉefb గhతల  
^/.�ా" ర# , వJవస�  �ామ�ా¸ »nP `aంచ�Un�7.

HeatManagerమJడూ�\ సూదుల& నగర.

కల&ప�నkRJ4 - అనలJ� ఇను�టj ను (IDC - ప	త�t సంబంధం ఉ89: గ<త 1ly�qర*j  20)(LM335) 

న�దు �ేయ	 ప��కరమ	J4 �వరణ ఉ��� గ�త ������  ి" 

;�h ంZ- అnP LM335 కT��� �8సం GND (0V) 1 �ా{Uరణ `ి�ఉefb గhత FaTU�ర#N  

;�h ంZ- అnP LM335 కT��� �8సం GND (0V) 2 �ా{Uరణ `ి�ఉefb గhత FaTU�ర#N  

ADC_Buffer_Middle 3 50 %��� sట� బఫ� 1క3 ఎతu"  (nయంతcణ �Uపన పc�7hయ �8సం) 

ADC_External_N 4 బ/హJఉత"ర ఉefb గhత.

ADC_External_S 5 బ/హJద��ణ ఉefb గhత.

ADC_Solar 6 ��రవJవస�  (ఎ�ె¼" న).

ADC_Buffer_Top7 90 % ��� sట� బఫ� 1క3 ఎతu"  (nయంతcణ �Uపన పc�7hయ �8సం).
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ADC_Boiler 8 �ర�బ��ల� 
క� జ���� - అవ�ట��� PIPE (బ��ల� పంప� �యం��ంచ� ��!).

ADC_GHE 9 "#$ ం%ఉష(  )�మ+యకం (ప,-./ ఆట1 ల2 ghe 
క� �యంత�ణ 

ల5కబ6షరత7 89ంట:ల5ష; <%=) 

ADC_Buffer_Bottom 10 10 %8>�? �ట: బఫ� 
క� ఎత7/  (�యంత�ణ B పన ప��!$య �Dసం) 

ADC_Bonfire_Jacket 11 �ర�FG". మంటలH 1 
క� జ���� (అవ�ట��� PIPE ఉంట�ంIJ) 

ADC_Recu_Input 12 Recuperatorఇను�� స�షMNOPన "ాR 

ADC_Bonfire_Convection13 STౖన FG". మంటలH (VWX STౖY �Z�X cm) 

(ఉప[".\ా/ ర�]� ఎ�� పంSిణ_ మ-.య` FG". మంటలH aిb� �Dసం) 

ADC_Recu_Out 14 Recuperator(స�షMNOPన "ాRల2 హౌe సరఫ-ా �Dసం) అవ�� 

ADC_Bonfire_JacketFG". మంటలH 2 
క� 2 15 �ట: జ���� (అవ�ట��� PIPE ఉంట�ంIJ) 

ADC_Heater 16 గలదు�ర� hiట� త-ాjత "ాRల2 1 గ`-.ంV Wట� (hiట� సర�k బ�ట� �Dసం 

)దుlm మnడp )q లH"ా క�అవ�� Br ఉst( గ$త) 

ADC_Internal 17 అంతరuతసూచన �Dసం గIJ ఉst( గ$త (అతlల� గIJ) 

ADC_Recu_Exhaust 18 ఎ�-#w e ("ాR xలం 8ాhyక ల2 ఉనX) నుం�? అలaిzt �న 

VCC(+5 V - aTMxల{ౖek ) 19 VCC (aTMxల{ౖజ� ల2 �-ా|ణం నుంV ఉత��/  +5 V) �Dసంఅనల+} )దుlm 

aT~ =ర�� (క~9�M ల5దు) 

VCC(+5 V - aTMxల{ౖek ) 20 VCC (aTMxల{ౖజ� ల2 �-ా|ణం నుంV ఉత��/  +5 V) �Dసంఅనల+} )దుlm 

aT~ =ర�� (క~9�M ల5దు) 

కల�ప�న��J5 - HeatManager 	క
 ప�ఫల��� (IDC - 40 , 50) 

అవ�ట���NR �వరణ అవ�� �ర� 

Nr �ి� 

��ల� J5 

Bonfire_Pump 1 3 బ�ల�ప�zాగ`Br�ట: పంప� క~9�; 
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Heating_plus 24 )దుlm మnడp )q లH"ా క�అవ�� కంట1� � + (STర�గ`త7నX ట�ంY) 

Heating_minus 35 )దుlm మnడp )q లH"ా క�అవ�� �యంత�ణ - (ట�ంY త".uంచడం) 

Boiler_Power 4 6 ట-ాX��ల� శ�!/ సరఫ-ా 

Fuel_supply_Control_Enable 5 7 ఆSి8>�ఇంధన సరఫ-ా �ై�� 

Heater_Pump 6 8 �ర�hiట� పంప� క~9�; 

Fuel_supply_Override 7 9 ఓవ� -���?ంగ`లHఇంధన సరఫ-ా �ై�� 
క� �యంత�ణ 

Boiler_Pump 8 10 బ��ల-�Xట: పంప� 

FAN_HAD 9 11 ]ట1�". మంటలH నుం�? "ాR పంSిణ_ (అ�మ+� క~9�;) 

FAN_AUX_RecuRecuperator 10 12 అదనప� స]యక అ�మ+� (STంచ� ��!89ంట:ల5ష; \ామరb�ం) 

FAN_Bonfire 11 13 స]యకFG". మంటలH �Dసం అ�మ+నుల (గ`ర�B jకర�ణ కర�వ� స-.zt దు ఉంట�) 

Bypass_HE_Yes 12 14 Recuperatorఆ� ఉష(  )�మ+యకం (ల5I  servomotor 
క� zt ట�ల2�  \ాb నం) 

Recu_Power_On 13 15 Recuperatorrecuperator 
క� ప�తl� �యంత�ణ �Dసం శ�!/.

Cooler_Heater_Pump 14 16 �ర�I j-ా 89ంట:ల5ష; �Dసం hiట�/చల� "ా పంప� క~9�; 

భn�ఉష(  )�మ+యకం.

FAN_GHE 15 స]యక 17భn� ఉష(  )�మ+యకం I j-ా "ాR ప�8ాహం STర�గ`త7ంIJ �Dసం అ�మ+నుల.

Boiler_On 16 18బ��ల� �యం��ంచడంల2 ఇను�� (న/ఆ�).

Solar_Pump 17 19 \t ల+రj�వసb  �ట: పంప�.

Bypass_HE_No 18 20 Recuperatorఉష(  )�మ+యకం (ల5I  servomotor 
క� zt ట�ల2�  \ాb నం).

Servomotor_Recu_GHE 19 21 ఎ�ర��� ఉష(  )�మ+యకం నుంV �సుకHనX 89ంట:ల5ష; �Dసం.

Servomotor_Recu_Deriver 20 22 ఎ�-ా=qJంచు8ాడp నుం�? �సుకHనX 89ంట:ల5ష; �Dసం.

WENT_Fan_GHE స]యక 21 23భn� ఉష(  )�మ+యకం 2 �Dసం అ�మ+నుల.

3.3.��ల� మ�డూ
�.
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ఏర�రచుటమ+డూl� ల2 �-ా|ణంBr ఎ".�క�lట:� ప-.క-ాలH ఆ;/ఆ� aిj� ప�తl� అనుమ�సు/ ంIJ-.ల5లH (ప-.చయ+లను 
230V/10A Br).S��రక ల2% �ెయlవచు�'t క~9క ¡కH�వ శ�!/ పంప�లH తప� ప-.చయ+లకH , అ�మ+నులH.ఇ~ ¢£� గ-.షM 
¤త/ం-.ల5లH 35 ఉంIJ.¥Tౖన� �#ం� మ+డూl� రకం ఆq రప�?.

కంట�� ల� �ా��న��ల�ల� ��ం� 

EthernetHeatManager 24 - 35 

EthernetRoomManager 24 - 35 

CommManager 35* 2 

-.ల5\ా|డూl� eHouse శ�!/ బసు=లH సులభం"ా సం\ాb పన అనుమ�సు/ ంIJ.పవ� బసు=(3 * 2.5mm2 )దుlm �¦బ`�) 
క� 
ప-.�� �Dసం మ+డూl� కH ironed ఉంIJ�-§ధకత సంప�IJంచం�? మ-.య` I¨ర©�ాలం మ-.య` స-��న ప� 
భ-§\ావlవసb .ల5కzt Bే 8«ల5M ¬ చుక�లH , సమరbవంతNOPన శ�!/ ప-.�తం �ారణమవ�త7ంIJమ`ఖlం"ా �Z�X త-ాjత ప�\ా-ాలH 
మ+ర� ��! సరఫ-ా మ-.య` త".నంత )లHవప� సంవత=-ాల.

230V�¦బ`�= ల2 (మ+-¦ ప-.చయ+లకH) PCB ~>ర�"ా ironed �ేయ+RaిసM® I¨ర©�ాలం మ-.య` స-��న ప� భ-§\ా ఆర̄� , 
నుం�?NO-.a� , ప-.చయ+ల VనX �-§ధకత.Vత7/  �ే°ాడp )షయంల2క~9�ను�  NO-.a� మ-.య` STదk  ప-.చయం �-§ధకత 
�ావచు�మ+డూl� న బ-.Xం} మ+-ాu లH , sారM±ట��  మ-.య` °ాశjత వlవసb  నషMప-.]రం.అందర�ironed �¦బ`�= సులభం"ా 
a�వ z�ా రం�ంచ� ��! 50cm )�? z² డవ� కR". ఉం� R<సప,-.త �¦సుల2 మ+డూl� మ-.య` మ+ర�త7నX -.ల5.

-.ల5\ా|డూl� PWM 
క� ఐV´క అqJ�ార �ై�వర��  (ప�= 89డలH� కR". ఉండవచు�మ+డplల5ట�%) Dimmers (వరకH 3) , 

+12 V నుం�? 15V DC మ-.య` సరఫ-ాఅవ�ట��� °ాతం తకH�వ శ�!/ 50W.ఇIJ 
క� అస�షMత స�షMNOPన 
ఉప[".ంచవచు��ాం� DC (�ై-��M ప�సు/ త).మ+త�Nµ 30W I¨పం ఒ�¦ అనుసంq నం �ే\ా/ ర�మసకబ�-.న 
అవ�ట���.మ+డూl� 
క� మంV 89ంట:ల5ష; వ�ే�aి ఒక మeM .సందర�ంల2�ాదు త".నంత 89ంట:ల5ష; , అ�మ+� 
బలవంతం"ా తప�క సం\ాb Sించబ� R "ాRప�8ాహం.

ఈమసకబ�-.న �-ా|ణం NO-.a� మ-.య` హ® 
క� అ\¸కరlం తSి�ంచు�Dవడం అనుమ�సు/ ంIJ230V/AC �!ంద triac 

ల5I  thyristor dimmers ల2 క�Sిం�.ే

�ై"వర%& dimmers మ�త�)* �+,ాల� ల��- LED లను అనుసం1-నం 2ే4ా5 ర% 	క
.ఇతర అ7ి& �9ష;అ<�� స= వ>వస?  	క
 
@ాశBత =� కC<�ంచవచుE.

అ��మFఖ>ం<ా 7H�రక లIడK&  ఇ సంబం1�ంMన ఉం��.g.OటPర%&  , అ1�క శ�Q5అRమ�నుల�.

ఏరTరచుటమ�డూ>ళWను XిBY �Zసం ఒ�9 ��ల�ల� �-B�ా భ�]5 2ేయవచుE - బ_ ర%` సం4ా? పన.ఈ ప��bా
రం అcdే మ��ంత ఎక�
వ 

ఖ�]�ైన��మ�ర%T బ_� �f; ��ల� gషయంలI 4hకర>వంత)ijన.
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3.4.CommManager - ఇంట����ట�� కమ�
���ష���ల ప�మ�ణమ  , GSM , భద�#$ వ
వస'  , �(ల) 

*+�,జ) , eHouse 1 సర/).

CommManager~>~> GSM (SMS) ప�కటన మ-.య` భద�B  )q నం ఉంట�ంIJ�యంత�ణ.ఇIJ క��  �-.|ం� ర� కR". - -§ల� 
Nµ~>జ� ల2. CommManagerSMS I j-ా ప�తl� �యంత�ణ �Dసం GSM మ+డూl� కR". , NO��.అదనం"ాఇIJ ప�తl� 
TCP/IP �యంత�ణ �Dసం ఈథ-�X� ఇంట-¦ºe (LAN కR". ఉంIJ ,WiFi ల5I  WAN).ఈ బహ»ళ అనుమ�సు/ ంIJ - ½ ~9� 
సjతంత� కమnl��¦ష;ఇంట1�  � ల+ మ`ఖlNOPన వ�పవlవసb  �Dసం - భద�B  వlవసb .

GSM/SMS)Iో�హ ఉI  న బ�ధlత �ాదు.�Dసం డయల� 
క� ట�R¿t ; ల{ౖను�  క�/-.ంVపరl8>�ణ ప�[జ~ ల.GSM aిగX� 
అప��డp �ెదర"ÀటM� ��! � ల+ కషMంపరl8>�ణ -¦�?[ - పంకH/ లH , సులభం"ా ఔB =hyక ¥ీ���j�=లను ప�STదk  పవ� 
ట�� �=Ãటర� I j-ా వ�Ä$క-.ం�ే ల2 )-ామ సమయంల2 ఆ;.

3.4.1.CommManager �క� ప���న ల�ణ�ల 

� ~>~>GSM/SMS ~Åట:¥ి�¦షను�  Br ఉనX భద�B  వlవసb  , �యం��ంచబడpత7ంIJపరl8>�ణ మండలం 89లHపల , SMS 

I j-ా �రjhyంచడం , NO�� , ఈథ-�X� , 
� అనుమ�సు/ ంIJక~9�; అల+రం aT~ =ర��  (z² �?".ంప� మ+డూl� ల5కHం�  48 వరకH , వరకHz² �?".ంప� మ+డూlల2/  96 , 

� �ేపడpత7ంIJ-§ల� �-.|ంచ� ��! , "¦�= , �డ awnings , తలHప�లH �యం��క మ+�= నడpప�త7ంIJz² �?".ంప� 
మ+డూl� ల5కHం�  35 (27 *) సjతంత� -§ల� servomotors ,మ-.య` z² �?".ంప� మ+డూlల2/  56 వరకH.ప�� -§ల� 
ప-.కరం �యం��ంచబడpత7ంIJ2 ల{ౖను�  మ-.య` aిదÆం"ా Somfy z�ా మ+ణÇక ల2 రచనలBr.ప�B lమ+Xయం"ాప�తl� 
servomotor �ై�వ� (ప,-./ ర�ణ కR". ఉంIJ) ఉంట�ంIJ�యం��ంచబడpత7ంIJ.

� కR".EHouse 1 �ేట� బసు= ల5I  ఇతర ప�తl� సంబంధం �Dసం RS485 ఇంట-¦ºeఅవస-ాల.

� �ేపడpత7ంIJప�తl� �యంత�ణ �Dసం ఈథ-�X� ఇంట-¦ºe (LAN ల2 , WiFi , WAN).

� కR".భద�B  వlవసb  ప�కటన మ-.య` �యంత�ణ వlవసb  �Dసం GSM మ+డూl�SMS I j-ా.
� �ేపడpత7ంIJఇNO�� క��ం� POP3 (GSM/GPRS I j-ా ~9టj�� ను డయ�) , �యం��ంచ� ��!ఇNO�� I j-ా 

వlవసb .
� �ేయం�?ఇంట-�X� Rం� ఇ8> అవసరం మ-.య` అక�డ ఉంIJ ప��ేసు/ ంIJ ల5దుత".నంత GSM/GPRS aిగX� \ాb �.

� z�ా రం�సు/ ంIJఅల+రం ]�X 
క� ప�తl� సంబంధం , అల+రం ల+ంY , అల+రం పరl8>�ణప-.కరం.

� అనుమ�సు/ ంIJzt � "ా$ మబ`� -§లర��  , "¦�= , zా-ా�త7లH ప� తలHప�లH: �యంత�ణ సమయం ,ప,-./ ఉదlమం 
సమయం (అ�X -§లర��  గ-.షM) , ఆలసlం సమయం (�DసంIJశ మ+ర�డం).

� z�ా రం�సు/ ంIJఒక aిం".� "ా ఫRB ల ప�B lమ+Xయ 8ాడpక , z�ా మ+ణÇక ([గlNOPనIే~ RoomManager) , -§లర��  
వlవసb  అవసరం ల5దు ఉంట�.

� కR".ప-.క-ాల �Dసం RTC (-.య� ట�ౖ® �ా� �) సమ�ాÈకరణ మ-.య` �ెలH� బ�ట� అ�ÉlÊTడూl� 8ాడpక.

� కR".తరచు"ా �Dసం ఆధు�క ÊTడూlలర�ను , సjయం� RకNOPన , a�వ , గమ�ంపబడ� ,సమయం ఈ89ం�= అమలH ల2 
zt � "ా$ ం , 

� �ేపడpత7ంIJTCP/5 సమ�ాRక క~9�న�  Br �యంత�ణ వlవసb  �Dసం IP సరj�అం"�క-.ంVన.క~9�ను�  సమ+నం"ా 
z�ా q నlత కR". మ-.య` అనుమ�సు/ ంIJ: aీjక-.ంచడంeHouse వlవసb  TCP/IP ప-.క-ాలH కంSTË� ం� నుం�? 
సంఘటనలH , )డpవ�PC aిసMమ`� ల+గ�ను ప�\ారం , కH eHouse 1 ప-.క-ాలH \ాb � పంపడంTCP/పరl8>�ణ a�M�= 
మ-.య` Vత�ణం ప�[జ~ ల �Dసం IP zాl~9లH�  ,RS 485 ఇంట-¦ºe zారదరÍకం"ా TCP/IP \ాqJంచ� ��! , ల2% 
�Dసంఆకృ�కరణ మ-.య` �వ�NOPన సమసl గ`-./ంప�ను.
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� కR".TCP/EthernetHouse �యం��ంచ� ��! IP క��ం� (eHouse 2) ప-.క-ాలH ~>ర�"ాTCP/IP ~9టj�� I j-ా.
� సరjర�� మ-.య` క��ం� TCP/IP మధl సురÏ?త ల+".ం} మ-.య` ప�మ+ణ_కరణ ఉప[".సు/ ంIJeHouse వlవసb  

ప-.క-ాలH.
� z�ా రం�సు/ ంIJeHouse 1 వlవసb  ప-.క-ాలH �యంత�ణ మ-.య` 8ాట:ల2 పంSిణ_ �ేట�.
� z�ా రం�సు/ ంIJaT� అవసరం ల+".ం} \ాb � (సమ+� రం , hÐచ�-.క , ల2zాలH)వlవసbల2 ఏ సమసlలను ప-.ష�-.ంచడం.

� కR".\ాÑ�M Ò� మ-.య` ]-¦¯Ò� WDT (8ా� � } ట�ౖమ�) �¦సుల2 ప-.కరం -�aTట�w ం} అY 
క� , ల5I  �వ�NOPన 
ల2zాలH.

� కR".భద�B  వlవసb  నుం�? SMS ప�కటన 
క� 3 సమn]లH: 

1)జÓ; ప�కటన గ`ంప� మ+ర�ం�? , 

2)Active aT~ =� ప�కటన గ`ంప� , 

3)అల+రం అ�ేతనం ప�కటన గ`ంప�.

� ఏIై~ అల+రం aిగX� ట�ౖ�ం} (అల+రం �Zమ`| వl�!/గతం"ా క$మణÇక �ేయవచు� ,hÐచ�-.క �ాం� , పరl8>�ణ , 
EarlyWarning).

� 21 మదkత7భద�B  మండల+లH.
� మదkత74 \ాb � మ`సుగ` ప�� ఉBే/Ôత అల+రం aT~ =� �రjVంచవచు�మ-.య` ప�� భద�B  జÓ;.

1)అల+రం ]�X (A) ఆ; , 

2)న అల+రం ల{ౖ� మలHప� (W) , 

3)(M) ల2 అవ�ట��� మలHప� పరl8>�ణ , 

4)అల+రం aT~ =� (E) సంబంధం ఈ89ం� z�ా రం�ంచం�?.

� కR".�Dసం �?Ôట� కనjరM� వరకH అనల+} 16 ½ ~9� (స�షMత 10b)�Zలత సంజÕలను (8«ల5M ¬ , ఉst( గ$త , �ాం� , పవన 
శ�!/ ,Bేమ )లHవ , అల+రం aT~ =ర��  )ధjంసమ`.-�ండp z�ా రంభ �రjVంచబ� ¯ �Min మ-.య` మ+�=.ప�� ½ ~9� 
�ెయlవచు� �Dసం aT~ =� I j-ా ఈ z�ా రంభ �$ా aిం}అIJ �¦ట��ంVన eHouse ఈ89ం� z�ా రం�ంచట���!).మ+-ాu లH 
వl�!/గతం"ా ఉంట��సjయం� లక సర�k బ�ట��  �రjhyంచ� ��! మ-.య` ప�� ADC zt � "ా$ ® ల2 
�రjVంVన�యంత�ణ.ADC (ఎ~>బ`� �ేయవచు�) ప�తl� �Dసం 16 ప��ఫల+�X కR".z�ా రంభ �¦ట��ంVన ఈ89ం� 
ల5కHం�  ACD 
క� �యంత�ణ.

� CommManagerవl�!/గత మ+-ాu లH �రjచ~ లH �Dసం 24 ADC �ారlక$మ+లH కR".ప�� ½ ~9�.

� CommManager24 -§ల�= zt � "ా$ ® శతకమ` (కR". ప�� -§లర��  , "¦�= , తలHప�లHభద�B  జÓ; ఎంSిక Br) కRaి 
�యం��ంచ� ��!.

� కR".ఈ89ం�= 50 \ాb నం క�l \ాb �కం"ా అమలH ల5I  ఇతర ప-.క-ాలH పంప� ��!.

3.4.2.CommManager �వరణ 

GSM/ GPRS మ�డూ>k.

CommManager(CM) 89ౖ-��e -.<� ఎ~>బ`� GSM/GPRS మ+డూl� ల2 �-.|ంVన ఉంట��SMS మ`".ంప� ఇNO�� 
I j-ా eHouse 1 ల5I  EthernetHouse వlవసb  
క� �యంత�ణ-.aTప�;.E - NO�� క��ం� POP3 zt eM ఆ¥ీe చ�Ä$య 
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త��� ��eHouse వ�వస
  ��సం అం��తం GSM/GPRS డయ� ఉప���ం� - ��వ అ� .కంట�� �  !"ణ$ ఆచరణ(త)కం�ా 
అప+�,త మ+�య. ఏ 0ా
 నం నుం34 5ేయవచు78�ర9 త��నంత GSM �ిగ<� 0ా
 =.

ఈప+�?ా@రం eHouse వ�వస
  Aక@ సురB4త �యంత�ణ అనుమCసుD ంEF మ+�య. �ీHక+�ంచడంభద�K( వ�వస
  నుం34 
ప�కటన.ఇంట+M<N అం��తం OంP ,టQORS T లVౖనుX  అవసరం మ+�య. �YతD  అంత+�<+�)త �Yను�Zల[ కష]ం ల^దుఇళ`a , మ.ఖ�ం�ా 
5(లc నగరం నుం34.

�dకe�+�టf8dదg  hiౖ+MXj కkilT �ారణం�ా ఉంEF మ+�య. అవ�ాశం ఉంEFనష]ం ల^E( nEో�హ Oంక[ను (టQORS నX క[ వంటq , 
డయలర9X  , ఇంట+M<టrst8ిD  , etc).కమu���vషT +vఖల న?ా] లక[ (�ాO యcదృ�xక ఉంటyంEF ,hాK(వరణ ప+��ి
C , �యంత�ణ 
34��బ.� Eొంగతనం) ల^E( ప��జనం (nEో�హవ�వస
  , పర�h}lణ భద�K( వ�వస
  Aక@ మ+�య. ప�కటన ,�dకe�+�టf ఏజM~� , 
�S �సు , ఒక ఇంటq యజమc�.

బrగ.పంక[D ల[ సమయం 5(లc పడ�త�ంEF Aక@ , ఇEF భద�K( వ�వస
  మ+�ంత 5ేసుD ంEFE(డ�ల[ జ+��v అవ�ాశం ఎవ+��� 
ప�కటనలను పంప3(�< ఆ8ిh}=గ.+�ం� ల� బ��P.పర�h}lణ +v34� - పంక[D ల[ ఔK(���క �ీ��MH~�లను ప�5ేసుD ంEFమ+�య. 
ప�Kే�క Eొంగల[ మ+�ంత శ��Dవంత���న hాటq� అడ���0ాD =ల� n+ామ సమయంల� టr� ���టర9X  , అదనప� సమయం 
�� ంEేందుక[.GSM 5(లc ఉంEF34��బ.� 5ేయడం మ+�ంత కష]ం మ+�య. నగ+ాల నుం34 దూరం�ా సం0ా
 పన 
అనుమCసుD ంEF ,ఆచరణ(త)కం�ా ఏ సమయంల� (ఇంటq �� ంద3(��� �ర9k(మc మ.ందు వదg  , తయc+��YతD  �+�)ం�న ఇంటq�� 
టQORS T ల^E( ఇతర కkilT).�vవలం త��నంతGSM �ిగ<� 0ా
 = ఈ వ�వస
ల[ వ�వ0ా
 8ించ3(��� అవసరం.

GSMమcడూ�� 0ా
 నంల� సం0ా
 8ించవచు7 బrహ� యcంటQk(< కO�� ,GSM �ిగ<� బల���న (ఇ ఉన<.g.8dౖకప�� �ద).ఈ 
సందర�ంల� GSMమcడూ�� 0ా�(రణ సమయంల� ప�0ార శ��D త���సుD ంEFకkilT 0ా�Fంచ3(���.పవ� మc+��T ఎదు+Z@వడంల� 
స+��S త�ంEFప+�,త ప�5(రం సూl) - తరం�ాల[: ప�Cకeల hాK(వరణ ప+��ి
C , hాన ,మంచు , �� గమంచు , 5ెటyX  etc న 
ఆక[ల[.GSM �ిగ<� 0ా
 =ల� మcర7వచు7�YతD  భవనం �ారణం�ా సంవత�+ాల ప�డ�త�ంEF , 8dర9గ.త�న< 5ెటyX  etc.ఇతర 
న5ేC 8dదg  �ిగ<� 0ా
 = తక[@వ ఉత�CD  వ��"కరణ ఉంటr=GSM మcడూ�� మ+�య. యcంటQk(<.ఇEF �+�)ం5(ర9 మ.ఖ�ం -
ADC ల�కనHర]� , 5ెతD  �vసుల[ �Yలత ల� అంగhiౖకలc��< ఎందుకంట��Y�< డజనX   ాతం ల��ాల[ , hాటq� ఉప���ంచల^� 
5ేసుD ంEF.ఆంటqk(<స�ప GSM ఆ�(ర EFశల� భవనం hiల[పల సం0ా
 పన��]షT ఏ E(మc?ా �ిగ<� 0ా
 = వందల 0ార9X  
8dంచుత�ంEFGSM ప�0ార 8dర9గ.దలల� శ��D మc+��T , ప+�,త�ల[ hiల[వ+�ం5ే శ��DGSM ప�0ార మ+�య. �+�)ం5(ర9 Aక@ 
వ��"కరణ (ల��ాల[) - ADC �Yలత ల�(మ+�య. యcంటQk(< స�పంల� ఉన< అనలc� �dk(�రX).

GSMమcడూ�� చుర9క[�ా SIM �ా�� వ�వ0ా
 పన మ+�య. త��� అవసరం , అEF ల^క�S K(ే8ీ�8d=� activations 

nషయంల�) expired ల^E( ఖc .�ార9�  గడ�వ� ఉంట�ల^E( ఖc  , nnధ సమస�ల క�8ిసుD ంEF: 

� సమస�ల[(మ.ఖ�ం�ా ఇతర ఆప+vటరX �Yరక[) SMS పంపడం E(H+ా , 
� 0ాధ�ంGPRS �dషT� కkiP] , etc.
� ఉ+� ¢య.టGSM మcడూ�ళaను అ� , 
� మ+�య.సమయం ల� మcర7వచు7 మ+�య. �+ాHహక[ల[ ఎం8ికల[ ఆ�(రప3ే , సుం�ాల[).

పంప�K£ంEFSMS ల^E( GSM/GPRS మcడూ�� E(H+ా ఇ��=� వ�7ంEF 5(లc �� డవ��ా ఉంEF (6 - 30 �dకనుX )మ+�య. 
�రంతర nఫల���ంEF retries (స��"యం GPRS ��వ ల^E( వలXSIM �ా�� న వనర9ల �Yరత) , 8dదg  CPU n��గం 8dౖ 
KెసుD ంEFCommManager , 0ామర
¥ం ఏ ఇతర nధుల[ మ+�య. తగ.� త�ంEF ప34�S త�ంEF¦తDం భద�K( వ�వస
  Aక@ 
�ి
 రతHం.
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GSMఆకృ¢కరణ "ప�ద+�§సుD k(<ర9 ; CommManagerCfg.exe "అనువరDనం , ఇEF చూడ�ాk} �dటq] ం� ప�C ఎం8ికను మ+�య. 
అనుమCసుD ంEFఈ మcడూ�� ప�మcణ(ల[.GSM మcడూ�� ఎం8ికలను ¦దటq మuడ� ఉk(<=టrబ.X .

1)జనర� , 

2)SMS �dటq]ంగ.X  , 

3)ఇ��=� �dటq]ంగ.లను.

�����ంచం�	
ా�  లc��ం� 0ా
 = ఎం8ిక 5ేయ3(��� అనుమCసుD ంEF(TCPLogger �ా" బ¨� అనువరDనం లc��T పంపడం.exe) 

ల^E( ర© - 485.అEFలc� సమc5(+ా�< పంపవచు7 ఏ CommManager (సమc5(రం సమc5(రం , 
�ªచ7+�కల[ ,ల��ాలను).ఇEF గ.+�Dంప�ను మ+�య. ప+�?ా@ర సమస�ల[ (ఉE( ఉప�గకరం�ా ఉంటyంEF.ఏSIM �ా�� న 
వనర9ల[ , �ాదు GSM �ిగ<� , etc మ+�య. �Y�< చర�నుఅEF +�8�ర9).�h}EFక 0ా
 =�� = 1 ఏEైk( �ా" బ¨� లc��T 
పంపబడ�త�ంEF.ఈఎం8ిక ¢వ����న గ.+�Dంచ3(��� ఉప���ం5ే ఉం3(O , KెOయ� సమస�ల[వ�వస
 .ఈ ఎం8ికను ¢వ�ం�ా 
CommManager CPU ఉప���ంచుక[ంటr= మ+�య. ప�«rnతం�ి
రతHం మ+�య. వ�వస
  0ామర
¥ం.

ఆ�h}EFక 0ా
 = రంగంల� 8dదg  సంఖ� , తక[@వ సమc5(రం ఉంటyంEFపం8�ందుక[ (మcత��¬ �h}EFక 0ా
 = కంట� అ�Fక 
��ా �(న�త కO��న).

ల��¬మ. ధ+�ంచ+ాద� �vసు 0 ఇక@డ ఎం8ిక 5ేసు��hాO లcగXను ఉత�CD  అవసరం.

���ి��UART ల���ం�. ఈ ఎం8ికను �O8ిh}యవచు7ర© లcగXను పంపడం - 485 UART.ఈ ఎం8ిక ఆT 
5ే�ినప��డ�TCP/IP ను పంపం34 5ేయవచు7 , కkilT TCP/IP � �"ా బ¨� త+ాHతఅ8ిX �vషT (TCPLogger.CommManager క[ 
exe).అ=Kే nషయంల�CommManager +��dN TCPlogger.exe 34స@kiP] మ+�య. లc� సమc5(రంక[ CommManager క[ 
లc� �ా" బ¨� తదుప+� కkilT �S K(=.

��ా రం0SD ంEFUART లc��ం� ఈ అ�< సమc5(రం లc��T అవ�ా ా�< ఇసుD ంEFఇEF «rగం 0ా�(రణం�ా TCPLogger 

ఓ34�S యcర9 ఉంటyంEF.

ఈ¯� లc��ం� మcత��¬ (5(లc ¢వ����న సమస� ప+�?ా@+ా��� ఉప���ం5ే ఏ5(లc ఫర9)h}� అమల[ ��ా రంభంల� 
క�8ిసుD ంEF) మ+�య. TCP/IPకమu���vషT సమస�.

ప��(నUART లc��ం� Aక@ ప�Cకeలత ర© �రంతర పంపడం - 485 మ+�య.వ�వస
  వనర9లను n����ంచు��వడం , లc� 
�ా" బ¨� ల^E( అనుసం�(నం ఉంట� స+v(TCP/IP లc��ం� లcగXను సమc5(రం ��సం పంప�K(ర9 ల^దు మcత��¬ TCPLogger) 

సరHర9@ అనుసం�(నం.

ఆఇతర సమస� UART లcగXను eHouse 1 3ేటr బj పంప� ఉంటr= ,ఈ కkilT ఉప���ం�, �Y�< టr� �ిP ఉత�CD  , 
పంపడంసమc5(రం eHouse 1 ప+�కరం చట�మ.ల� క[ అనుకeలం�ా మ+�య. అడ���0ాD =స+��ా ప� 5ేయ3(��� ప+�క+ాల[.ఈ 
లc��T ¯� అ�< ఉప���ంచ3(��� ఇతర IneHouse 1 ప+�క+ాల[ 34స@kiP] తప�క , RS K°ల��ంచటం E(H+ా - 485 

�"ా �ిం�RS232 �ా� �"ా �ిం� (1 1) E(H+ా �vబ.� మ+�య. కkiP] - 485 కనHర]� .RS232 - 485 కనHర]� అ� ఏ టQ+�)న� 
అనువరDనం కkiP] తప�క�ª±ప� టQ+�)న� 115200 ప� , కe3( సమcన���న , 1 0ా] � ²N , ఏ ప�hాహం�యంత�ణ.కkilT 
TCPLogger RS nషయంల� - 485 లc��ం� త���ంEFమ+�య. TCP/IP �ా" బ¨� క[ దర§క[డ�.
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���ి��GSM మ�డూ��. ఈ ఎం8ికను �O8ిh}యవచు7  ాశHత అనుమCసుD ంEFGSM/GPRS మcడూ�� అ�< nధులను 
అEF 0ా
 8ించబ34 ల^క�S K.ే

అ=KCేommManager మ+�య. అ�< eHouse ప+�క+ాల ��సం సమయం GSM నుం34 ¢సు��బ34ంEF�Yల ప�మcణమ. , 
�ాబటq]  ఇEF (వలన ఉప�గం ³dడూ�� వంటq �Y�< �ా+ా�చరణ ��ల��=´ �ాల^దువ�వస
ల� 5ెలX� KేEµ మ+�య. 
సమయం).�ిE(¶ ంతపరం�ా సమయం ఉంటyంEFబ��ర�తం�ా CommManagerCfg E(H+ా �S � �ా" ·.exe అ8ిX �vషT , �ా~ +M3¸ఏ 
�ారణం నుం34 CommManager Aక@ +��dN కO�ి +��dN.

GSMమ�డూ�� �� � నంబ! �ీ��  తప�క5ెల[X బrటy అ=´� ¦బ¨ౖ� RS T నంబ� (ఇ ఉంటyంEF.g.+48501987654) , 

ఉప���ం5GేSM మcడూ�� E(H+ా.ఈ సంఖ� అ�F�ార మ+�య. గuఢ O8ి ఉప���ంచబడ�త�ంEFలV��@ంప� ప��జk(ల , 
మ+�య. ఈ సంఖ� మcర9త�న< ఆ8ిh}సుD ంEFప�C ఇతర అ�F�ార TCP/IP ప+�క+ాల అవ�ాశం.

�ి"#$%. ఈ �ీ��  5ెల[X బrటy అ=´� ఉంటyంEF ఉం3(O8ిT సంఖ� (SIM �ార9�  �vటr=ం�న).తప�� సంఖ� ఉంచడం 
nషయంల� ,CommManager సHయం5(లకం�ా SIM �ార9�  0ాధ�ం , బహºళ retries E(H+ాకkilను< ఏ+ా�టy.�ి
ర �ారణం�ా 
వ�వస
సం0ా
 పన బలం�ా 8ిT త��� 34��బ.� మదgCసుD ంEF ,GSM మcడూ�� ఆT 5ేయడం మ+�య. లc��ం� ఏ సమయంల� 
h}గవంతం ల� లcభంGSM kiటH�@.

&'ింగ)ంఖ�ల+. ఈ �ీ��  అదనప� ఉంటyంEFగuఢ O8ి లVక@ల[ మ+�య. అ�F�ా+ా��� సమc5(రం మ+�య.ఆ»సుD న<టyX  అం�Mల 
18 �ªP� (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , ఒక , ² , �ి , d , ఇ , ఒక E(H+ా F) ఒకఏ n«rజ�ాలను ల^క[ం3(.ఈ సంఖ� 
ఆకృ¢కరణ మc+�7న త+ాHత �ాhాOప�C EthernetHouse ప+�క+ాల[ మ+�య. TCP/IP �ా�kiల[X  క[ ల�� 5ేయడం.GSM 

Aక@ ఉప�గంRS T నంబ� , కO�ి «rగం�ా �³ిం� సంఖ�ల�గuఢ O8ి ఫంlT hాదనల[/వ���Dగత ఎ�¼½ప¾T ��ప�C 
eHouse సం0ా
 పనక[ గ.పDల^ఖన యcంC�క పద¶త�ల[.అదనం�ా 5ెయ�వచు7అ�< ప+�క+ాల ��సం అవసర���న ఉంట� 
మcర97��వచు7.


ా,�-ారGSM నంబ!). ఈ �ీ��  - ఉంటyంEFSMS E(H+ా �ిస]· �రHహణ �Yరక[ GSM RS T నంబర9X .ఇతర నుం34 ఏEైk( 
SMSసంఖ�ల[ సHయం5(లకం�ా �రXl�ం మ+�య. K°ల��ంచబడK(=.

ఇ.g.:" +48504111111 , +48504222222 "- �ామcK£ h}ర9.

మండలమ/మ�ర01 - SMS "#ట34ి-5ష� నంబ!). ఈ �ీ��  - GSM RS T ఉంటyంEFభద�K( జ¿T మcర7డం గ.+�ం� SMS 

ప�కటనను పంపడం ��సం సంఖ�ల[కO�ి జ¿T 8�ర9K£.

ఇ.g.:" +48504111111 , +48504222222 "- �ామcK£ h}ర9.

78"9)ర0: ఉ<ే>జమ/ క���ంచు - SMS "#ట34ి-5ష� నంబ!). ఈ �ీ��  - GSM RS T ఉంటyంEFE(H+ా యc��]À �dకe�+�టq �dk(�ర9X  
గ.+�ం� SMS ప�కటనను పంపడం ��సం సంఖ�ల[అలcరం ఉలX ంÁ�సూD  8�ర9 ( , ) �ªచ7+�క ల^E( ప�సుD త జ¿T ల� పర�h}lణ.

ఇ.g.:" +48504111111 , +48504222222 "�ామcK£ h}ర9.
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అCేతనం- SMS "#ట34ి-5ష� నంబ!). ఈ �ీ��  - GSM RS T ఉంటyంEFఅలcరం �ిగ<�� అ5ేతనం గ.+�ం� SMS ప�కటనను 
పంపడం ��సం సంఖ�ల[అ�F�ారం n��గE(ర9ల[ (భద�త జ¿T మcర7డం E(H+ా).

ఇ.g.:" +48504111111 , +48504222222 "�ామcK£ h}ర9.

మండలమ/పFత�యం మ�రHం�	. ఈ �ీ��  - ఉంటyంEF ప�త�యం జ¿34ంచబ34ంEFజ¿T మcర9� ప�కటన గ.ంప� జ¿T 8�ర9.

భయంపFత�యమ/. ఈ �ీ��  - ఉంటyంEFఉపసర� �dk(�� ��"యcÂలతను ��సం చుర9క[�ా అలcరం �dk(�� 8�ర9X  మ.ందు 
జ¿34ం5(ర9ప�కటన గ.ంప�.

అCేతనంభయం. ఈ �ీ��  – కO��టQPÃÄ అ5ేతనం ప�కటన గ.ంప�క[ పం8ిం�న.

���ి��SMS పంపం�	. ఈ ఐ�7కమ. ప�5ేయక[ం3(భద�K( వ�వస
  నుం34 అ�< ప�కటన SMS పంప3(���.

���ి��SMS అందు-Kం�	. ఈ ఐ�7కమ. ప�5ేయక[ం3(SMS ప+�Âలన మ+�య. eHouse వ�వస
  �యంC�ంచ3(��� 
�ీHకరణ.

POP3క:ంL (EMAIL M�78పN�) 

POP3CommManager అమల[ కX=ంN అk}క రlణ ఉంటyంEFయcంC�క కe3( nnధ సమయంల� �రంతర మ+�య. �ి
రం�ా 
ప� భ+Z0ాeHouse వ�వస
  �ద E(34.

ల�ధృÆకరణ దశ సంEే ా�< hiౖఫల�ం ఒక సందర�ంల� K°ల��ంచబడ�త�ంEFhiంటk} POP3 సరH� నుం34 , మ+�ంత త�� 
ల^క[ం3( , 3ౌkÈX డ)+�య. సంEేశం చEFnన.

మcత��¬eHouse వ�వస
ను �యంC�ం5ేందుక[ అం��తం ఇ��=ళ`a (E(H+ా సHయం5(లకం�ా తయcర9eHouse అనుకeలం�ా 
�రHహణ అనువరDk(ల[) పÉ+�D�ా తరO0ాD ర9యcంC�క.

అందర©యcంC�క 0ా�· K£ సమర
వంత���న �S +ాట అనుమCసుD ంEF , E(డ�ల[ , ఆక�ి)కఇ��=� , etc.

ఈదశల[ సమర
వంత���న మ+�య. �రంతర సమర
వంతం�ా �రH��ం5ేందుక[ అ�Fగ,ం�ంEF ఉంటr=ప� , GSM/GPRS 

E(H+ా అనవసర���న టr� �ిP ఉత�CD  ల^దు , ల^దుఓవ+ZX � POP3 కX=ంN మ+�య. CommManager.

�+ా¶ రణదశలను ��ంEF nధం�ా ఉk(<=: 

� పం8ినhార9eHouse వ�వస
  ల� �S � �ా" ం వంటq �ర9k(మc అEే ఉం3(O.

� ¦తDం ప+�మcణంAక@ సంEేశం (ఈ ప�మcదవ ాత�D  ��=�� K°ల��ంచడం) తక[@వ అప��డ� 3KB ఉం3(O.

� కరDeHouse వ�వస
  ల� �S � �ా" ం ఒక సంEే ా�< అEే ఉం3(O Aక@.
� సంEేశంఅనుకeల eHouse వ�వస
  5ెల[X బrటy అ=´� Â+�¾క మ+�య. footer కO�� ఉం3(OసంEేశం.

� Â+�¾కల[ఇంట+M<N �� � hiౖడర9X  మ+�య. ఫ�టర9X  , POP3 E(H+ా సంEేశం శ+�రం జ¿34ంచబ34ంEF ,SMTP సరH� 
సHయం5(లకం�ా K°ల��0ాD ర9.

అందర©POP3 కX=ంN �ా+ా,త�ల[ మ+�య. ఎం8ికల CommManagerCfg �+�)ం5(ర9.exeఅనువరDనం ఇPQ� 
78ట3R ంగ/ల+ టrÊ.
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అం�SకM�ంTనఇPQ� Tర0"9మ� * �ీ��  - ఉంటyంEF�యంత�ణ సంEే ా�< ప�ద+�§ంచబడడం నుం34 �ర9k(మc.ఏEైk(ఇతర 
�ర9k(మcలను నుం34 సంEే ాల[ ఆట��¬టq�ా�  POP3 నుం34 K°ల��ంచబడK(=సరH�.

POP3సరV! IP * �ీ��  IP ఉంటyంEFPOP3 సరH� Aక@ �ర9k(మc.DNS �ర9k(మcను మదgత� ల^దు.

POP3W� !R Nr * �ీ��  POP3 సరH� ఉంటyంEF�S �].

POP3యXజ! �Yర0 * �ీ��  యuజ� 8�ర9 ఉంటyంEFఆ�ీసు (POP3 సరH�) �S j]  లc��ం� ��సం.

POP3WాసV!Z * �ీ��  �ాసHర9� Ë ఉంటyంEFయuజ� POP3 సరH� ల� ప�మcణÌక+�ంచ3(��� ��సం.

సం�ేశం\షయం * �ీ��  programed ఉంటyంEFఇ��=� E(H+ా eHouse వ�వస
  ఈhiంN� పం8�ందుక[ 5ెల[X బrటy అ=´� 
nషయం.మ+ÍకసంEేశ nషయం మ+�ంత ల^క[ం3( ఆట��¬టqP K°ల��ంప� 5ేసుD ంEFప�దర§న.

ఇంటM]^ట$"_`� init * �ీ��  ఉంటyంEFGSM/GPRS E(H+ా న ��ా రంంచును ఇంట+M<N కkilT ��సం 
ఆEేశం.��సం�+ాHహక[ల[ ఆEేశం Aక@ అత�ంత అEే (�dషT ఉంEF , యuజ� , �ాసHర9� Ë =" ఇంట+M<N " ).కkilT యuజ� 
5ేయcO K£ సమస� nషయంల�ఈ �ా+ా,త�ల[ ��సం GSM ఆప+vటర9X  E(H+ా సూ�సుD k(<మ..

POP37ిR aం� * వరక+ సరV! �ీ��  ఉంటyంEFపం8ినhార9 �ర9k(మc �లH Â+�¾క Aక@ 8�ర9 , సమస�ల nషయంల�ఫOతం�ా 
టQలV<N ఉప���ం� POP3 సరH� k}ర9�ా త�� 5ేయcOఅనువరDనం.

సం�ేశంcM�Nక * మ+�య. సం�ేశంఫeట! * ఖc లను - Â+�¾క ఉంటr= మ+�య.eHouse వ�వస
  ��సం footer.ఈ రlణ 
K°ల��ంచటం ఆట��¬టqP ��సంPOP3 మ+�య. SMTP సరH� E(H+ా సంEే ా��� అటrÎ Â+�¾కల[ మ+�య. ఫ�టర9X మ+�య. 
K°ల��ంచు యcదృ�7కం�ా ల^E( EెబÏCన< ఇ��=ళ`a .EHouse Â+�¾క మ+�య. footer మధ� «r�ా�< మcత��¬ eHouse 

వ�వహ+�0ాD ర9సంEేశం.,��Oన nస)+�ంచబడ�త�ంEF.

���ి��POP3 సరV!/GPRS * �ీ��  ప�5ేయక[ం3(GPRS మ+�య. చ��"య క[ కkilT ఇ��=ళ`a త��.

అనుస+�ం5ేప�చురణల[ మ+�య. సమస�ల[ (eHouse వ�వస
  GSM వ�వస
ల[ �ాదు సంబం�Fం�నk}ర9�ా) ప+�గణ$ం5(O , 8dౖ�ా 
POP3 కX=ంN ఎk}బ.� మ.ందుGPRS: 

� ల�GPRS �ిగ<� Aక@ 8�ర9 తక[@వ 0ా
 = 0ా
 k(లను బEF� కను�Íన<అ0ాధ�ం మ+�య. వ�వస
  0ామర
¥ం మ+�య. 
�ి
రతHం GPRS ��సం �ావచు7మదgత�  ాశHతం�ా ఉం3(O.ఇEF జ+����ాలcనుగ.ణం�ా.

� ��=�GPRS �dషT �ద +��dప¾T ¢వ�ం�ా CommManager ఉప���ంచుక[ంటyంEF�����" కంట�� ల�.

� అ=KGేPRS �dషT (¦బ¨ౖ� RS T ల^E( GSM మcడూ�ళaను న) ప�+ZగC ఉంEF ,ఆప+vటర9X  (h}� ఉంటrడ� టr+M�N 
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ప��క�ా��� SMS పంప����� ల�దుక�� GPRS ��ష� మ��ి��యబడ��  వరక#) మ��య$ SMS %ేరగ()�ం*+గమ�ం 
�ాలం తర-�ాత.

� క���*�.�ా GPRS ��ష� నుం�0 1న2 34 ం*+క (GSM 56 � ల�*� మ7డూ�ళ:ను) �;సంఇన>?ం@ SMS త�A SMS 

�ీ.కరణ DE ల�దు , ఇ*+ ఎందుకంటHఇపIటJ�K వలన L�దM  GSM వ�వసN  జPప�ం %ేయ����� ఆప�Rటర-S  క��లT ��1 
ఉండవల�.ి

� SMSL�దM  ఆలస�ం 0 అందుక#W� %ేయవచుY - 60 Zణ మ��య$ ఆప�Rట[ ఆ\�రప�0W]ట.[> ^�_గ మ��య$ అW�క 
ఇతర ^షయ7ల#.

� ఖర-Yల#GPRS మ��య$ చ�Kaయ GPRS ��షనుS  (�ీ�b.�cయd �;సం ఓL��ం@ మ��య$ �;S fం@ నపgశ2ల# ఇij ళk: 
మ��య$ SMSs) L�దM  త�ా.త �ాడlక SMS %�ల7 mార-S ����పc� మ7తgin.

� ^షయంలT�0�oబ$d GPRS/POP3 సర�� GSM మ7డూ�d ����పc� SMS మ��య$ జPప�ం త�ా.త �]ంటW� WpటJq�ౖ 
ఉం*+SMS పంLిం%ే మ��య$ �ీ.క��ం%ే మధ� సుమ7ర- 6 Zణ ఉం*+.

��క	
��ట�System.

��క����టtCommManager లT ^uనం �ిసvw W�W� క()� మ��య$ అవసరమవxతyం*+: 

� సంబంధంభదg�� ��W�{ర-S  , 
� భయం�|మ$} , 
� భయం�ాం~ , 
� మ$ందసు� ��చY��క �|మ$} , 
� పgకటనపర���Zణ ల�*� ��క����టt ఏజb�{ నుం�0 ప��కరం (అవసరij��)ే.

� �త�మ$ ఒకటJ)ా అగ$నట�S  క(Lి��య$ExternalManager మ��య$ ఒక mాధనం InputExtenders.

RFఎల�ాv� �� �K *�.�ా కంట�g d పgత�Z *�.�ా భ��� %ేయబ�0ం*+ , అ3ారij�న�బ�ౖd 56 నS  నుం�0 �ర.హణ , PDA , �]ౖ�bS� 
TCP/SMS *�.�ా IP 3ా�W]ల#S  ,ij d , LAN , WiFi , WAN.ఇ*+ సుర�0తం �]ల#పల �యం~gంచబడlతyం*+ మ��య$ 
%ేయవచుYమ7�ట[ 3gా ంతం మ��య$ అల7రం WpటJqి�Rష� ��W�{[ త�ా.త �]ంటW� ఉంట� ఆ��v��ష� (NO జPప�ం సమయం 
�యం~gం%ే భదg�� వ�వసNల# వల� ఉప_)�mా� ర-అంతర�త �Kబ� ర-� ల# *�.�ా).

L�ౖ��24 మండల7ల# �ర.1ంచవచుY.పg~ జ�� పg~ 4 mాN   మ$సుగ$ ఉంట� ��W�{[ భదg�� వ�వసN  కW]�v.

�;సంపg~ భదg�� ��W�{[ ఇనుIటSను , 4 ఎంLికల# �ర.1ంచబ���   , ^షయంలTఆ��v��ష� అల7రం ��W�{[ (ఐ1�కం పgసు� త 
జ�� లT 3gా రం�ంచబ�0ం*+ ఉంటH): 

� అల7రం �|మ$} న (A* - అల�రం) , 
� న అల7రం �ాం~ (W* - ��చ���క) , 

� పర���Zణన WpటJqి�Rష� (పర���Zణ ల�*� భదgత పgకటన ప��కరమ$ �|రక#అవసరij��ే ఏజb�{) (M * -పర
���ణ) , 

� సంఘటనఅమల# ��క����టt ఇనుI� �Rట� ం1న (E* - ఈ��ం�).

*"రంగం Loర- ; CommManagerCfg.exe " అనువర�నం 

భయం ,��చY��క , పర���Zణ పg~ఫల7�2 programed ఆలస�ం ��� లT స��aయం ఉంట� qీd�  (“ జ�� మ7ర-Y 
ఆలస�మ�తyన2 ” *) జ�� మ7ర-I నుం�0 3gా రం�ంచడం(��W�{[ సూ1ం%ే �|త�  3gా ం����� కను)�నబ�0ం*+ ఉంటH) , అవ�ాశం 
ఇవ.డంఅల7రం �క> �ారణం ��ల)�ంచు.�Rవలం “ ఎ��S  �ా��2ం@ ” అవxట�I� ఉం*+�]ంటW� స��aయం.పg~ఫల7�2 త�ా.త 
స.యం%�లకం)ా ఆ  ఉంట� పgసు� త భదg�� జ�� మ��య$ ఉలS ం¡¢సూ�  అ�2 ��W�{రS అ%ేతనంరం)ాలTS  ��� ఆలస�ం: “ 
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అల7రం సమయం ” * , “ ��చY��క సమయం ”* , “ పర���Zణ సమయం ” * , “ ఎ��S  �ా��2ం@ సమయం ”*.“ తపI అ�2 
�ిగ2d{ ; ఎ��S  �ా��2ం@ సమయం ” * లT ఉW�2 �?£ాల , “ ఎ��S  �ా��2ం@ సమయం ” ��కనుS  ఉం*+.

L�ౖ��48 భదgత ��W�{ర-S  ల�క#ం�� CommManager అనుసం\�నం %ేmా� ర-34 �0)�ంపx మ7డూ�d ల�*� వరక# 96 34 �0)�ంపx 
మ7డూ�లT� .��W�{[ ఉం��(eHouse వ�వసN  �]ల#పల ఏ �¤ల�v ¥ నుం1 ��ర- ప��చయం (��ల� ల�*�) కW�కv[{ 
మ7ర�����.సంపg*+ంచు mా\�రణం)ా మ$)��ిం*+ (NC) మ��య$ 3gా రం�ం1ం*+ %ేయ7(��W�{[ ��aయ7¦లతను �ారణం)ా.

ఒకఅల7రం ��W�{[ ప��చయం CommManager �క> ��W�{[ ఇనుI� కW]�v తపIకమ��క GND క#.

సIషvం)ాD�R�§[ పg~ఫల7�2 (అల7రం ��� %ేయడం నుం�0 , పర���Zణ , ��చY��క , మ$ందసు� ��చY��క) , CommManager 

^వ��ం1న 3 సమ�Dలక# SMS పgకటన పంపxతyం*+L�.ౖ

లTఉలS ంఘన అల7రం ^షయంలT , ��చY��క ల�*� పర���Zణ పgకటన పంLించు ఉంట� qీd�  లT �ర.1ం1న సమ�హం 
(��� !ర"# Activations - SMS �$ట%&ి()ష+ సంఖ
ల- *) చుర-క#)ా అల7రం ��W�{ర-S  Loర-S  సD.

లTజ�� మ7ర-I CommManager WpటJq�ౖ సమ�హం ^షయంలT రంగంలT �ర.1ం1న (జ/� 0ర"1 - SMS �$ట%&ి()ష+ సంఖ
ల- 
*) పంపడంజ�� Loర-.

లTఈ సందర©ంలT ఉంటH అల7రం , ��చY��క ల�*� పర���Zణ క��� చుర-క#)ా CommManager ఉం*+qీd�  లT �ర.1ం1న 
సమ�హం �ె(యజRయ7( (అ2ేతనం- SMS �$ట%&ి()ష+ సంఖ
ల- *) .

బ7హ
ప��క�ాల :;��జ� (�<ల�! , =)�! , తల-ప>ల- , ?డ awnings).

CommManager�క> ^స���ంచబ�0ం*+ ఇ*+ �«ల[ �యం~gక అమల# %ే�ిం*+ExternalManager మ��య$ 27 (35 **) 

స.తంతg �«లర-S  �యం~gంచడంలT అనుమ~సు� ం*+ ,)R�{ , తల#పxల# వ�వసN  , ^స�రణ మ7డూ�d మ��య$ 54 ల�క#ం���|ల 
పgమ7ణమ$.
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**పgత�Z ADC పg~ఫల7�2 (అనల7@ ^వ��ం1న �0�oబ$d ^షయంలT�0fటd కన.రv[ అ\��యం) 35 స.తంతg �«లర-S  
(ఐ1�కం ఉం��(అ�యం~gత {(27 ప��?~� �«లర-S ) �ై�b�v కంట�g (ం@ ఉప_)�ంచం�0 - ఏ ఈ�]ంటJ{¬ర.చనం అవసరij�న 
*} - ట� “ లT ; �0fటd కన.రv[ వరక# అనల7)b{టJvంగ$ల# ” CommManagerCfg �క>.exe అLిS �Rష�).

అక>డSOMFY ®¯ ల�*� పgత�Z servomotor ®¯: �«లర-S  �ై°̂ ం@ 2 మ7�ా� ల# .మ7తgin Somfy 3gా మ7ణ±క ఉప_)�ం1 
�ై°̂ ం@ సుర�0తం మ��య$ అ\+�ారం ఎందుకంటHఈ వ�వసNలT �«లర-S  �యం~gంచడంలT మ��య$ సంరZణ క()� 
ఉంట� ఓవ�«S ¯ వ�~�Rకం)ా �«లర-S  �;సం మ7డూ�d , ��«\+ంచు , �bండl �ై°̂ ం)�Mక#> , *+శ మ7�RY మ$ందు స�b²న ఆలస�ం 
సమయం వ%ేY�.ి

�<ల�! ,=)�! , తల-ప>ల- AైDE పFGఫల�IJ.

ఈపg~ఫల7�2 �«లర-S  �ై °̂ ం@ �;సం ఫ(��ల జతల ఉంట�  , )R�{ , తల#పxల# �ై°³SOMFY 3gా మ7ణ±క (�05ాdv  ��టJv ంగ$) 
ల�*� పgత�Z �ై°³{.

పg~SOMFY 3gా మ7ణ±క = �«ల[ ఓL�� లT �«ల[ ´�W]d (A న 1 ��కను పల{µ(తం) , �«ల[ దగ�ర)ా (B అవxట�I� న 1 ��కను 
పd{) , ఆప����� (1 sec ఆ� పd{A మ��య$ B పg~ఫల7�2} �bండl.

ల�క36 �ేపg~ఫల7�2 (�ై°̂ ం@ ®ట�[ �ై°³ �క> �యం~gంచడంలT పgత�Z ఉప_)�ంచవచుYఒక *+శలT క*+ల� ఒక 
వర-సలT , లT తర(ంచ����� ల�ౖ� B �ై°̂ ంగ}��క *+శలT). AైDE! KL ంత I�ా0ణ ఉంA N�OండP QRశలలT ఆ+ 2ేయడం ర�ణ లT , 
బ7# W �<లర"#  , Xవర�ి�చు#  , ర�ణ etc ��గవంతం.\సప]��త ల^క_` aే లT ()సు��ల^ bకc , మ�డూ
f bకc తప>1 
ఆకృhకరణ , బ7# W మంచు AైDE ల^Q iధ�ంసమk , ఇQR AైDE _ాడP Kాధ
:;.�ిసmn లT I��0ంచA I(o ఉంQR�OండP QRశలT ��ళ#A I(o 
వ
G�)కం=ా Kాqrm s� ర�ణ , (ాI't 2ె(OtuvE మk=�ంప> ల^Q  wasn 2ేర"క-ంటwంQR't బ7# W మ��యk ఆ\QRంచబAxa'ేత=�న t�<లర"#  
ర�ణ.ఈ �yG స�ంత బ7ధ
తaz మ��యk iSys ఉప{=�ంచవచు�సంస|  AైDE bకc న}ాm లక- బ7ధ
త (ాదు.మ�తF:; Somfy 

వ
వస|అQR bకc KL ంత ర�ణ కN=� ఎందుకంట� సుర�xతం=ా ఉప{=�ంచవచు�AైDE.
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�«ల�«{¶¯ “ లT ��� %ేయవచుY ; �«ల[{ ��టJvంగ$ల# ” �క> ట�CommManagerCfg.exe అLిS �Rష�.

ఒకఉ1త mాN W���� ఎంLిక ఉంట�ం*+: Somfy (“ Somfy System ” *) ,�ై�b�v servomotor �ై°వx (“ �ై�b�v ®ట�[{ ” *) , 

mా\�రణపg~ఫల7�2 (“ mా\�రణ పటJvంచు�;వడం ” * - �· ఒ�R పg~ఫల7�2 అనుక�లRoomManager's).

అదనం)ా��ం*+ 3ా�ా?తyల# మ��య$ ఎంLికల �«లర-S  సర-M బ�ట� �ర.1ంచవచుY��టJvంగ$ల#: 

� ఆలస�ం %ేయ$(“ నుం�0 మ��క *+శలT మ7��Yనందుక# ; మ7ర-IL�ౖ ఆలస�ందర¸కత.ం ” *) - �]ంటW� మ7రY���2 
mా¹ov §[ రZణ�ై°³ 3ాడl %ే�o *+శలT.

� గ��షv�«ల[{ పº��� ఉద�మం సమయం (“ �«ల[{ ఉద�మం సమయం ” *) -ఈ సమయం త�ా.త (��కనSలT) వ�వసN  అ�2 
�«లర-S  %ె(SంపxలT 1��త{మ��క *+శలT (ఇ*+ wasn ఉంటH't ఉద�మం సమయంలT మ7న»యం)ా ఆప�����).ఈసమయం 
క��� ��క����టt ^షయంలT జ�� మ7ర-I ఆలస�ం ఉప_)�mా� ర-36 g )ాa w అమల# (క(�ి జ�� మ7ర-I).పg\�న �ారణం 
�ాదు�«లర-S  ��ా¼ రణ �ి.చుS  ఉంటH భదg�� అల7రం ఉతI~�ఇW�½¾d.�«లర-S  ^షయంలT ఈ ఐ1Yకమ$ 0 అమరYబ��( 
ఉండవx.

� �«ల��{¬యం~gంచడంలT న 3gా రం�ంచును �«లర-S  ఉద�మం �;సం init సమయ �యంతgణఇనుI� (�«ల[{ �ై°³ 
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సమయం *) - (లT ��కను). ఈ _ా�ా�G ��ర"=ా ఉప{=�ంచబడPత�ంQRఎంచు(�వడం �<ల�! పI \� 
(Aై�OWm/SOMFY) (�సం CommManager లT.అQR(సమయం తక-cవ త�ా�త 10 ఉంట� అQR �ాస�వ iల-వలను ��� 
2ేయ�Nస�యం2 లకం=ా ఎం�ిక Somfy \� , ల^క_` aే CommManager పI2ేసు� ంQRపFత
� \�).Somfy \� 
ఎం�ిక మ��యk పFత
� servomotors ఉంట7� ఉంట�క��Wm servomotors అమర�బA N Somfy iల-వ (�సం � శనం 
2ేయవచు�2 - 4 �ణ.పFత
� IయంతFణ (�సం ఈ సమయంలT ఎక-cవ 2 ల� ఉంA N��మ0QR=ా �<ల� ప]��� ఉద
మం 
నుంAx �Oండవ.

పg~�«ల[ ఈ�]ం�{ ఉన2*+: 

� దగ�ర)ా , 
� �ెర-వx , 
� ఆపx , 
� ^శ.^*��లయం)ా�, క¿ÀÁాలలT)ా� ఉన2త mాN   క()�న ఆ%�ర-�డl'tమ7ర-I (N/A).

మ$)�ంపxమ��య$ �«ల[ �ెరవడం 1వ�� mాN నంలT mాv Â వరక# �|నmాగ$తyం*+.

క#^^ధ mాN నం మ7ను�వd mాv Â *��ా �«ల[ 3gా రం�ం%�ర- తపIకఉద�మం సమయంలT.

(“ అదనపx�«ల[{ ” *) జbం�� కW]Z� *�.�ా �«లర-S  �bండl COUNT అనుమ~సు� ం*+34 �0)�ంపx మ7డూ�d. ల�క36 వడం 
^షయంలT34 �0)�ంపx మ7డూ�d ఈ ఎంLికను �0�oబ$d తపIక.ల�క36 �ే CommManagerస��)ా�  ప�%ేయదు - అంతర�త భదgత 
పxనః3gా రం�ంచబడlతyం*+Cyclically CommManager.

పg~�ా  , *�.రమ$ , పర.��లలT *�.రమ$వల� ఏరI�0న కనుమ , �డ గ$���ాల CommManagerCfg Loర-�· 
%ేయవచుYఅనువర�నం.

ఆLoర-S  eHouse ఈ�]ం�{ ఉతI~�  �;సం Äసుక#ంట�ర-.

Kా� రణపFGఫల�IJ \�.

లT�«లర-S  ల�క36 వడం సందర©ంలT , )R�{ , తల#పxల# , etc , అ*+ mాధ�ం ఉప_)�ంచడంCommManager's అనుక�లం)ా 
3gా మ7ణ±క ఒ�R అవxట�I� అం*+సు� ం*+RoomManager.ఈ భదgతL�ౖ mాN �కం)ా ఈ పg~ఫల7�2 �Rట� ం1 
అనుమ~సు� ం*+��W�{ర-S  activations ల�*� �0fటd కన.రv[ mాN  లక# అనల7@.

జPÅ��mా\�రణ �0fటd పg~ఫల7�2 సంబంధం ఈ�]ం�{: 

� ~ర-గ$Eద , 
� మ7రYం�0 , 
� ~ర-గ$ఆ  , 
� ~ర-గ$36 g )ాa ?ం@ సమయం (త�ా.త ఆ ) �;సం ఆ� , 
� మ7రYం�0(ఇ*+ ఆ� %ే�o�  - 36g )ాa ?ం@ సమయం , త�ా.త ఆ ) , 
� ~ర-గ$Programed జPప�ం త�ా.త L�ౖన , 
� ~ర-గ$ఆ  programed జPప�ం త�ా.త , 
� మ7రYం�0programed జPప�ం త�ా.త , 
� ~ర-గ$36 g )ాa ?ం@ సమయం (త�ా.త ఆ ) �;సం programed జPప�ం త�ా.త L�ౖన , 
� మ7రYం�0programed జPప�ం త�ా.త {ఉంటH 36 g )ాa ం mా�� ఆ� %ేయడం(త�ా.త ఆ )}.
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ప��అవ�ట�	
 వ��� ట�ౖమ� ఉం��.ట�ౖమర��  ��కను�  ల!�" #$%ాల' ప()గణ,ంచవచు.CommManagerCfg ల/ ��
 ఆ1"రప23.exe 

అ4ి� 6ష8 (“ $#ట�ౖ9:ం అవ�
 ” * - “ ల/ ; అదనప� #ర<మ=ల' ” * ట>?).

ప��(ా@ , �"AరమB , పరAC"లల/ �"AరమBవలD ఏర	23న కనుమ , Fడ గB2"(ాల CommManagerCfg 4Hర�CI 
Jేయవచు..exeఅనువర�నం.

ఆ4Hర��  eHouse ఈNOం
P ఉత	��  Rసం Tసుక'ంట>ర�.

��క����ట	
ార�కమ�ల� 

��కU�()టVWX � YాZ [ ఒక అ#] (^లర��  ��ట_` ంగBల' మ()యB భద�C" జc8 గdZ 4ింగB] అనుమ�సు� ం��సంఘటన.

4�ౖ�24 భద�త ార�కZమ=ల' CommManager #రAfంచవచు. 

ల/సంఘటనల' తర�Nాత ప�� (^లర��  రgణ ార�కZమ=ల' hాధ�jk: 

� దగ<రYా , 
� Cెర�వ� , 
� ఆప� , 
� Jేయం23మ=ర.ల!ర� (N/A).

అదనంYా(^లర��  ��ట_` ంగBల' అవసరం కm�ి జc8 ఎం4ిక Jేయవచు..

ప��భద�త ార�కZమ=#� CommManagerCfg 4Hర�CI Jేయవచు..exe అ4ి� 6ష8.

ఆ4Hర��  eHouse ఈNOం
P ఉత	��  Rసం Tసుక'ంట>ర�.

మండలమBమ=ర�	 గ()ష̀ పo()� (^లర��  సమ=నంYా ల!ట�FPCI స�Zయంఉద�మం సమయం (“ (^ల�P ఉద�మం సమయం ” *).

ఈజpప�ం అవసరం , అ#] (^లర��  మBY)ంప� Jేర�క'qr భ(^hా ,జc8 మ=ర�	 (అg(ాs>�సం మBందు ల!కWX Cే #(ాt ()సూ�  (^లర��  
మ=రC"@మd�ిNrత) అల=రంల' సృwి`ంచవచు..

క'��కU�()టV WX � YాZ [ ��ట_`ంగBలను మ=ర.ం23: 

� ఎంచుRం23జpxC" నుం23 భద�త WX � YాZ [ , 
� 4Hర� ఉంట�ం��qrను రంగంల/ మ=ర�. ��కU�()టV WX � YాZ [ 4Hర� * మ=ర�.) , 

� మ=ర�	ావల�ిన yల'వలక' ��
 అ#] (^లర��  , 
� ఎంచుRం23జc8 ఉంటz needed (��కU�()టV జc8 అ��ౖ8{  *) , 
� నm4ిNrయBబట8 (న}కరణ ��కU�()టV WX � YాZ [ *) , 
� మ~� Jెప�	అ#] అవసరj��న భద�త ార�కZమ=ల' అ#] దశల'.

16���ట� కన�ర�� ����� అనల� .

CommManagerస	ష̀త 10b CI 16 ADC ఇను	
 (hా� @ <ల/ అమ(ా.ర� ; 0 ; 1023>) , మ()యB N�ల!` � hా� @� < 0 ; 

3.3V) .

ఏ�ైq"అనల=� ��q"P� , 3 నుం23 పవ�.3V ADC ఇను	ట�ను అనుసం1"నం Jేhా� ర�.అ��ఏ ఉంట�ం��: ఉ%X� గZత , ాం� hా� @ , 
Cేమ , ఒ��23 , NాయBవ� ,Yాm , etc.
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Systemసరళ ప�మ=ణంను ��q"Pర�ల/ �H�� Jేయవచు. (y = a * x + b) , ఇ�� అనుమ�సు� ం��అనల=� ��q"Pర� ఇ నుం23 
ఖf.తj��న �లత.g.LM335 , LM35 , N�ల!` � , �ాతం% , �ాతం yల/మ hా� @ % , సAయంJ"లకంYా �ిస̀[ 
సృwి`ంచబడC"@.

మ(�క��q"Pర��  ఆకృTకరణ ��ౖల'నందు స�కరణం yల'వలను ఎంట� #రAfంచవచు.��q"P� రకం Rసం.�#య� hా� @ 
��q"Pర� పట_`కల/ వ()�ంచవచు.మ=()	23 (#జ yల'వ మ()యB �ాతం yల'వ మధ�) 1024 కmY)Wా@ంట��  ఇ.g.గణ,త 
అనువర�q"ల' నుం23 ఉత	�� .

hార�ప�ం��q"P� ప# fన] ప�సు� త ఉం2"m మ()యB 3 నుం23 సరఫ(ా.�క� 3VCommManager.�#] ��q"Pర��  yదు�� 
సరఫ(ా ఇ అవసరం ల!దు.g.LM335 ,�X ట� డ�డ��  , �X ట� ట>� #Pస̀ర��  , �X ట� (��ిస̀ర��  , థ()�స̀� ,ఎందుకంటz ప�� �"A(ా 
ఆ1"()తం - అ� (��ిస̀ర��  (4.7K) , శ�� సరఫ(ా3.3V.

క'��q"Pర��  కqOg8 6బB� �క� గ()ష̀ ఖf.తతAం W� ందట>#�: 

� q ��Jెప	ట>#��"f ఉంట�ం�� , 
� వంట_hాధ�j��నంత fన] , 
� J"ల=వ¡Zకరణ మdల=ల నుం23 (GSM య=ంట�q"]ల' , పర�Nrgణ (623�ప�కటన , అ1�క yదు�� లDౖను�  , etc).

CommManagerGSM మ=డూ�� కmY) , కU2" Tవ�ంYా స(�¢న వ¡Zక()ంJే ఇ��అనల=� ��q"Pర� �లత Nా() ల/Wాల' 
4�ర�గBత£న] yల'వలను.

ఆంట_q"]�క� GSM మ=డూ�� ల!�" ¤త�ం CommManager నగర ఏ(ా	ట� Jేయ=mబలj��న GSM �ిగ]� 
�mfనట�వంట_ 4Hర�.

ఉత�మమ=(ా< #] Wా� స̀� భవనం మBందు ల/Wాలక' hా� @ త#¥ Jేయడంచుర�క'Yా GSM మ=డూ�� SMS పంప2"#� 
మ()యB ఇj�@ళ�ను �ీAక()ంచడం.
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ప��23§ట� కనAర̀� వరక' అనల=� �క� ¨"qO� ఆకృTకరణ గZ©ªంచటం జర�గBత£ం��CommManagerCfg.” ల/ exe 

అ4ి� 6ష8 ; 23§ట� కనAర̀� వరక' అనల=Y�Pట_`ంగBల' ” * ట>బ�ను.

క'ADC Wా(ా$� (“ మ=ర�	 ; సవరణ W�ా రం«ంచబడ{  ” *) నజనర� * ట>? ఎం4ిక Jేయ=m.

J"ల=మBఖ�j��న ఎం4ిక ప�త�g అవ�ట�	
 #యంత�ణ Rసం ప�పంచ ��ట_`ం� (“ ఉం�� ; ఉప�Y)ంచం232ై(�¬̀ కంట�� mం� (27 

ప()$�# (^లర�� ) - ఏ ఈNOం
P #రAచనంఅవసరj��న ” *) ఈ జ�ం2" అనుమ�సు� ం�� ప�� ¨"qO� Rసం 
6ట>@ంfనఅవ�ట�	
 న ఆట�మ=ట_¬ ADC ¨"qO� అం�తం మ()యB 2"� 4ింY)®ంద ($8 yల'వ *).అవ�ట�	
 (Max 

overstep త(ాAత �ిA¯ ఆ° Jేసు� ం��yల'వ *).ఈ hా� @ల' ప�� ADC WX � YాZ [ Rసం #రAfంచబ2"{ @మ()యB ప�� ADC 

¨"qO�.

C±లగBటఈ ఐf³ా#] (అందుబ>ట�ల/ $Y)mన గత 8 (^లర��  వ�వస�  6ట>@ంచుక'qrhా1"రణ (´�ల/ 27) ల!�" 16 

అవ�ట�	
 , ప�త�g అం�తమయ=�ర�ADC ప��ఫల=#] ఈ ఉత	��  �క� #యంత�ణ.ఈ ఎం4ికను ఎంచుRవడం 
ాWా236ట>@ంf సంఘటనల ADC hా� @లక' , మ()యB ADC ప��ఫల=#] #యంత�ణhా� #క ప()కరం (hా� #క #యం��క 
ల!�" ఇతర �క� అమల' ార�కZమం ల!క'ం2") ఒక.(^ల�P అవ�ట�	
 (´�ల/ hా� #క W� ంద2"#� ఇతర మ=ర<ం ల!దుADC 

ఫmC"ల #యంత�ణ.

ప��ADC ¨"qO� Wా(ా$త£ల' మ()యB ఎం4ికల ఉన]��: 

న!దు $ేయ' ప��కరమ')*ర+ : రంగంల/ “ మ=ర�	 ఉంట�ం�� ; మ=ర�	Adc ఇను	
 4Hర� ” *.

న!దు $ేయ' ప��కరమ'రకమ' : W�ా మ=ణ,క రాల LM335 ఉంట>@ ,LM35 , N�ల!` � , % , % తల�Zందుల' ( % 

Inv).Nాడ�క() �త�  ��q"P� రకం జc23ంచవచు. ,ADCSensorTypes ��ౖ� �త�  4Hర� జc23ంచడం �"A(ా.ట_ఎ¬P ట_.అదనంYా 
��ౖళµ� ��q"P� రకం 4Hర� అ�ే 4Hర�CI ర�W� ం��ంfనNార� తప	క , అప�	డ� �H	¶ మ()యB 1నుం23 16 మ()యB W� 23Y)ంప� 
".ట_ఎ¬P ట_ ".ఈ ��ౖల' తదుప() 1024hా� @ ఉం�� మ¶̀.Doesn ట�¬9:'CommManager Rసం t yషయం , అంటz 
సూfక#యం��క #లA మ()యB ల/·.

క#ష̀yల'వ (“ Min ,ల�వ ” *) - ప2ేఈ yల'వ (ఒకhా() Zా �ిం� సమయంల/) �Zంద - #లA ఈNOం
 (అండరPంఘటన *) 

రంగంల/ W�ా రం«ంచబడ�త£ం�� మ()యB సంబం1�త అవ�ట�	
 అమర.బడ�త£ం��(ADC Rసం ప�త�g అవ�ట�	
 (´�ల/).

గ��ష�,ల�వ (“ మ�
012ల�వ ” *) - 4�ౖన overstepఈ yల'వ (ఒకhా() Zా �ిం� సమయంల/) - #లA ఈNOం
 (సంఘటన * ఓవ�)

(�ీ�{  W�ా రం«ంచబడ�త£ం�� మ()యB సంబం1�త అవ�ట�	
 ��య� Jేయబడ�త£ం��ADC Rసం ప�త�g అవ�ట�	
 ¹·).

సంఘటన67 (సంఘటన * �ంద) - అమల' Jేయ2"#� ఈNOం
 ,�Zంద ప23WX య=డ� కFస yల'వ (ఒకhా() �"టz 
సమయంల/) Rసం programed ఉంటzప�Nాహం ADC ార�కZమం.

సంఘటనమ�81 (సంఘటన * ఓవ�) - అమల' Jేయ2"#� ఈNOం
 ,programed గ()ష̀ yల'వ 4�ౖ overstep (ఒకhా() Zా �ిం� 
సమయంల/) Rసం ఉంటzప�సు� త ADC ార�కZమం.

9ార:ప�ం���ట� కన�ర�� ;<= >ా మ? క�.

ADCార�కZమం ప�� ADC ¨"qO� Rసం అ#] hా� @లల/ ఉంట�ం��.అ� 24 ADC క'ార�కZమ=ల' CommManager 

ర�W� ం��ంfనNార� Jేయవచు..
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అ��అ#] ADC ¨"న�P hా� @ల' NOంటqr మ=ర�	 అనుమ�సు� ం�� , ADC #రAfంచవచు.ార�కZమం (ఇ.g.ఇంట��  వ���గత 
C"పన Rసం) ఈNOం
 అమల' �"A(ా.

క'ADC ార�కZమం సవ()ంచం23: 

� ఎంచుRం23జpxC" నుం23 ార�కZమం.
� 4Hర� ఉంట�ం��(“ రంగంల/ మ=(ా.ర� ; WX � YాZ [ 4Hర� ” మ=ర.ం23 ; *).
� ��
అ#] ADC hా� @ల' (min , ప�సు� త ార�కZమం Rసం గ()ష̀).
� నm4ిNrయBబట8 (“ న}కరణ ప()కZమం ” *).
� మ~� Jెప�	అ#] ార�కZమ=ల' ఈ దశలను.
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3.4.3 .�ా���� మ	
య� CommManager క� PCB ల�అవ�� , LevelManager మ	
య� ��ద�  

ఇతరఈథ	��� �యం!"కల 

J"ల=�క� eHouse కంట�� లర��  J"ల= W�ా రం«ంfన (�ండ� వర�స IDC hా�ట��  ఉప�Y)సు� ం���ా¶̀ సంhా� పన , 
deinstallation మ()యB �Hవ.Nాడ�క flat 6బB�P1 $ NOడల'	 ఇ�� , 6బB�P �రక' wholes తయ=ర� అవసరం ల!దు.

4ి8ఏ.1.hా�
 �»ర¼చత£రh�ా ార PCB న ఆారం మ()యB అదనంYా బ>ణం ఉం���"f ఉంచు.

సూదుల'వర�స W�ా 1"న�తCI లD��ంచబ2"{ @: 

______________________________________________________________ 

| | 

| | 

|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________________________________________________________ | 

ADCఇనుAట? ను – 9ార:ప�ం - క� - ���ట� కన�ర�� (ADC ఇనుAట? ను) (0 ; 3 , లB 3V)GND – గ'��ంC సూచన ; ఏ బHహ� 
సంJHవ�తల� క��8� $ేయవదుL (IDC - 20) 

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

3- 0 4 IN ADC - 8 IN ADC 

5- 1 6 IN ADC - 9 IN ADC 

7- 2 8 ల� ADC - 10 IN ADC 

9- 3 10 ADC - 11 IN ADC 

11- 4 12 ADC - 12 IN ADC 

13- 5 14 ADC - 13 IN ADC 

15- 6 16 IN ADC - 14 IN ADC 

17- 7 18 ADC - 15 IN ADC 

19- VDD (+3 , 3V) 20 - VDD (+3 , 3V) - 	
�ధకం �క� సం�ా� పన అవసరంఅనల�� �����ర  !దు$% ప&సు' త ప
)*+ ,-సం 100 OM 
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DIGITAL ఇను�ట� నుప�త
� - (ON/ఆ�) �న� ల��� �యం��క �క� భ�� � స�"#$%(IDC (ఏ బ(హ
 సం*(వ
తల, క"#$% 

-ేయవదు0 ) - 16) 

1- ���ట� ఇను
� 1 * 2 - ���ట� ఇను
� 2 * 

3- ���ట� ఇను
� 3 * 4 - ���ట� ఇను
� 4 * 

5- ���ట� ఇను
� 5 * 6 - ���ట� ఇను
� 6 * 

7- ���ట� ఇను
� 7 * 8 - ���ట� ఇను
� 8 * 

9- ���ట� ఇను
� 9 * 10 - ���ట� ఇను
� 10 * 

11- ���ట� ఇను
� 11 * 12 - ���ట� ఇను
� 12 * 

13- ���ట� ఇను
� 13 * 14 - ���ట� ఇను
� 14 * 

15- ���ట� ఇను
� 15 * 16 - GND 

ఇను�ట��ట�	ంచబ�న �ేయవచు� అంతర�తం�ా �����  బట!"  ల$%&'యం()క.క+,-" �ేయవదు/ .0ాశ2త 3క� +&శనం 
4ావచు�'యం()క.

DIGITALఇను�ట� ను 1స234ం�న - (0 ; 3.3V) - (56ౖన/ఆ�) �న� ల��� ఆ5ి9:సు2 ం�;�యం��క (<=త� ఏ బ(హ
 సం*(వ
తల, 

క"#$% -ేయవదు0 (IDC - 50PIN) (సం�క 1) 

1- ���ట� ఇను
� 1 2 - ���ట� ఇను
� 2 

3- ���ట� ఇను
� 3 4 - ���ట� ఇను
� 4 

5- ���ట� ఇను
� 5 6 - ���ట� ఇను
� 6 

7- ���ట� ఇను
� 7 8 - ���ట� ఇను
� 8 

9- ���ట� ఇను
� 9 10 - ���ట� ఇను
� 10 

11- ���ట� ఇను
� 11 12 - ���ట� ఇను
� 12 

13- ���ట� ఇను
� 13 14 - ���ట� ఇను
� 14 

15- ���ట� ఇను
� 15 16 - ���ట� ఇను
� 16 

17- ���ట� ఇను
� 17 18 - ���ట� ఇను
� 18 

19- ���ట� ఇను
� 19 20 - ���ట� ఇను
� 20 

21- ���ట� ఇను
� 21 22 - ���ట� ఇను
� 22 

23- ���ట� ఇను
� 23 24 - ���ట� ఇను
� 24 

25- ���ట� ఇను
� 25 26 - ���ట� ఇను
� 26 

27- ���ట� ఇను
� 27 28 - ���ట� ఇను
� 28 

29- ���ట� ఇను
� 29 30 - ���ట� ఇను
� 30 

31- ���ట� ఇను
� 31 32 - ���ట� ఇను
� 32 
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33- ���ట� ఇను
� 33 34 - ���ట� ఇను
� 34 

35- ���ట� ఇను
� 35 36 - ���ట� ఇను
� 36 

37- ���ట� ఇను
� 37 38 - ���ట� ఇను
� 38 

39- ���ట� ఇను
� 39 40 - ���ట� ఇను
� 40 

41- ���ట� ఇను
� 41 42 - ���ట� ఇను
� 42 

43- ���ట� ఇను
� 43 44 - ���ట� ఇను
� 44 

45- ���ట� ఇను
� 45 46 - ���ట� ఇను
� 46 

47- ���ట� ఇను
� 47 48 - ���ట� ఇను
� 48 

49- GND 50 - GND - (ఇను
ట�ను క����/తగ�� త�ం�� ��సం) 
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>?���యం��కల �క� 9#రAB 6 IDC లC ఏ3ా�టE -ేయవచుG - 10 Hా>IటE�  బదుల,JాIDC - 50 (9#రAB 2).

DIGITALఇను�ట� ను 1స234ం�న - (0 ; 3.3V) - (56ౖన/ఆ�) �న� ల��� ఆ5ి9:సు2 ం�;�యం��క (<=త� ఏ బ(హ
 సం*(వ
తల, 

క"#$% -ేయవదు0 (IDC - 10PIN) (9#రAB 2) 

1- ���ట� ఇను
� (n * 8) +1 2 - ���ట� ఇను
� (n * 8) +2 

3- ���ట� ఇను
� (n * 8) +3 4 - ���ట� ఇను
� (n * 8) +4 

5- ���ట� ఇను
� (n * 8) +5 6 - ���ట� ఇను
� (n * 8) +6 

7- ���ట� ఇను
� (n * 8) +7 8 - ���ట� ఇను
� (n * 8) +8 

9- GND �యం� క !"# ం$ 10 - GND �యం� క భ&' – ��సంఇను
ట�ను క����/తగ�� త�ం�� 

DIGITALప��ఫలL�� 1 (34ల�M పటN% ంచు>Oవడం 1) – >Oసం 34ల� �ైRవర�ST ప��ఫలL��34ల� 5U�రకం ప�త
� సంబంధం (IDC - 50) 

1- VCCDRV – ()ల+ ,- రకం /దు12 సరఫ(ా (+12 V �ా� UPS)(అ6�క ఓల+� � వ1�(9కం!ా �ై<వర=�  ర>�ంచటం డA$ B!)ంచటం,- రణ) 

2- VCCDRV - ()ల+ ,- రకం /దు12 సరఫ(ా (+12 V �ా� UPS) (B!)ంచటD�Eఅ6�క ఓల+� � ,- రణ వ1�(9కం!ా �ై<వర=�  ర>�ంచటం డA$) 

3- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై<వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.1 - �ై<Q/స(RS 1 ��శలU A (CM) 

4- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై<వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.2 - �ై<Q/స(RS 1 ��శలU B (CM) 

5- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై<వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.3 - �ై<Q/స(RS 2 ��శ A (CM) 

6- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై<వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.4 - �ై<Q/స(RS 2 ��శ B (CM) 

7- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై<వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.5 - �ై<Q/స(RS 3 ��శలU A (CM) 

8- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై<వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.6 - �ై<Q/స(RS 3 ��శలU B (CM) 

9- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై<వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.7 - �ై<Q/స(RS 4 ��శలU A (CM) 

10- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.8 - �ై<Q/స(RS 4 ��శలU B (CM) 

11- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.9 - �ై<Q/స(RS 5 ��శలU A (CM) 

12- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.10 - �ై<Q/స(RS 5 ��శలU B (CM) 

13- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.11 - �ై<Q/స(RS 6 ��శలU A (CM) 

14- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.12 - �ై<Q/స(RS 6 ��శలU B (CM) 

15- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.13 - �ై<Q/స(RS 7 ��శలU A (CM) 

16- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.14 - �ై<Q/స(RS 7 ��శలU B (CM) 
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17- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.15 - �ై<Q/స(RS 8 ��శలU A (CM) 

18- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.16 - �ై<Q/స(RS 8 ��శలU B (CM) 

19- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.17 - �ై<Q/స(RS 9 ��శలU A (CM) 

20- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.18 - �ై<Q/స(RS 9 ��శలU B (CM) 

21- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.19 - �ై<Q/స(RS 10 ��శలU A (CM) 

22- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.20 - �ై<Q/స(RS 10 ��శలU B (CM) 

23- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.21 - �ై<Q/స(RS 11 ��శలU A (CM) 

24- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.22 - �ై<Q/స(RS 11 ��శలU B (CM) 

25- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.23 - �ై<Q/స(RS 12 ��శలU A (CM) 

26- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.24 - �ై<Q/స(RS 12 ��శలU B (CM) 

27- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.25 - �ై<Q/స(RS 13 ��శలU A (CM) 

28- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.26 - �ై<Q/స(RS 13 ��శలU B (CM) 

29- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.27 - �ై<Q/స(RS 14 ��శలU A (CM) 

30- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.28 - �ై<Q/స(RS 14 ��శలU B (CM) 

31- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.29 - �ై<Q/స(RS 15 ��శలU A (CM) 

32- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.30 - �ై<Q/స(RS 15 ��శలU B (CM) 

33- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.31 - �ై<Q/స(RS 16 ��శలU A (CM) 

34- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.32 - �ై<Q/స(RS 16 ��శలU B (CM) 

35- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.33 - �ై<Q/స(RS 17 ��శలU A (CM) 

36- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.34 - �ై<Q/స(RS 17 ��శలU B (CM) 

37- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.35 - �ై<Q/స(RS 18 ��శలU A (CM) 

38- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.36 - �ై<Q/స(RS 18 ��శలU B (CM) 

39- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.37 - �ై<Q/స(RS 19 ��శలU A (CM) 

40- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.38 - �ై<Q/స(RS 19 ��శలU B (CM) 

41- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.39 - �ై<Q/స(RS 20 ��శలU A (CM) 

42- ప త1G సంబంధం ()ల+ ��సం ()ల+ �ై <వJ KL ���ట� ఉత
�N,- రకం (12V/20mA) KLబ�టO� వPల.40 - �ై<Q/స(RS 20 ��శలU B (CM) 
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43- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.41 - �ై�)/స�*+ 21 ,-శల/ A (CM) 

44- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.42 - �ై�)/స�*+ 21 ,-శల/ B (CM) 

45- GND/0యం��క 2క3 456 ం7 0V 

46- GND/456 ం7 0V 

47- GND/456 ం7 0V 

48- PWM 1 (PWM మసకబ9��న RGB TTL – ఏ 1 ల�,< ఎర>ప( రంగ% ; ల�క@ం�<శ�A  �ై�వ�) 3.3V/10mA (పవ� ,<��BCిం,- డF7 2క3 ప�త�� 
0యంత�ణ ��సం�ై�వ� ఓIJ'  - ఐLJ ల�ట�) 

49- PWM 2 (PWM మసకబ9��న RGB TTL – ఏ 2 ల�,< 4M6N రంగ% ; ల�క@ం�<శ�A  �ై �వ�) 3.3V/10mA (పవ� ,<��BCిం,- డF7 2క3 ప�త�� 
0యంత�ణ ��సం�ై�వ� ఓIJ'  - ఐLJ ల�ట�) 

50- PWM 3 (PWM మసకబ9��న RGB TTL – ఏ 3 ల�,< బOP  రంగ% ; ల�క@ం�<శ�A  �ై�వ�) 3.3V/10mA (పవ� ,<��BCిం,- డF7 2క3 ప�త�� 
0యంత�ణ ��సం�ై�వ� ఓIJ'  - ఐLJ ల�ట�) 

DIGITALప��ఫల��� 2 (
�ల� పట�� ంచు��వడం 2) – ��సం 
�ల� �ై�వర��  ప��ఫల���
�ల� !"�రకం ప�త%& సంబంధం (IDC - 50) 

1- VCCDRV – ��ల� !"�రకం Qదు�T సరఫ�ా (+12 V �ా0 UPS)(అX-క ఓల�' � !"�రణ వ���Yకం4ా �ై�వర>P  రZ�ం[ే డF7 ]4�ంచటం) 

2- VCCDRV - ��ల� !"�రకం Qదు�T సరఫ�ా (+12 V �ా0 UPS) (]4�ంచట90_డF7) అX-క ఓల�' � !"�రణ వ���Yకం4ా �ై�వర>P  రZ�ం[ే 

3- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై�వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.43 - �ై�)/స�*+ 22 ,-శల/ A (CM) 

4- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై�వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.44 - �ై�)/స�*+ 22 ,-శల/ B (CM) 

5- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై�వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.45 - �ై�)/స�*+ 23 ,-శల/ A (CM) 

6- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై�వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.46 - �ై�)/స�*+ 23 ,-శల/ B (CM) 

7- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై�వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.47 - �ై�)/స�*+ 24 ,-శల/ A (CM) 

8- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై�వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.48 - �ై�)/స�*+ 24 ,-శల/ B (CM) 

9- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై�వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.49 - �ై�)/స�*+ 25 ,-శల/ A (CM) 

10- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.50 - �ై�)/స�*+ 25 ,-శల/ B (CM) 

11- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.51 - �ై�)/స�*+ 26 ,-శల/ A (CM) 

12- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.52 - �ై�)/స�*+ 26 ,-శల/ B (CM) 

13- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.53 - �ై�)/స�*+ 27 ,-శల/ A (CM) 

14- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.54 - �ై�)/స�*+ 27 ,-శల/ B (CM) 

15- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.55 - �ై�)/స�*+ 28 ,-శల/ A (CM) 

16- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.56 - �ై�)/స�*+ 28 ,-శల/ B (CM) 
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17- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.57 - �ై�)/స�*+ 29 ,-శల/ A (CM) 

18- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.58 - �ై�)/స�*+ 29 ,-శల/ B (CM) 

19- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.59 - �ై�)/స�*+ 30 ,-శల/ A (CM) 

20- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.60 - �ై�)/స�*+ 30 ,-శల/ B (CM) 

21- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.61 - �ై�)/స�*+ 31 ,-శల/ A (CM) 

22- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.62 - �ై�)/స�*+ 31 ,-శల/ B (CM) 

23- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.63 - �ై�)/స�*+ 32 ,-శల/ A (CM) 

24- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.64 - �ై�)/స�*+ 32 ,-శల/ B (CM) 

25- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.65 - �ై�)/స�*+ 33 ,-శల/ A (CM) 

26- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.66 - �ై�)/స�*+ 33 ,-శల/ B (CM) 

27- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.67 - �ై�)/స�*+ 34 ,-శల/ A (CM) 

28- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.68 - �ై�)/స�*+ 34 ,-శల/ B (CM) 

29- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.69 - �ై�)/స�*+ 35 ,-శల/ A (CM) 

30- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.70 - �ై�)/స�*+ 35 ,-శల/ B (CM) 

31- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.71 - �ై�)/స�*+ 36 ,-శల/ A (CM) 

32- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.72 - �ై�)/స�*+ 36 ,-శల/ B (CM) 

33- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.73 - �ై�)/స�*+ 37 ,-శల/ A (CM) 

34- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.74 - �ై�)/స�*+ 37 ,-శల/ B (CM) 

35- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.75 - �ై�)/స�*+ 38 ,-శల/ A (CM) 

36- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.76 - �ై�)/స�*+ 38 ,-శల/ B (CM) 

37- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.77 - �ై�)/స�*+ 39 ,-శల/ A (CM) 

38- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.78 - �ై�)/స�*+ 39 ,-శల/ B (CM) 

39- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.79 - �ై�)/స�*+ 40 ,-శల/ A (CM) 

40- ప�త�� సంబంధం ��ల� ��సం ��ల� �ై �వ� �� ���ట� ఉత�� !"�రకం (12V/20mA) ��బ%ట&' వ(ల.80 - �ై�)/స�*+ 40 ,-శల/ B (CM) 

41- GND/0యం��క 2క3 456 ం7 0V 

42- GND/0యం��క 2క3 456 ం7 0V 
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43- GND/0యం��క 2క3 456 ం7 0V 

44- GND/0యం��క 2క3 456 ం7 0V 

45- PWM 1 (PWM 2క3 అంతర̀త శ�A 0 �ై�వ� RGB 12v/1A ఏ 1 ల�,< Red) 

46- PWM 1 (PWM 2క3 అంతర̀త శ�A 0 �ై�వ� RGB 12v/1A ఏ 1 ల�,< Red) 

47- PWM 2 (RGB 12v/1A ��సం PWM ఏ 2 ల�,< 4M6N 2క3 అంతర̀త శ�A 0 �ై�వ�) 

48- PWM 2 (RGB 12v/1A ��సం PWM ఏ 2 ల�,< 4M6N 2క3 అంతర̀త శ�A 0 �ై�వ�) 

49- PWM 3 (RGB 12v/1A ��సం PWM ఇక3డ 3 ల�,< బOP  2క3 అంతర̀త శ�A 0 �ై�వ�) 

50- PWM 3 (RGB 12v/1A ��సం PWM ఇక3డ 3 ల�,< బOP  2క3 అంతర̀త శ�A 0 �ై�వ�) 

POWERDC (4 - !ి* +ా�-.) పవ/ స!01�  

1- ఇను�b (+5 V/2A GSM మcడూ�� Qదు�T) 

2- GND/456 ం7/0V 

3- GND/456 ం7/0V 

4- ఇను�b (+5 +12 V [ేయం��)/0.UPS – �� 5A Qదు�T 0యం��క ;0రంత�ాయం4ా Qదు�T సరఫ�ా 

ఈథ
-�.- LAN (10MBs) 45ట6/7 +ా�-. RJ45 క45&* 

ACCU- �ల6 8ే:" ప
�కరం (3.GSM మ�డూ%= ��సం 7V/600mAH) 

1+ 0ల+ [ేC" ప��కరం 

2- GND 

eHouse1 - EHouse 1 క> క45&* ��సం (RJ45) +ా�-. (RS - 485) �ేట? బసు@ లABCDE�F సం+ాG పన (మ�త�IJ CM) 

1 ,2 - GND/456 ం7 (0V) 

3 ,4 - VCC +12 V , (POWER DC ల/ +12 V Qదు�T సరఫ�ా కef�ా' g�hb) కefi' ల�దు.

5 - TX + (అవ(ట&�b అనుకjల ట9� 0klటmంn) అవకలన 

6 - TX - (వ���Yక అవ(ట&�b ట9� 0klటmంn) అవకలన 

7 - RX - (��CoపpN అవ(ట&�b ప��కjల) అవకలన 

8 - RX + (��CoపpN అవ(ట&�b Lానుకjల) అవకలన 

కరంట� ప� గ
�  �ట��  ��ట�RoomManager అనుక�లం�ా , ExternalManager , HeatManager ��ా మ�ణ�క ల�దుRS232 - 485 

కన!ర�" , #$ా %ిం' #(బ
* క+,-� అవసరం అ01eేHouse1 వ3వస4 .

TX +< - > RX + 
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TX -< - > RX -

RX +< - > TX + 

RX -< - > TX -

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

ALARMHORN –5678ంచు - 67ల� %ి!చు�  ల: (;ా<=రణం�ా మ
�7ంచబ>?న@A , ;ా<=రణ , ;ా<=రణం�ా ఓ�C)(CM #Dసం) 

ALARMLIGHT– CM EకF భద�1= వ3వస4  నుం>? HIచJ67క #ాంK 

ALARMHORN- CM EకF భద�1= వ3వస4  నుం>? అల�రం L"M 

ALARMMONITORING– %క�367టN ఏజQRS CM కT అల�రం +UటVWి#(షC #Dసం అల�రం పర3YZ[ణ(6(>?\ - ల]ౖC 
#_$య�aలతను) 

HWOUTx– L6(cdరeM కంటf� లరe�  (భgష3తhi  అవస6ాల) అం@Aసుi ం@A 

క+,క�రe� ఎడమ నుం>? కT>?Y,ౖపlకT సంఖ3 

1- ;ా<=రణం�ా మ
�7%ిం@A/(#ాn కT 67ల� gదు3o ల�కTం>=) క+,-� NC ,67ల� ఆ<=67త ఉనMపlrడs >?సF+,-� 

2- Com/;ా<=రణ , 

3- NO ;ా<=రణం�ా క+,-� (67ల� gదు3o ల�కTం>= #ాn కT) 1ె67�=రe67ల� ఆ<=67త ఉనMపlrడs COM.

I2C1 ,I2C2 , SPI1 , SPI2 , UARTS TTL , PGM – :ీ
�య= Mక7 NసOరణ సదుRాయంఇంట
TUసు�  

�ేయం>?ప�1ే3క eHouse �u >?�7ంపlలT Y,లTపల బvహ3 ప67క6ాలను అనుసం<=నం ల�దుప67క6ాలT.EHouse ggధ రy�ాలను 
కమz35#(షC ఇంట6(|%సFంటf� లరe� . �ిCS >?}ట* అనుసం<=నం �ే;ాi రeద1=i ం~ాలT , ప�Kఫల�5M , +Zరe�ా ���#D$ కంటf� ల" 
సం#(1=లను ADC ద1=i ం~ాలTఏ ర[ణ ల�కTం>=. ఇతర సం#(1=లT/ఓల�� �లT క+,[+=�శ!త 5యంK�క +=శనం 
#ారణమవlతhం@A.
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3.5.ఇతర మ��య	 ప��ే���ంచబ��న ఈథ���� �యం��కల.

Yాసుi  ~ాసi �ంమ67య
 ఈథ6QM� కంటf� ల"S EకF రyపకలrన ���#D$ కంటf� ల" ఆ<=రం�ా(���#D$ ��ా %స").

YారeL6(cd" వనరeలను �ద�  �తiం క��7 , ఇంట6(|సు�  , >?}టల867య
 అనల�' I/O ఏ #ావల%ిన gధులT 5ర!H�ంచగల 
;ామర4�ం ఉం>=�~ాశ!త 5యంత�ణ గదులT , ప�1ే3క permises ల�@= gదు3తr67క6ాలT.
ప�<=నం�ా , కంటf� ల"S EకF 6Qండs ప�<=న ర#ాల ఉ+=M0(PCB ఆ<=రం�ా L6(cd"): 

స
ాస
�కంటV� లరW�  EthernetRoomManager �
ాXణం ఆZ[రం\ా ,EthernetHeatManager , EthernetSolarManager: 

� �ౖ#_35 >?}ట* ప�Kఫల�5M కT 
� �ౖ#_12 >?}ట* ప�YZ~ాం~ాలకT 
� �ౖ#_16 #���ే ఇనుrట�ను కT - ;ారyప3ం - కT - >?}ట* (0 , 3.3 V) 
� �ౖ#_3 dimmers PWM/DC ల�@= 1 RGB కT 
� ప6ారeణ gదు3దయ;ాFంత (అల� �Y,ౖల�)%ీ!కరi మ67య
 టv� నS�టర�ను 
� ఆ6Qండs వరeస �� రe� � , RS - 232 TTL 

!0ద]కంటV� లరW�  CommManager �
ాXణం ఆZ[రం\ా , LevelManager 

� �ౖ#_80 >?}ట* ప�Kఫల�5M కT 
� �ౖ#_48 >?}ట* ప�YZ~ాం~ాలకT 
� �ౖ#_3 dimmers PWM/DC ల�@= 1 RGB కT 
� RS - 232TTL , RS - 485 ప�67i డూ3�� -S 
� GSM/ SMS 
� �ౖ#_67ల�లT ల: 56ా8ణం1� 8 >?}ట* ప�Kఫల�5M కT 
� <=6ాYాH�కI2C ఇంట6(|సు�  , వ3వస4  gసiరణ #Dసం SPI 

అందరyeHouse కంటf� లరe�  5678ం�ం@A - బzటf� డ" ల: (అ��� � �ేయ>=5#_ అవ#ాశం ఉం@Aఅ@ే L6(cd"/ప67క6ాలT ల:పల 
5యంK�క ఏ ఫ6(8d")అ�ి� #(షC CommManagerCfg నుం>?.ఫరe8YZ" వ3#_iగతం�ా ఉంట�ం@Aసవ67ంచ>=5#_/Y�ా %ిన ల�@= 
సరe� బvట� (��ా మ�ణ�క eHouse కంటf� లరe�  ఆ<=రం�ాట�ం��� � – కంటf� లరe�  ERM వరeస Y,ర�C , LM , CM , 

EHM ,ESM).ఫరe8YZ" ఎ5���� �ేయబ>?ం@A మ67య
 67వ"S enginiering #ాకTం>= #ాదుYాణ�జ3పరం�ా సమ674ంచడం.

�ద�  ఆరcరe�  ఇ@A ఆ<=రం�ా ఒక ప�1ే3క���న ఫరe8YZ" రy�u ం@Aంచడం ;ాధ3మవlతhం@AఉనM L6(cd" 5యంK�కల�ౖ5.ఫరe8YZ" 
అ��� � ;ా4 5కం�ా ఉంట�ం@A(CommManagerCfg ఉ+=M0 PC ;ా¡��d" ఉప\�7ం�.EXE) .

ఈక�>= న¢కరణలను gడsదల అవ#ా~ా5M క�r;ాi 0 ల�@= ప67షF67ంచ>=5#_ కను�£నబ>?ం@A @ో¥ాలT మ67య
సులభ���న 
5యంత�ణల1� అ��� �.
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4.eHouse PC�ా���� (ఈథ
�� ��సం eHouse) 

అదనం�ాఎల	ా
� �� మ�డూ�ళ�ను eHouse వ�వస�  స�యక ల� అమ�ా ర"#ా$%
 &' Windows XP (ిస
* మ�+య, 
-ారసుల. ప�.

4.1.eHouse అ�ి� ��ష� (eHouse.exe) 

ఈఅ1ి2 	3ష5 “ 	6సం ప78ే�	:ంచబ=>? @ ; eHouse 1 ” వ�వస� .ల�“ ఈథ�BCD “ 	6సం eHouse ; వ�వస�  ఈ అనువరEనం 
ఉపG�+ంచవచు ఈథ�BCD �యంH7కల నుం=I అల��3 సమ	ాJక�+#KE ంLM =ేటO 	6సం.ఈ In	3సు అLM Pా�ాQH “ 8R ర5 
Sేయ�T ; ehouse.exe/viaUdp ”కంటU7 లర"2  #ా� @ పటV
 	6వటO�	:.
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4.2.�
సం WDTeHouse (KillEhouse.exe) 

చూడం=I=>W టXౖమ' ర5 	6సం eHouse వ�వస�  	6సం దరఖ�సుE  పర�-[\IంచటO�	:మ�+య, eHouse త�^.�రంతర ప� exe 

అ1ి2 	3ష5._షయంల��ంW అ` , -aౖఫల��ల. , కంటU7 లర"2  మ�+య, eHouse మధ� కమd��	3ష5 లeకPK వడంఅనువరEనం , 
KillEhouse.exe అ1ి2 	3ష5 మdసుక.ంటVంLM మ�+య, మf2 పgనఃP7ా రంiంచం=I.

అమ�+కjkౖళ2ను �లl Sేయబడ8>@ " killexec\" =ై�Bక
�n.

WDTeHouse eHouse వ�వస�  oకp సం#ా� పననందు క�qగ' ఉంLM 	6సం=Isాt
  (kటu
 ంగ,లను Sెల2దు గమ�ంపబడ� ఉంటv.

	6సంeHouse."=Isాt
  వయసు L>l�ా EXE అ1ి2 	3ష5 ; ల�గ�ను\బ�హ
.ఎ�ీ��ీ " jkౖల. త�^ , ఇLM oకp గ,ర"E ఇటxవT #ా� @ 
ExternalManager నుం=I అందుక.నC , ఈ అత�ంత ఎందుకంటvవ�వస�ల� మ,ఖ�yz{న మ�+య, 	:2ష
yz{న 
కంటU7 ల'._షయంల�ExternalManager లeకPK వడం , HeatManager 1%ర" (ఇ.g ." ల�గ2ను\HeatManagerName.టuఎ� టu " ) 

ల�W jkౖt లeL> -ా=>TRoomManager (ఇ.g." ల�గ2ను/సల�5.టuఎ� టu " ).ఇతర సందర|ంల� , WDTeHouse �n(kD 
Sేయబడ}త~ంLM.cyclically EXE , 	ా� ఇప�టu	3 ఉనC ల�W -aత~క.త~నC�యంH7క.

ఉL>హరణeHouse 	6సం.RoomManager 8R EXE's మ�త7y� మ�+య, -ాటu� ఒకటu 1%ర" ఉంLMసల�5: 

ఇ - ఇళ�� ����జ� 

ehouse.exe 

/NE/ Nr/NT/ND 

100000 

120 

C:\ఇ - �ాం\ఇ - House\ల�గ�ను\సల��.ట!ఎ"# ట! 

తదుప�+* �3ఖల. Pా�ాQత~ల..jkౖల. నడ}సుE ంLM: 

1 అ1ి2 	3ష5Windows ల� 1%ర" 

2 executable"jkౖt ఇ5 ; �5\" eHouse వ�వస�  =ై�Bక
�n 

3 executablePా�ాQత~ల. 

గ�+ష
  4అ1ి2 	3ష5 [ల.] ప� oకp సమయం 

5ఇ�>	:
_టx గ�+ష
 సమయం [ల.] 

6 jkౖల.1%ర" , సృ�ి
 /సవరణ నుం=I వయసు త�^.

jkౖళ��" ."నడ�సు� ం�	 ; �లl eHouse అనువరEనం 	6సం " �ార���ా�హక�డ�\" =ై�Bక
�n అLే ఆకృH.

మ��కఅ1ి2 	3ష5 ఆకృ�కరణ jkౖళ�� 1kట
టం L>l�ా WDT L>l�ా �రl��ంచబడ}త~ంLMఈ =ై�Bక
�n.
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4.3 .అ�ి� ��ష� ConfigAux (ConfigAux.exe) 

ఈఅ1ి2 	3ష5 	6సం ఉపG�+#ాE ర": 

� P7ా రంభ _�>నంఅమ�+క 
� eHouse #ా$%
&'అ�C ��3?&'/#ా$%
 &' -[LMకల 1kౖ Pా��aల.2  
� స�యక#ా�>రణ (kట` అవసరమ@�� అనువరE�>ల 
� అత�ంత �రl�సుE ంLMeHouse సం#ా� పనక. మ,ఖ�yz{న Pా�ాQత~ల..

క.ప��+E ఆకృ�కరణ ప7దర�న , "Pా�ాQత~ల. 8R ర5 ; ConfigAux.exe /ChangeHashKey ".

Pా�ా�టర"2 : 
�బ�ౖల�q5 నంబ' – SMS �3టvl సంఖ� (CommManager 	6సం) (ఇLMఅ�C �యంత7ణలక. ఆకృ�కరణ ల�� మ�+య, 
�యంH7ంచ=>�	: అవసరyz{నPా��aళ�2 ) 
�� పటu
క - ధృ�కరణ అల�� �+థం 	6సం 	6� ��ింగpంటU7 లర"2  మ�+య, చటO7 ల. (��	ా�=ె(ిమt 	6�) (మ��+న 
తర"-ాతఅమ�+క , అLM 	�తE  (kటu
 ంగ,లను ల�� అవసరంకంటU7 లర"2  మ�+య, కంటU7 t Pా�at�) 
�+�D కంటU7 ల' E - yz@T ర"�>మ� - అ�C అనువరE�>ల 	6సం ఇyz@t �ర"�>మ� , Pా��aల.2  -బO7 =>p(ి
ంW 
�+(kప�5 eMailGate �ర"�>మ� - 	6సం ఇyz@t �ర"�>మ�అ�C అ1ి2 	3షను2  , Pా�at� – �+(kప�5 	6సం 
SMTP యdజ' 1%ర"(EMailGate) - EMailGate అనువరEనం 	6సం SMTP _�GగL>ర" ఉపG�+ంSే__ధ -[LMకల1kౖ 
కంటU7 t Pా�at� 
POP3 యdజ' 1%ర" (eMailGate)- EMailGate అనువరEనం 	6సం POP3 _�GగL>ర" కంటU7 t Pా�at� L>l�ా 
ఉపG�+#ాE ర"__ధ -[LMకల1kౖ 
త�ాlత �L>7 వస�  LMనచర� మf� పంపబ=IంLM - లeదుఉపG�+ంచ=>�	: 
#ా� �క హ  ¡
 1%ర" - SMTP #ా� �క హ  ¡
  1%ర"క2@ంD 
రకం ల��+5 - CM 	6సం మ�త7y� #ాL> ఉపG�+ంచం=I 
Pాసl'? SMTP , POP3Pాసl'? - SMTP క2@ంD 	6సం Pాసlర"? ¢ , POP3 
SMTP సరl' �ర"�>మ� ,POP3 సరl' �ర"�>మ� - SMTP మ�+య, POP3 �ర"�>మ� - IP �ర"�>మ� ఉంటv 
ఎంట'అవ	ాశం 
SMTP PK '
 , POP3 PK '
 - SMTP మ�+య, POP3 సరl�¤�ర"
 ¥ 
కరE - సంLేశం ¦�+�క (మ�ర"�) 
CommManager IP�ర"�>మ� - CommManager oకp IP �ర"�>మ� 
CommManager TCP PK '
 - TCPCommManager PK '
 ఆ§ 
ఇంట�BCD (kౖ� �ర"�>మ� - ప�2  TCP/IP లeL>DDNS =ైనQ ((%వ �¨ట' 1kౖ అమ�ా T) 

ఇంట�BCD (kౖ� PK '
 -ఇంట�BCD -aౖపg నుం=I TCP PK '
 
FTP సరl' , FTP =ై�Bక
�n , -ాడ}క�+ ,Pాసl'? - అనువరEనం'సమ	ాJకరణ 	6సం s ప7మ�ణ>లక. LMనచర�ఒక FTP సరl' 
(FTPGateway.exe).
ఇyz@t గ,1ీE కరణ - ఉపG�+ంచ� , అLMCommManager మదªత~ లeదు 
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4.4 .CommManagerCfg - ఈథ���� కంట�� ల�� ఆకృ�క��ంచుమ!.

CommManagerCfg.exeఅ1ి2 	3ష5 ఉపGగపడ}త~ంLM: 

� ప7దర�నeHouse4Ethernet కంటU7 ల'� oకp ప��+E ఆకృ�కరణ 
� మ�న�యం�ాeHouse �యంH7కల సంఘటనల. పంపం=I 
� సlయంS>Tకyz{న(#ాl�¬నం PC Windows =ై�Bక
�n క� నుం=I ఈ-aంD పంపడంస�యక �3టvlల) 

� నడ}సుE నCఆకృ�క�+ంచుటక. ఈథ�BCD మ�+య, (ీ�+యt ఇంట�3qసు2  మధ� Pారదర�క �డ}� ణ	ాల. మ�+య, 
సమస�లను గ,�+Eం� 

� తయ�ర"Sేయ,అ�C కంటU7 t Pా�at� oకp #ా$%
 &' ఆకృ�కరణ , మ�త7ల. , #ా®�¤
 ¯ను2 మ�+య, ఏ ��3?&' Pా2 టOqర* 

� 	6సంఏ ఈథ�BCD కంటU7 ల' oకp ఆకృ�కరణ , అ1ి2 	3ష5 అమల. Sేయ�T	:±ంLM _ధం�ా " 
CommManagerCfg.exe/a: 000201 " , IP 8R�యంH7క ప�ాQH oకp �ర"�>మ� (6 అ²�ాల. -
�ం=Iసు�>Cల.).=Isాt
  Pా�ాQH లeకPK వడం8R CommManager 	6సం 8ెర"సుE ంLMఆకృ�కరణ (�ర"�>మ� 
000254).
8R CommManager ఆకృ�క�+ంచుటఅ1ి2 	3ష5 CommManagerCfg , CommManager చ�+ ంచడం జ�+�+ంLMవర³న.

_వరణ EthernetRommManager 	6సం ప�+Qతంఅమ�+క.
అనువరEన టO�బ,2  ఉ�>C@ ఆ గ,ంపg(kటu
ంగ,2  మ�+య, ఎ�[బ,t లeL> , ఏ రకం oకp ఆ�>రప=Iఈథ�BCD కంటU7 ల'.
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4.4.1 జనర� ట��– 	ా��రణ ��ట�� ంగ�ల�.

ఆ�ా��రణ ట
బ�  ��ం�� అం�ాలను క���.

� �����ంచం !�ా" # - �ా" # $�%& $�'ం( 0 ��నచర) - ఏ , 1 – అందర, , అప./డ1 (అ��క సంఖ) , తక56వ 
ప8ద$�9ంచబడ1త:ం�� సమ<=�రం).

� DevseHouse 1 �>ం? - RM సంఖ) (@ABC8D లE CommManager సహ�ారం �GసంeHouse Hక6 ID 
(CommManager పర)��JణలE eHouse 1).ఎంచు�Gం !0.

� ప$�కరంLMరN - ఈథ$QR? కంటS8 లT Hక6 LMరN 
� మ<రNUట%8ా రంVంచబ !ం�� - WరN LMరN  మ$�యY అత)ంత మYఖ)Z[\న మ<రN/క5 అనుమ]సు^ ం��_`టa' ంగYల5 
� ల<��ం(UART  !_MబYc - ఆLి��సు^ ం�� RS ��e$ా ల<గను పంపం ! - 232 (జQం � ఉం ��) త�h 
� ERM - �యం]8క ($i !j బటk) – Hక6 ర�ా�R ఎంచు�Gం ! ;EthernetRoomManager 

� ప$ారNణ lదు)దయ�ా6ంత (అల' m�nౖల?)_`టa'ంగYల5 - ERM �Gసం ఇq�rs$QD ట
8 �tuషk/ఆదరణ _`టa'ంగYల5 
� _`ట
6లమY - ప8సు^ త కంటS8 లT సమయం _`? 
� స/ష'Z[\నఈథ$QR?/UART 1 - ఈథ$QR? మ$�యY _ీ$�యc మధ) %ారదర9క I ొ)క6 ఆకృ{కరణ మ$�యY స$Q|న 

�ా$ా)చరణక5 ధు8 }క$�ంచ ���� %& రN'  1ప$��~య ప$�క$ాల5 
� స/ష'Z[\నఈథ$QR?/UART 2 - ఈథ$QR? మ$�యY _ీ$�యc మధ) %ారదర9క I ొ)క6 ఆకృ{కరణ మ$�యY స$Q|న 

�ా$ా)చరణక5 ధు8 }క$�ంచ ���� %& T' 2ప$��~య ప$�క$ాల5 
� ]$��� అమరNUప$�కరం - $�_`? �యం]8క బలవంతం�ా 
� సృ�ి'ంచు�బ�ౖల5 �`ౖల5 - కంటS8 c %ాqnct �Gసం ఆకృ{కరణ �`ౖళ�  సృ�ి'ంచు 
� _M�ntటa'ంగYల5 - ఆకృ{కరణ �8ా యం ! , _`టa'ంగY  మ$�యY  ై�వT లED.

� ల<��ంగ/$�కరం - TCPLogger ఆlష6రణ.�యం]8క త�h exe అLి �iషనtమస)ల lషయంలE ల<గను.
� పంLించుఖ<� ట��'  ఈ�nం? - ట��' �యం]8క ఒక సంఘటన పంప.త:నRప./డ1కqnJk త�h.

� సంఘటనసృ�ి'కర̂ - _ిస'� సంఘటనల సవ$�ంచం ! మ$�యY అమల5.
� ఆ�దటa సం�ేశం lం ో  ట���� ల<గను ప8ద$�9ంచ ���� ఉపj���ా^ రN 
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ఆ$Qండవ ట���� బ
�t పంపబడ1త:ం�� %ారదర9కం�ా ID ఉంచడం ట���� �Gసం ఉపj���ా^ రN�యం]8క క5.q�క6టం “ 
నIదు ”  ేట
ను పంప.త:ం���యం]8క.ASCII ట�క5��� �Gసం మ<త8Z�.
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4.4.2 .	ార�ప�ం - క� - ���ట� కన�ర�� - ��ట�� ంగ�ల� 

$Qండ1ర,%ాల5 "  !�టc కనeర'T _`టa'ంగYల5 "క5 అనల<( ; (ADC) సూ�సు^ ం��అమ$�క మ$�యY parameterization ���=ే 
ఇను/టను మ$�యYADC �ార)క�మ<ల5 �రeచq�ల5.ప8] 8 ADC ఇను/టను క��� .ప8] ఇను/? ఆకృ{కరణ అ�ే ఉం��.
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ప8��న _`టa'ంగYలను మ<రUడం , అ�� త�h అవసరంఆ��'��షk �ా ( " సవరణ %8ా రంVంచబ !ం�� " "నుం ! ; �ా��రణ "ఆకృ].

� వద�_`q�tT %8ా రం�
��� LMరN (��� =ేయడం ��e$ా మ<రNU ఉం ��సమ�హం బ
�t మ$�యY "లE LMరN మ<రUడం ; 
"ADC ఇను/? LMరN మ<రUం ! ; 

� మ$ క��ష'Z[\న అంశం ���=ే  !ట�క'T రకం ఇష'ం: 
LM335 - ఉ¡&¢ గ�త _`q�tT ( - 40C , ప$�£త �ా" #లE (¤¥ 56C) 10mV /_)ి , 
LM35 - ఉ¡&¢ గ�త _`q�tT , 
�¦ల§' ¨ - �¦ల§' ¨ ��లతను< 0 , 3.3 V) 
% - సంబం��ం� �ాతం ��లత�¦ల§' ¨ 3.3V 
% Inv - $�వTt lల5వ ల©��6ంచడం$iటª (100 % - x % ) అటªవంటa «& టS వంటa - ట
8 �tస'T (ప8]క¬ల �ా" #మ<Lిం() 

MCP9700 - ఉ¡&¢ గ�త _`q�tT ప$�^ శ��^¤¥ ఉ¡&¢ గ�త�®�ణ¯ (10mV/C) 
MCP9701 - ప$�^ ��e$ా ఆ��$�తం ఉ¡&¢ గ�త _`q�tTఉ¡&¢ గ�తల5 Hక6 ప$��� (19.5mV/C) 

� త$ాeతఅ�R ఇను/టను �Gసం _`q�tరN  ర�ాల5 _`? , ఈ�nం?t �iట
#ం�న =ేయవచుUసంబం��త _ిస'� సంఘటనల 
Hక6 ఎగYవ మ$�యY ��గYవ మ<$ా° ల5 క5 , ఉ�� .(�±]క lల5వ సరN� బ
టª ల§�� ప$�£] £ం�%& #ం�� 
_ిగR�ం().
ఈ"ల§బYc L`ౖ ��� =ే�ా^ రN ; ఈ�nం? ��ంద " - మంత8�ాడ1 ,��e$ా ఈ�nం?t జ²C¤� మ$�యY సంభం��త ఈ�nం? నుం ! 
ఎంచు�Gవడం"��� =ేయడం ; "అం��క$�ంచు ;.
ఉనRత %8ా రంభ ��e$ా _`?"��� =ేయడం ; మ<�t ఈ�nం? " ల§బYc , మ$�యY �ావల_ిన ఈ�nం? ఎంచు�Gవడం 
��e$ా"��� =ేయడం ; "అం��క$�ంచు ;.

� త$ాeతఈ దశల5 , అ�� "q�క6ం ! అవసరం ; "_`టa'ంగYలను _M´ =ె#) ;"న ; �ా��రణ " ఆకృ].

� ఆతదుప$� దశలE �ార)క�మ<ల5 ADC LMరN  అం��ంచడZ�.
అ�ేlధం�ా , అ��"�ా ( అవసరం ; సవరణ %8ా రంVంచబ !ం�� " %8ా రంVంచబ !ం��.అ��నIదు �ాల§దు , మ$�యY ప8] 
సమయం ప8మ<దవ�ాత:^  ��ా$�ంచ ���� ���య<ర@µతం =ేయబ !ం��మ<రNUట.

� ఎంచు�Gం !జ²C¤� నుం ! మ$�యY "లE �ార)క�మం ; "%&8 �ా� � LMరN మ<రUం ! ;�ీc¶  �ావల_ిన lల5వ _`?.

� అప./డ1ADC �ార)క�మం ఎ !షk - (మ<$ా° ల5 �రe�ం=ే min , అ�R ADC ఇను/? మ<�t)ప8] �ార)క�మం �Gసం.

� ఎప./డ1WరN ఎంచు�Gల§�  ేట
 రంగంలE మ<$ా° ల5 lల5వ ఎంటT , ఖ�Uతం�ాజ²C¤� నుం ! స�R@µత lల5వను 
ఎంచు�Gం ! ���ం���� బ
ణం q�క6ం !.

ADC �Gసం సృ�ి'ంచడం _`టa'ంగYల5 జ²· పకం ఉం �� ఆ$Qండ1 ట
8 �tuటT ఆకృ{కరణ ట
బను ప$�గణలE�� {సుక5ంట
రN 
మ$�యY ై�వరN  మ$�ంత ఇను/టను ఇక6డ �$ా¸ $�ంచ ���� , ల§�� ఆకృ{క$�ంచుటక5�ాటa� స$��ా.

���=ే ఇను/టను సంఖ) అందుబ
టªలE ఉq�R# ై�వT మ$�యY ¹$i¶ºT �nర»k బటa'  మ<రNత:ం�� , 
కqn�'అంతర°త _`q�tరN  , �యం]8క ఫ$i½ºT.�ాబటa'  మ<రవచుUఇను/? �
గం�ా C¾�ా ఉం�� మ$�యY అ�R 
ఉపj��ంచబడదు ఆ జ$��i.�GసంC¾�ా ఇను/టను వంటa సమ<ంతరం�ా ల§�� క5��ం=�రN _`q�tరN  లE అనుసం��నం 
ల§దుఈ Z� ��లతల5 వ�¿�కృత ల§��  ై�వT %ాడ1.

త$ాeత�ార)క�మం L`ౖ మ$�యY ���ం�� ప$�ధుల5 _`? , "q�క6ం ! ; అLM¶టSÀs�ా� �/న}కరణ ప$�క�మం ".
WరN అ�R సృ�ి'ం�న�ార)క�మ<ల5 "�  ై�వరN  లED అవసరం ; _M�ntటa'ంగYల5/"_`టa'ంగYలను _M´ =ె#) ;.

4.4.2.1 .ADC ప����ాం�ాల అమ�క 

ఆlల5వల5 ; 
�_`'D ఆ��రం�ా గణ¯�ా^ రN_`q�tT Hక6 లJణ�ల5 మ$�యY ��లవబ !న �¦ల§' ¨ క5 %& లUడంశ��^ suply ల§�� సూచన �¦ల§' ¨ , 
�ాటa� క�మ<ం��తమవ.త:ం�� అనుమ]ం="ేఒక ట���� �`ౖc Hక6 lల5వ మ<రUడం ��e$ా ; % eHouse %

\XXXXXX\VCC.CFG "lదు)Á సరఫ$ా (LMరN XXXXXX �Gసం - Hక6 �రNq�మ<�యం]8క).
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ఒక ఖ�UతZ[\న అమ$�క సవ$�ంచడం ��e$ా �ాధ)Z�“ *.Cfg ”  ై$Qక'$�లE ��ఖల5:" % eHouse %\XXXXXX\ADC ల5\" 

_`q�tT సంఖ).
ఆ���ం�� �`ౖc ప8] పం��^ Hక6 అర"ం (మ<త8Z�ఒక ద�ాంశ Cందువ. ల§క5ం � పర¢).
ఈ  ేట
 ఆ��రం�ా గణ¯�ా^ రN_`q�tT Hక6 �ా" #L`ౖ మ<$�/ ! (సంబం��ం� నసరఫ$ా �¦ల§' ¨ ల§�� సూచన - సWకరణం 
l�®�ించడం ��e$ా �ా��రణ)«ాక'T + ఆ�`t? * x Hక6 సూచన Hక6 lల5వ LMరN x (ADC < 0.. 1023>.

�దటa (VCC ల§�� Vref) * 10000000000 - ����నWరN ఒక ఇq���c ఉంటÂ ఓల§' � lదు)Á �nౖఫల)ం ల§�� �¦ల§' ¨ 
సూ�కసూచన �¦ల§' ¨ మ�ల.
$Qండవ ఆ�`t? * 10000000000 - DC ఆ�`tటaeల5వ (ఉ��హరణక5 , %ా#ం? 0 వద� ) 
3 వ «ాక'T * 10000000000 -అంశం/�ా" # 
4 వ L`8_ిషk - PRECISION/అం�Qల5 సంఖ)ద�ాంశ Cందువ. త$ాeత ప8ద$�9ంచబ ే 
3 వ ఆప»k - సంఖ)ఐ�Å�ాల5 (_`q�tT రకం - ఎంLిక రంగంలE , 0 నుం ! �దల5L`టa') 
4 వప8త)యం – ఉంచు¤�రN అంచq� lల5వ అదనప. ట��ా��Æగను ల§�� పలకల5 (ఉ��.% , _ి , K) 

లE _`q�tరN  �`ౖళను ¤Çల���&^ ం��" % eHouse %\XXXXXX\ADC ల5\" సeయం=�లక lqÈద �ారణమవ.త:ం�� 
మ$�యYlల5వల5 ల©��6ంచడం.

4.4.3.���ట�ఇను"# ��ట�� ంగ�$  

� ఆ !�టc ఇను/టను LMరN  నIదు ల§�� య<��'��షk తరN�ాత మ<రN/ =ేయవచుU"Hక6 ; %8ా రంVంచబడ¶  సవరణ " 
జనరc «ారం ఐ�Å�ా�R.ట
బY " ఇను/? LMరN  " ల§�� " జÉk _`టa'ంగYల5 " (�GసంCommManager) క�Lిసు^ ం��.

� ఆLMరN  LMరN¤¥ ల§బYc L`ౖ ��� మ$�యY ఎంLిక �ర¢#ంచబడ¤�#"అ�� సంకలనం ; _`q�tT LMరN మ<రNU " �ీc¶ .
� మ$�ంత“ భద8¤� _`టa' ంగY  ” ఒ�i ట
Ê ఉం ��CommManager.
� నIదు"అదనప. _`టa'ంగYల5 ; ఇను/? _`టa'ంగY  ” ఆకృ].

� ఇక6డWరN ఇను/? పద̧] (�ా��రణ/lలEమం) _`? =ేయవచుU , జQం � మ<రNత:నR¤�రNమ<రN =ె#) (Inv).

� లE�ా��రణ ఇను/టను �యం]8క lషయంలE �నR ఇను/? �Gసం చర)భ�£.ఇనe$Q'D ఇను/? నుం ! ఇను/? 
 !స6qn�' �Gసం చర)భ�£.
CommManager ప8వర̂న EthernetRoomManager ఎదురN�ా ఉం���nౖప$�త)మY Hక6 _`టa'ంగYల5.అల<రం 
_`q�tరN  �ా��రణం�ా "ఆప$i? ఎందుకంటÂ ; Wద"ప$�చయం ఓL`�ం( ; ఏర/రచుట.

� అప./డ1WరN ఇ�Uన సంఘటన eHouse వ)వస"  ఏ ఇను/? �iట
#ంచవచుU.
� ఈమ<T6 ల§బYct ��� =ేయడం ��e$ా జరNగYత:ం��'N/A'(%& 8 �ా� � ల§దుఇను/? �Gసం) , మ$�యY సంబం��త న 

సంఘటనల జ²C¤� నుం ! ఎంచు�Gం !మంత8�ాడ1 , మ$�యY "q�క6ం ! ; "అం��క$�ంచు ;.
� ఎప./డ1అ�R మ<రN/ల5 "L`8� =ే�ా^ రN ; "_`టa'ంగYలను _M´ =ె#) ; బటk" �ా��రణ " ఆకృ] , ఆకృ{కరణ _M´ 

మ$�యY ఇ�� అ%&  !Rయం]8క క5.
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అందుబ�ట�ల
 ఇను�ట�ను సంఖ� ఆ��రప���యం��క రకం , � !"#$ %&ర'( , ఫర*+%,$ , etc.%ాడ/క 0 ఉం23ప�సు4 త రకం 
అందుబ�ట�ల
 ఉ6�78 ఎ�7 ఇను�ట�ను గ;<=ంచడం�యం��క మ 0య@ 6,ను అందుబ�ట�ల
 కంటA ఎకBCవ EF � Gా; H 
IేKLందుకB ప�య�7ంచం�� లMదుఇ23 వనర* ఇతర ఇను�ట�ను సంఘర'ణ లM2� 2� 0Pసు4 ం23 వంటQ ప 0మRణంSద - బT ర*"  
KU6�Vర*�  లM2� వనర*లB.
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4.4.4 .��� �ా� �ం	 ��డూ�లర�ను/eHouse4Ethernet కంట�� ల�� �క� �ా�ల�ండ� 

ట�W" ఈ%&ంYV " Z[సం Zార�క;మం \Uడూ�లర�ను/Zా�ల^ండ$ అం_ాలB ఉప`G0aా4 ర*ప�సు4 త �యం��క.

� ఎపb�డ/Sర* కB�� - ZావలKిన వర*స (పd 04 లM2� ఖRe) Zf�g , hiను క�jిసు4 ం23"కkG0 ; "సవ 0ంచు ; అంశం.మRర*m 
ఎంచుZ[వడం త ాnత , సంఘటనoజq$" క�jిసు4 ం23.

� Z[సం\Uడూ�r/calendar hs6,జ$ , అ2ే ప 0కరం (aాt �క) ఉంట�ం23జu��ంI�ర* (" ప 0కరం jLర* " ).
� ల
" "ట� ర( ఈ%&ంY ; , తG0న ఈ%&ంY ఎంచుZ[ం��.
� అపb�డ/E�ా రంభ రZా�7 ఎంచుZ[ం�� ఉం��k: 

" "ఒకaా 0 అమలB ; - ఎంచుZ[ం��ఒక � 0xషz  Zా�ల^ండ$ {ే2| మ 0య@ సమయం.
" బహ~ళ ఉ 0Pత " - ఆధు�క \Uడూ�r ఎంచుZ[ం�� - అవZాశం క��� Zా�ల^ండ ా� ా�త�లB ఏ పbన ావృతం 
(సంవతVరం , 6&లలB , పగలB , గంట , ��షం ,%ారంల
  ��).
" N/A - Zాదు E�ా రంభం - అ� " 

� త ాnతZార�క;మం గ@ 0ం� మ 0య@ అమలB Iేయ���Zf అవసరhi�న సమయం ఎంచుZ[వడం , " "\Uడూ�r 
జu��ంచు ;ఒ�4�� తప�క.

� త ాnతప�ణ��క అ�7 ఈ%&ంYV జu��ంచడం , కB��%&ౖపb మ�� బటను7 6�కCం�� మ 0య@"ఎంచుZ[ం�� ; "�ేట� అjL"Y ;.
� �వరకB ,"6�కCం�� ; "KUటQzంగ@లను KL� Iె8� ; "న ; aా��రణ " ట�W.
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4.4.5 .�ర�మ!ల" ��� �ా� మ#�  �ర$%ంచడం.

ఆZార�క;మRలB �ర�మRం_ాల ప 0�3� కవ$ , ���టr �ర�తం,  �ండ/dimmers.

EF� Gా; మ@�  "ల
 �రn�ంచబ��న ; EF� Gా; మ@�  ".

కBZార�క;మRల jLర*�  మRర*m: 

� KUట���� " సవరణ E�ా రం�ంచబ��ం23 "“న ; జనరr ”ఆకృ� 
� ఎంచుZ[ం��Zార�క;మం �కC జq�{� నుం�� 
� ల
" "EF � Gా; H jLర* మRరmం�� ; Zార�క;మం రంగంల
 jLర* ఉంట�ం23�వ 0 మRర*�.

� త ాnతZార�క;మం jLర*�  మRరmడం , ప�� ఉప`G0ం�న EF � Gా; H �రn�ంచవచుm 
� ఎంచుZ[ం��జq�{� నుం�� Zార�క;మం 
� KUటn�Zf4గత KUటQzంగ@లB ఎంచుZ[వడం ఫk{�ల కల8కప�� ఉత��4  

N/A - అవbట��Y మRరదు 
ON - E�ా రం�ంచు 
OFF - ఆ� 
ఆ( ట�ం� - {�{�CkకంGా ఆ( 

� KUట+సకబ� 0న aాt 8లB < 0.255> 

� నkjి%,య@" "EF � Gా; H అjL"Y ; 
� మe� Iెపb�అ�7 అవసరhi�న Zార�క;మRలB 

వదxఎం� jU�� " KUటQzంగ@లను KL� Iె8� ” "న ; aా��రణ " ట�W ,�యం��క కB ఆకృPకరణ KL� మ 0య@ అEF� � 
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4.4.6 .��ట��� �	ట
� ంగ��  

ల�" �కర ��ట
�ంగ�ల� " �ర� క��� ఒక �యం��క �ర��ంచల�దుఆకృ!కరణ #ెల%దు ఎం'ికల�.

IP �ర�)�మ+ - (�ి,ార�. #ెయ/బడల�దుమ+ర2���34 - ఇ67 �ై9వ; <క= �ర�)�మ+ సమ+నం@ా ఉం��Bఆకృ!కరణ) 

)Cట�;= �ర�)�మ+ 192 ల� ఉం��B.168.x.x 
IP మ+D=(మ+ర2���34 �ి,ార�. #ెయ/బడల�దు) 
IP Gateway (ఇంటEFGH 3Iసం @JటK�య+3F.D) 
SNTP సర�; IP - సమయం సర�; SNTP <క= IP �ర�)�మ+�Lవల� 
GMT Shift - సమయం GMT/సమయం జNO నుం�P ఆQ�.H 
�ీజ)CST U �LVంW. - �ీజనX సమయం మ+ర�Yల� 34Zయ+[లం 
SNTP IP – ఉప]@^ంచం�PSNTP సర�; �ర�)�మ+ బదుల�@ా DNS 'Lర� <క= IP.
MAC �ర�)�మ+ -(MAC �ర�)�మ+ స�యం#�లకం@ా 3Jట_`ం�న మ+ర2వదుa  - గత బcౖHIP �ర�)�మ+ <క= �నG బcౖH 
నుం�P !సుక�నG) 
హe D� 'Lర� - ల�దుఉప]@^fాg ర� 
బ_� ��=D� UDP hi ;� - నుం�P �ేట_ పం'ిణk 3Iసం hi ;�UDP (0 బ_% l. UDP బ_� ��=�ి�ంW) 6��Eా �యం��క �ిm� 
అo73ారపత�ంTCP – సర�; TCP/IP క� ల+@^ంW <క= కpసపq Vo�నం (3Iసంజrst� నుం�P మE^ంత ఎంటu�ల� మ�ందు 
అరmం , మ+Eాv ల� సురwPతxyzన) 
DNS 1 ,DNS 2 - DNS సర�; �ర�)�మ+ల� 
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4.5 .TCPLogger.exe అ�ి� ��ష�.

ఈఅ'ి% 3JషO ఉండవచు2 �యం��క నుం�P ల+గ%ను �LకE^ంచ���34 ఉప]@^fాg ర�TCP/IP (సర�ర�= )}ర�@ా అనుసంo�నం) 

6��Eా ప�fారం.ఒక�యం��క <క= hాEా~� IP �ర�)�మ+ తపYక ," TCPLoger.exe 192.168.0.254 ".hాEా~� 
ఆo�రప�P��ట
� ంగ�లను సమ+#�రం <క= fాm ` కంట�� ల; VVధ �తgం tెBయజJయం�Pప�దE^�ంచబడ�త�ం67.0 67నచర/ 
3Iసం బ_% l #ేయబడt�`.1 3Iసం గE^ష� �తgంసమ+#�రం.'�ర�గ�త�నG fాm ` , తగ�v త�ం67 ��}67క �తgం <క=ల+@^O 
సమ+#�రం.
TCPLogger అనువరgనం �రంతర TCP �ర���సుg ం67/ IP సర�; �యం��క మE^య� �ింl h�ా ��స; fామరm�ం , 3ాబట
�  
అ67మ+త�x� సమస/లను గ�E^gంచ���34 ఉప]@^fాg ర� , 3ాదు �రంతర ఆపEJషO.
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4.6 .eHouse4JavaMobile అ�ి� ��ష�.

eHouse4JavaMobileJava అ'ి% 3JషO (MIDP 2.0 , CLDC 1.1) , �బcౖX ,i O మE^య� 6�� 3Iసం(Bluetooth 6��Eా fాm �క 
fా�;� ,i O ల�6� PDA ఇ)���X #ేయ+BBంక�) మE^య� E^�H (SMS , ఇxy`X) eHouse వ/వసm  <క= �యంత�ణ.ఇ67 
అనుమ�సుg ం67eHouse వ/వసm  ఈ�CంH. పంపడం మE^య� ఇxy`X 6��Eా �ిస�� ల+గ%ను �ీ�కE^ంచడం .ఇ67 జrst�ల� 
నుం�P పE^కరం మE^య� ఈ�CంH ఎంచు3Iవడం 6��Eా కంట�� X అనుమ�సుg ం67 , #ేర�2క�/ మE^య� �వరక� eHouse వ/వసm  
పంపq.

ఎం�ికమ��య
 eHouse వవస�  �ాడకం ��సం �బ�ౖ� �� � త��.

3IసంeHouse వ/వసm  �యంత�ణ PDA ల�6� fా�;� ,i న%  తయ+ర� t� �ి,ార�. #ేfాg ర�Bluetooth ట_� p.వ; ల� , ఇ67 '�ర�గ�దల 
f�లభ/ం మE^య� ఉ�త ఎ)}బ�ల�దుల�@ా SMS ల�6� ఇxy`X #ెB%సుg నG <క= fాm �క �యంత�ణ.�బcౖX 
,i O.Symbian వంట
 ఆపEJట
ంW వ/వసmల� ప� , Windows Mobile , etc , ఉ)�Gర�మE^ంత f�కర/వంతxyzన , అ'ి% 3JషO అ�G 
సమయం ప� ఎందుకంటK)}పథ/ం మE^య� సులభం@ా మE^య� �}గం@ా h�ా 'ిg  #ేయవచు2 , బహ�Vo7 3ారణం@ాఆపEJట
ంW 
�ిస�ం <క=.

�బంధనల�f�కర/వంతxyzన �ాడ�క మE^య� ప�E^g 3ాEా/చరణక� �బcౖX ,i O 3Iసం�బcౖX E^�H x�)}జ; అ'ి% 3JషO: 

� అనుక�ల ల�ణమ�జr�ా (MIDP 2 t�.0 , CLDC 1.1) , 
� �E^�ంచుప�E^g జr�ా మదaత� (3ా% D 2 ల�6� 3ా% D 1) t�, Bluetooth పE^కరం ల� , 
� �E^�ంచుQ�ౖX �ిస�� ల� , 
� అవ3ాశంJava అ'ి% 3JషO #ే�ినందుక� install భద�t� సE^�Qి3Jట% ల� , 
� �బcౖల��O - ఆపEJట
ంW �ిస�� (Symbian ఆo�రం@ా , Windows Mobile , etc).
� QWERTY3�బ� ;T ఒక అనుక�లత.

మ�ందుeHouse వ/వసm  పE�� సE^�Qి3FH మE^య� పE�� 3Iసం �బcౖX ,i O 3�ను@�ల��Cర�O 3ావల�ిన పE^కరం ఇ)���X 
#ేయ+B ఎందుకంటK అ)}కతయ+E�6�ర�ల� జr�ా మదaత�ను �ాడ�క #ే�L 3��G 3ాEా/చరణ పE^~తంఅfాధ/ం క��� �బcౖX 
E^�H x�)}జ; అf�కర/ం@ా ల�6�.మE�కVషయ+ల సంfాm పన �P�Lబ�X వంట
 ఆపEJటర�%  పE^~త�ల� ఉం67సE^�Qి3Jట %  , 3�తg  
అనువరg)�లను �P�Lబ�X సంfాm పన , h¡ Bx�ర,i O 3ాEా/చరణను.దు3ాణంల� 3�ను@�ల� అ6ే �బcౖX ,i O �డXఆపEJటర�%  
పE^~� ల�క�ం�� eHouse 34ంద సE^@ాv  ప� #ేయవచు2అనువరgనం , మE^య� వలన <క= �యంత�ణ 3��G ఆపEJటర�%  ప� 
#ేయకhi వచు2ఆపEJటర�%  (ఉ6�.simlock , ��ౖO సE^�Qి3Jట %  , అనువరgనంసంfాm ప)�).అ6ే నమ¢)� <క= పE^~త�ల� 
£నGం@ా ఉండవచు2ఇతర �Eా�హక�ల�.

fా¤L� ¥;Nokia 9300 PDA న ఉ6�హరణక� పE�wPం#�ర�.

��ట�� eHouse �ాడకం �సం �బ�ౖ� �� � త�� �సం: 

1 .SIM �ార��  ఉంచం
� మ�య� �ే�� వరక� 01 �ిబ�వ� 2008 (���రణ స�!�ి�"# $%ట'(ల�* బ+ట,ను).

2 ./బ0ౖ2 34 5 నుం
� SMS మ�య� ఈ789ల� త;< �ే=4> ం�?.

3 .మ@డూC2 ట'D! స�!�ి�"# సం=ాE Fి=4> ం�?.
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ధృ¦కరణ పత�ం�బcౖX ,i O క� 3ా'ీ మE^య� తర��ాత సE^�Qి3JH x�)}జ; ల� జN�Pం#�BJava అ'ి% 3JషO సంతకం 
3Iసం.సE^�Qి3JH 3Iసం య+3F.D హక�=లను ల�34Zం67 చర/ల� వలసలను (అనువరgనం సంfాm పన , జr�ాసంfాm పన , సురwPత 
)Cట�;=).ఆ)CS% O సE^�Qి3JH త�§ ఉం��B�P�Lబ�X.

అ`tేసE^�Qి3FH #ెయ/వచు2'ట¨B,i O t ఇ)���X ఇతర �డX ఉం��Bఉప]@^fాg ర�.

4 ./బ0ౖ2 34 5 పHI =ా! 2.

3ా'ీసంfాm ప)� Q�ౖళªను *.jar మE^య� *.ప�త/యం �బcౖX ,i O క� జr«" BT - "సంతకం ; - Bluetooth 6��Eా �డX 
మE^య� ఇ)���ల.E^�Qి3JH ల�6� " "సంతకం ; - Bluetooth ల�క�ం�� మE^య�సE^�Qి3FH అభ/E^mం�న అ'ి% 3JషO ఇ)���X 
ఇ)���X.తEా�తసంfాm పన అ'ి% 3JషO x�)}జ; ఎంట; మE^య� భద�t� ��ట
�ంగ�%  ��Hఅందుబ_ట ల� ఉనG అత/o7క ఈ అ'ి% 3JషO 
�రంతర ప�శG t¬ల@^ంచట_�34ఆపEJట
ంW �ిస��.��ట
�ంగ�ల� 'Lర�%  మE^య� క� £నGం@ా ఉంట ం67ట¨B,i O �డX మE^య� 
ఆపEJట
ంW �ిస�ం �ద ఆo�రప�P.

అనుసE^ం#ే�బcౖX E^�H x�)}జ; ఉప]@^ం#ే క� య+3F.D: 

� h�ా 'ిgఇంటEFGట =: ��షO ల�6� ఒకfాE^ (ఇxy`ళªను పంపడం 3Iసం) , 
� సం6ేాల�:��షO ల�6� ఒకfాE^ (SMS పంప���34) , 
� స�యం#�Bకxyzన(��షO ల�6� ఒకfాE)̂ అ'ి% 3JషO రO , 
� fాm �కక)C�O: ఎల%పqYడూ (Bluetooth 3Iసం) , 
� h�ా 'ిg�ేట_ పఠనం t�: ఎల%పqYడూ (Q�ౖX �ిస�� నుం�P Q�ౖళªను చదవ���34) , 
� h�ా 'ిg�ేట_ రచనల�: ఎల%పqYడూ (�ిస�� Q�ౖX Q�ౖళªను ��ా �L).

5 .అFి* �Kష5 �ా;MగKష5.

ల� isys �ైEFక�E� పE�� సంfాm పన మ+ర�Y సరఫEాSMS ల� పంపడం SMS 3Iసం గమ/ం ట¨B,i O సంఖ/.cfg Q�ౖX (వ67Bఖ+² 
పం34g Q�ౖల� మ�@^ంపq).

ల�" Bluetooth.cfg " E^��ప�O 3Iసం Q�ౖల� మ+E^2న fాధనం �ర�)�మ+Bluetooth ఆ6ేశం (పE^కరం Bluetooth 6��Eా 
ఆ6ేాలను పంప���34 ఉం��B ఉంటK).BTఈ �ర�)�మ+t� పE^కరం సంfాm పనt� PC క)Cl� మE^య� తపYక3ా��గ; 
BlueGate.exe అ'ి% 3JషO.�బcౖX ,i O క� జత #ేయ+Bగమ/ం Bluetooth పE^కరం.

3ా'"ీ "isys ; �ైEFక�E� Vషయ+ల� , ఈ 34Zం67 సmల+ల�%  ఒకట
:" D :/ isys/" , " �ి :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , " 

@ా/లE�/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " )�Q�ౖళªను/isys/".

6 .అFి* �Kష5 OకP ట'D!  ప;.

అమల�TestEhouse అ'ి% 3JషO.

� Vం�ోఎం'ిక ఖ+²లను పE^కరంt� , కంట¨ంH ఈ�CంH (అ�'ిం#ేల+ ఉం��Bఖ+²లను ఖ+²@ా ఉ)�Gయ� - అ'ి% 3JషO 
#ెయ/వచు2't "నుం�P Q�ౖల% ను చదవం�P ; "isys ;�ైEFక�E� మE^య� Q�ౖళ%ను 3ారణం@ా ఇతర నగర 3ా'ీ #ేయ+Bh�ా 'ిg  
<క= పE^~�.ఎంచు3Iం�P రం@ాల�%  h�ా ం!య అ�Eాల� ల�కhi tేప�దE^�ంచబడ�త�ం67 3I´ 'Lµ య¢�3I´ 
అమర2బ��B , ¶·@�¸క h�ా ంతం ,అభ/E^mం�న Vల�వ ¶_ష.అ67 doesn ఉంటK't స¹యం - ట¨B,i O ల�దుమదaత� ¶_ష 
ల�6� 3I´ 'Lµ.
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� ఈ �ధం�ా�	ల� అి� ��ష� shouldn'క� �ర��ంచబ��ం�� ఉంట" t (ఏ�ై&	 ప(శ*ను అడగం��/ౖన �వ12ం�న) 3145న*.అ�� 
య��789 హక�5లను అర;ం <=1� మ�1ా? ల�wasn't అనువర@నం �Aసం స�CDయం , Eక5 Fవ(ం�ా ప12GH అంట" 
ఏGటIవJవస; .

-ఇLMNO 12P/పQ� ధృSక12TU@ ం��. ఇంట17*V క&WX� ఆకృFకరణ[U � ల\ అమర]బ�	N.

ల\LMను "ఎంికను ఎంచు�Aం�� ; ఇLMNO �	�1ా _/ౖళa�  "Pీ�క12ంచం�� ;.3 pluses"cెర/ౖ మ12యd 3 లe�	 4 �Gfాల త1ా�త 
క�ిTా@ N ; "ల�h SXణ ;LMను నుం�� ఎంచు�Aం�� మ12యd ల�h Eక5 iU టj త�k �ేయ�m.

అ��క�ిTU@ ం�� ఉం�	m: 

+ OKఅక5డ హల\ 

USER....................

+ OKiాస�no అవసరం.

PASS****** 

+ OKల��2� 

STAT 

+ OK....... 

QUIT 

ఈఅంట" ఇLMNO 12P/పQ� �జయవంతం�ా పq12@ �ేrారs మ12యd ల�h ఉంటtం��మuPి<=యబ��ం�� (" "ల�h 
మuPి<=N ; ).లeకiU cే ఇంట17*V క&WX� �ేయ�mధృSక12ంచబడలeదు , ఇ�� �CDయ�wలతను GPRS P/టIxంగdలను �ారణం 
�ావచు].

- ధృSక12TU@ ం��ఇLMNO పంపడంల\.

� వసు@ వyల�" "ను జz��ంచు ; LMను నుం�� , క{J ఈ<Wంటt* జz��ంచ�	��C.
� ఎంచు�Aం��" "ఇLMNO �	�1ా పంపం�� ; LMను నుం��.
� Systemఆ|దం మ12యd యuజn �1ా} 12ం�	m అడ~గdc	డ~.
� " పంపyc�ం��ఇLMNO " సమ��	రం ఏ �జయవంతLM�న అడ~గd + �	n త1ా�త క�ిసు@ ం�� మ12యd"�వరక� 

క�ిసు@ ం�� మ12యd ; EMAIL "OK పంిన ;.
� త1ా�తపq12@ ల�h గమ�సు@ ం�	m: 

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

> EHLOఅక5డ 

< 250 - *********************[12 ఉ&	*N హల\.34.56.78] 

.... 

.... 

...
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...

i(ా మ�ణ�కరణPLAIN ************************************** 

< 235ప(మ�ణ�కరణ �జయవంతLM�ం�� 

> LMNOFROM: 123 @ 123.PL 

< 250OK 

> RCPTTO: 1312312 @ 123.PL 

< 250అం��క12ం�న 

> DATA 

< 354<c� మd�2ంపy �ేట� ; CR> < LF>.< CR> < LF> 

> పంపyc�ం��w12Qకల� మ12యd సం�ేrా�* శ1�రం 

< 250OK ID = ***************** 

> QUIT 

< 221************** మd�2ంపy క&WX� 

ల\సమసJల� �బ�ౖO [U � Pిగ*O �షయంల\ త�k ఉం�	m.���*ట(యO �ర���ంచబడ~త�ం�� ఉం�	m.

- �1ా} రణSMS పం3: 

� వసు@ వyల�ప(�	న LMను "నుం�� ; "ను జz��ంచు ; , క{J ఈ<Wంటt* జz��ంచ�	��C.
� ఎంచు�Aం��" "SMS �	�1ా పంపం�� ; LMను నుం��.
� Systemఆ|దం మ12యd యuజn �1ా} 12ం�	m అడ~గdc	డ~.
� " SMSOK "పంపబ��ం�� ; సమ��	రం ప(దర�న క�ిం�ే ఉం�	m , మ12యd సం�ేశం ఉం�	miU ( �ాD Gంh సంఖJ GSM 

�బ�ౖO అందుక�న*.

- �1ా} రణBluetooth �	�1ా ఈ<WంV పం3: 

� ల\ఇతర Bluetooth ప(Tార ప1���ంచ�	��C , ప12కర _/ౖO ల\ �ర��ం�నBluetooth.cfg [U � దగ?ర ఉం�	m.

� BlueGate.exeఅనువర@&	�* అమల� �ేయ�m , �1ా} రణ పం3.
� Bluetoothప12క1ాల జత �ేయ�m.
� BlueGateఈ అనువర@నం �Aసం �వ12ం�నటt�  అమర]బ�	N.
� ఇద�రsప12క1ాల\�  Pి�� ఉం�	m.
� వసు@ వyల�ప(�	న LMను "నుం�� ; "ను జz��ంచు ; , క{J ఈ<Wంటt* జz��ంచ�	��C.
� ఎంచు�Aం��LMను నుం�� " "Bluetooth �	�1ా పంపం�� ;.
� త1ా�తతక�5వ సమయంల\ (�	�	పy 1 �Gషం) సం�ేశం " "OK Bluetooth �	�1ా పంపబ��ం�� ;అంట" ప(H�� OK 

ఉం��.
� లeకiU cేల�h ప12wmం�న �ేయ�m (" "ల�h SXణ ; ).

Bluetoothల�h �CDం�� క�ిTU@ ం�� ఉం�	m: 

��	రణiU ( �7D9 ల\ (ఒక) 
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ప12కరం�ొ12�ాN: ********************* 

హ� 9x********** (****************) 1�ం� ల\ 

r���TU@ ం��eHouse స1��9 �Aసం 

eHouseP3<ా �ొరకలeదు 

క&W�xeHouse స1��9 

చదువyటసర�n నుం�� ప(Hస�ందన (�) 

�ేట�సర�n �	�1ా �జయవంతం�ా ప(ద12�ం�	రs 

అNcేల�h ���ా�* మ�త(L� మ�1ా]m ప(ద12�ంచబడ~త�ం�� (ఒక) , ఈ మ�1ా? ల ప12కరం నుం��Bluetooth ల\ జ��c	.cfg 

_/ౖల� wasn't Tా; ిం�	రs , ఆి<=యబ��ం�� లe�	 లeదుr�Dణ�.

అNcేiాNంV మdందు ల�h ప(ద12�ంచబడ~త�ం�� �వ12 ��గం (�) , ��నర;ం �ాదుఅ���ారం లe�	 స12�ా �ా��గn 
లeదు.ప12క1ాల జత �ేయ�mrాశ�తం�ా , �ాబటIx  ఏ క&WX� ఏ1ా�టt �ేయవచు] , ఏ లeక�ం�	�1ా} రణ �Aసం ప(శ*ల�.

అNcేల�గ�ను అప�టIవరక� ప(ద12�ంచబ��ం�� (�) , ఈ BlueGate లeదు అంట"నడ~సు@ న* లe�	 తపy� iU nx 
అనుసం�	�ంచబ��న.

జ��ాPDA ల� �ా	
� � సం�ా� పన.

���*దశల� Tాx O �ెయJ�	��C మ�నSయం�ా ప(ద12�ం�	రs అవసరం.

ధృSకరణ పత(ం�బ�ౖO [U � క� �ాీ మ12యd తరs<ాత స12x_ి��V L�&=జn ల\ జz��ం�	mJava అి� ��ష� సంతకం 
�Aసం.స12x_ి��V �Aసం య��789 హక�5లను ల\�CDం�� చరJల� వలసలను (అనువర@నం సంTా; పన , జ�<ాసంTా; పన , సుర��త 
&Wట�n5) , స12x_ి�7V ఆ&W�� � త�k� ఉం�	m��P3బdO.

అNcేస12x_ి�7V �ెయJవచు]'ట m[U � t ఇ&	¡¢O ఇతర |డO ఉం�	mఉప£�2Tా@ రs.

4 .�బ�ౖ� �� 	 ల� �ా� �.

�ాీసంTా; ప&	 _/ౖళ¤ను *.jar మ12యd *.ప(తJయం �బ�ౖO [U � క� జ�¥" BT - "సంతకం ; - Bluetooth �	�1ా |డO 
మ12యd ఇ&	¡¢ల812x_ి��V లe�	 " "సంతకం ; - Bluetooth లeక�ం�	 మ12యdస12x_ి�7V అభJ12;ం�న అి� ��ష� ఇ&	¡¢O 
ఇ&	¡¢O.త1ా�తసంTా; పన అి� ��ష� L�&=జn ఎంటn మ12యd భద(c	 P/టIxంగd�  P/Vఅందుబ�టtల\ ఉన* అతJ��క ఈ అి� ��ష� 
�రంతర ప(శ* c§ల�2ంచట���Cఆప1�టIంh Pిసx¨.P/టIxంగdల� 3రs�  మ12యd క� ©న*ం�ా ఉంటtం��ట m[U � |డO మ12యd 
ఆప1�టIంh Pిసxం ªద ఆ�	రప��.

అనుస12ం�ే�బ�ౖO 12|V L�&=జn ఉప£�2ం�ే క� య��789: 

� i(ా ి@ఇంట17*టt5: P/ష� లe�	 ఒకTా12 (ఇLMNళ¤ను పంపడం �Aసం).
� సం�ేrాల�:P/ష� లe�	 ఒకTా12 (SMS పంప�	��C).
� స�యం�	mకLM�న(P/ష� లe�	 ఒకTా12) అి� ��ష� ర� 
� Tా; �కక&WX�: ఎల�పy�డూ (Bluetooth �Aసం) 
� i(ా ి@�ేట� పఠనం c�: ఎల�పy�డూ (_/ౖO Pిసx¨ నుం�� _/ౖళ¤ను చదవ�	��C) 
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� i(ా ి@�ేట� రచనల�: ఎల�పy�డూ (Pిసx¨ _/ౖO _/ౖళ¤ను <(ా P3) 

అNcేస12x_ి�7V �ెయJవచు]'t ఇ&	¡¢O , ప(తJయం c� సంTా; పన <WరQ�" "notsigned ; �ర���ంచబడ~త�ం�� ఉం�	m.అNcే 
ఈ అనువర@నంPిసx¨ �Aసం ��£గ�	రs అ&=క Tారs�  అడ~గdత�ం�� ఎందుకంట" unrecommended ఉం��ఏ �ారJకల�iాలను 
పq12@ మdందు ఆ|దం /ౖన �వ12ం�న.

5 .అ�ి� ��ష	 �ా��గ��ష	.

� ల\ isys �ై17కx1� సంTా; ప&	 సరఫ1ా , మ�రs�SMS ల\ పంపడం SMS �Aసం గమJం ట m[U � సంఖJ.cfg _/ౖO (వ��mఖ�® 
పం�C@ _/ౖల� మd�2ంపy).

� ల\" Bluetooth.cfg " 12P/పQ� �Aసం _/ౖల� మ�12]న Tాధనం �రs&	మ�Bluetooth ఆ�ేశం (ప12కరం Bluetooth �	�1ా 
ఆ�ేrాలను పంప�	��C ఉం�	m ఉంట").BTఈ �రs&	మ�c� ప12కరం సంTా; పనc� PC క&W�x మ12యd తప�క�ా��గn 
BlueGate.exe అి� ��ష�.�బ�ౖO [U � క� జత �ేయ�mగమJం Bluetooth ప12కరం.

� �ా"ీ "isys ; �ై17కx1� �షయ�ల� , �CDం�� ఒకటIప(�ేrాల�:" D :/ isys/" , " Pి :/ isys/" , " isys/" , " Galeria/isys/" , " 

�ాJల1�/isys/" ," predefgallery/isys/" , " Moje Pliki/isys/" , " &	_/ౖళ¤ను/isys ".

Bluetoothఅమ��క.

BTmం� ఆకృFకరణ " Bluetooth.cfg " _/ౖల� �రs&	మ�లను కm�2eHouse వJవస;  ప(H �రs&	మ� స¯యక సంబం��త 
Bluetooth ప12క1ాలఒక ల°ౖ� (10 �రs&	మ�ల� అనుమHంచబడc	N) న.అి� ��ష� మdందుBluetooth ప(Tారం ��	రణ , 
��స5వ1� ఫంX� అమల� , తరs<ాతజ��c	 నుం�� �దటI �ొరకలeదు ప12క1ా��C ఈ<WంV8 పంపyత�ం��.ఇతర Bluetooth 

ప12క1ాలc�అపy�డ~ eHouse వJవస;  CANT అనుక{లం�ా ఆకృFకరణ _/ౖల� జz��ంచం�� TాధJంBluetooth ప(Tార హ� 9x  నుం�� 
�1ా} రణ అవసరం ఎందుకంట" .�బ�ౖO [U � జ��c	 నుం�� అ�* ప12క1ాల� కmPి జత �ేయ�mల\ " Bluetooth.cfg " _/ౖO 
(ఆట±L�టI� క&WX� �Aసం లeక�ం�	ఏ ప(శ*లను (iారదర�క 1�Hల\).అ�ే <Wౖపy నుం�� అవసరంBluetooth ప12క1ాల� , ఇ�� 
�బ�ౖO [U � క� జత �ేయ�mస�యం�	లక క&WX�.

�Aసంప(H Bluetooth ప12క1ాల� అ�ే iాPీ5 ��ట�Nం�న ఉం�	m , మ12యdఅ���ారం + ఎ�²³ x́  ఎంిక <ా�	m.

వలనBluetooth ప12GతLM�న (మdఖJం�ా BT �బ�ౖO [U న�  �Aసం క��ా� 9 II - గ12షx r�Dణ�) ఉ�త ప(Tారం గd12ం� 10 

ªటరs� .ప(�ేrాలల\3రs �బ�ౖO [U � మ12యd మందiాటI Bluetooth ప12కరం మధJ ప(తJX ల°ౖ� ల\�µడ ఉం�� , i¶ గ <Wళa�  
�4టxం , &=ల బ·(�Cంh క&WX� �ారణం�ా గమ�ం�	mఇతర వJవస;ల� WiFi నుం�� ��·�	లక� , GSM , etc.Bluetooth Eక5 
�¸ంట�¹డూJO ల\ �యంత(ణ ఆºం�న Tా; Nల\ Tా��ంచ�	��C /ం�	mహౌ9 మ12యd <Wల�పల.ఒక BT ప12కరం PC (eHouse 

ఇ&	¡¢O �ేయవచు]సర�n) , G�2mన RoomManager అనుసం�	నం �ేTా@ రs's i¶ ���2ంపy Tా� V.�ేట�Bluetooth �	�1ా బ��¼ 
ఉ�త మ12యd మ�త(L� Tా; �క ఉం��.

Bluetoothప��ఫలం.

Bluetoothమ�నSయం�ా i(ా రం©ంచడం మdందు �బ�ౖO [U � ల\ ఆ� తప�కసంబంధం.ఇతర అి� ��ష� ��£�2ం�ే 
Bluetooth shouldn't ఉంటtం���బ�ౖO [U � క� ఆట±L�టI� క&WX� �Aసం క��గn , ఇ�� తరచు�ా[U � (ఇ అందుబ�టtల\ 
అ�* Bluetooth ½	నO8 ��ట�Nంచుక�&=.g.&¾�Cయ�PC సూV , Bluetooth mం� �	�1ా అ´ డయO , BlueSoleil వంటI _/ౖO 
L�&=జn).
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ఉ�	హరణBluetooth Eక5.cfg _/ౖల� 

01078083035F 

010780836B15 

0011171E1167 

SMSఅమ��క.

ఒక_/ౖO " SMS.cfg " SMS ఆకృFకరణ ��రక� P/ట´ అవసరం .ఈ _/ౖల� SMS Pీ�కరణ ��రక� �ెలe�  �బ�ౖO [U � నంబరs* 
కm�2 ఉం�	meHouse వJవస;  �	�1ా.

SMSGatePC ల\ ఇ&	¡¢O మ12యd స12�ా �ా��గn అN ఉం�	m , మ12యd cyclically అమల� .ఇతర SOLUTION 

CommManager �	�1ా 12P/పQ� ఉంటtం�� , GSM ���ల\��ల ప(మ�ణమd.

ఉ�	హరణSMS Eక5.cfg _/ౖల� 

+48511129184 

����అమ��క.

అమ12కఇLMNO POP3 మ12యd SMTP ఖ�c	�	రsలక� "ల\ �ల� �ేయబడ~త�ం�� ; ఇLMNO.cfg "_/ౖల�.

ప(Hతదుప12 ల°ౖ� �CDం�� అమ12క కm�2: 

పం����ాదు. ా�ా!" ఉ$%హరణ )ల*వ 

1 SMTPఇLMNO �రs&	మ� (పంిన<ారs) tremotemanager @ isys.PL 

2 POP3ఇLMNO �రs&	మ� (12Pీవn) tehouse @ isys.PL 

3 హ� 9xఅక5డ SMTP �Aసం 3రs 

4 IPPOP3 సర�n (<=గం�ా త1ా�త DNS) Eక5 �రs&	మ�: portnr LMNO.isys.PL: 110 

5 POP3యuజn 3రs tremotemanager + isys.PL 

6 iాస�రso ¿POP3 <ాడ~క12 123456 �Aసం 

7 IPSMTP సర�n (DNS కంట" <=గం�ా) Eక5 �రs&	మ�: portnr LMNO.isys.PL: 26 

8 <ాడ~క12SMTP సర�n tremotemanager + isys �Aసం 3రs.PL 

9 <ాడ~క12SMTP సర�n 123456 �Aసం iాస�రso ¿ 

10 సం�ేశం�షయం eHouse Controll 

11SMTP Y �Aసం అ���ా1ా�* , Y , 1 (అవyను అNcే) ; n , N , 0 (NO ఉంట") 

ఖ�® 12పం�C@ 
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ఈఆకృ�కరణ eHouse వ
వస�  ఆే�ాలను పంప����� అనుమ�సు� ం� , ఇ!"#$ �%&ా .GPRS '(వ GSM ఆప&)టర+,  
మ&-య/ ఇంట&012 క3456 �%&ా ఎ38బ/$ :ెయ<
=స%యం:�లక క3456 �>సం క�?గA :ేయ<=.అదనంCా 
EmailGateఅం��తం eHouse త�E �>సం క�?గA cyclically ర6 :ెయ<
=ఆFీసు మ&-య/ పంపడం ల<గ,ను IJ KL .

పంపMNOం�మ&-య/ ఇ!"#$ వPQం� RS�ంచబడదు మ&-య/ వ
య<లU ఆప&)టర+,  నుం�V ఆS�రప�V.

�బ�ౖ���� 
��జ� �ాడ�క.

అనువర�నంసులభ!"Xన మ&-య/ సYషL!"Xన య[జA ఇంట&)?సు1 క=C- ఉం� , సమర�వంత!"Xన భ&^_ా మ&-య/`లaౖన�1 
ఎకUcవ dJ న, లe _fకర
వంత!"Xన ప�.అ38క Rgన1�V'(hi ప&-మ<ణ�లకU మ&-య/ �షY��  , j(ర+,  మ&-య/ ఎంjికల తకUcవCా 
ఉంటl# , అ�ఏ dJ న,లe క�jిం:.ే

�ేటlఉన1పMYడn eHouse అనువర�నం జopా అనువర�నం �>సం పq� సమయం మr, ఉ3�1#/ sబtౖ$ 'ి%u NO అమలU 
మ&-య/ j(ర+ త&ా%త మr, తపYకమ<ర+YలU , �vత�  �ార
కwమ<లU సృxిL  , etc , మ&-య/ sబtౖ$ dJ 6 �ాj(ీIsys) �ై&0కL&y.

ప&-క&ాలUj(ర+,  ప&-క&ాలU �ల% :ేయబడN�#.టzఎ{| టz F}ౖలU మ&-య/ వ
���గతంCా మ&-య/ :ేయవచుQమ<న`యంCా 
య[జA �%&ా కwమబ~�క&-ంచబ�Vం�.ఒక లaౖ6 లe ఒక ప&-కరం j(ర+ ఉం��=ఉన1 , F}ౖలU Pవ&-లe.

ఈp4ంటz|�ల% వంటz j(ర+,  ఒ�) j(ర+NO F}ౖళ�� ఉ3�1#ప&-క&ాలU.Iqా మ<ణ�క ASCII మ<&ాQర+ polish Iqా ం�య అ5&ాలU NO 
టzఎ{| టz F}ౖలUఅ5&ాలU (మ&-య/ I� �VC-ంపM ".టzఎ{| టz " , F}ౖ$ NO సమస
లను �pా&-ం:ేందుకUsబtౖ$ dJ 6 లe అ38క 
�ా&ా
చరణ వ
వస�లU న సృxిL .F}ౖలU కంట�ంట�, �ావల'ిన RధంCా p8ర+ :ేయవచుQ (1 పం��� 1 ఈp4ం2 క=C-) , ఖ<r ఒకF}ౖలU 
Pవర లaౖ6.

అందర�ఆకృ�కరణ F}ౖళ�� eHouse �%&ా PC ర�I� ం�ంచబ�Vన.NO EXE అjి, �)ష��dా$L  Windows �>� j(� (Windows...) 

మ&-య/ shouldn't మ<ర+Q�>వచుQ .ఉ�.(pాడnక ఇతర ఆప&)టzం� 'ిసL�).ఇతర సందర�ంలe Iqా ం�య అ5&ాలU &0��"ఇతర 
అ5&ాలU �%&ా భ&y� ; hashes " ల�� అjి, �)ష6 &0���వq!"Xన లeIాలU ఉతY�� .

3��#K ఖ<rలను అందుబlట�లe ఉ3�1#: 

� ప&-కరం , 
� సంఘటన , 
� ��.

అనుస&-ం:ేఅందుబlట�లe !"ను అం�ాలU: 

� :ేర+Qసంఘటన , 
� పంjించుBluetooth �%&ా , 
� పంjించుSMS �%&ా , 
� పంjించుఇ!"#$ �%&ా , 
� 'ీ%క&-ంచుఇ!"#$ �%&ా F}ౖళ,ను , 
� రదు� ��wయ , 
� చంjిp8య/అనువర�నం , 
� చూడం�Vలe��� పqp8�ంచం�V , 
� దగ�రCాలe��� పqp8�ంచం�V , 
� �ష��మణ.
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పంప���ం��eHouse వ�వస�  సంఘటనల$.

� ప&-కరంమ&-య/ ఈp4ం2 ఎంచు�>ం�V తపYక , మ&-య/ అవసర!"Xన &y�లe అపMYడn !"ను నుం�V ను జ��VంచుఅమలU 
:ేయ<=.

� ఈదశ పq� �ావల'ిన ఈp4ం2 �>సం పMన&ావృతం :ేయ<=.
� నుం�V!"ను పq_ార �� అమలU :ేయ<=: " �%&ా పంపMBluetooth " , " "SMS �%&ా పంపం�V ; , " "ఇ!"#$ 

�%&ా పంపం�V ; .అంతర�త క�
 లe ఈp4ం2| స%యం:�లకంCా Rజయవంత!"Xన త&ా%త N లC-ంచబడN�#�టzంచుట 

%ీ'క()*+, ం��ఇ
./0 �1'(ా %ిస34 ల5గ7ను.

అ#Nేఇ!"#$ �%&ా eHouse నుం�V ల<గ,ను పంపడం Iqా రంgంచబ�Vం� , ఈ ల<గ,ను ఉంట�ం�త�E ప&-కరం &ా¡ాL ¢ లకU 
sబtౖ$ dJ 6 నుం�V అందుకUన1 , అవMట�Y2 మ&-య/ఇనుY2 స��wయం , అనల<� ��న$| RలUవలU.

!"నూఅంశం "అమలU ఉం��= ; ఇ!"#$ �%&ా F}ౖళ�,  "'ీ%క&-ంచం�V ; , sబtౖలe?6 ఇట£వ= ల<గ,ను �ౌ3¥, � , F}ౖ$| మ<&-Y�V 
మ&-య/ pాటz� �ల%లe " isys/ల<గ,ను/" �ై&0కL&y.

రదు; ప�సు, త ట=� >?@షB 

వలనsబtౖ$ dJ 6 మ&-య/ �¦wణ� _ాధ
ం సమస
లU sబtౖ$ ల5ణ�లకU ,బ§q �06 పq_ార , GSM RS�నం p4ౖఫల<
లU , అదనపM 
భదqత RS�నంపq_ార రదు�  �>సం జo&y.పq_ార దశ ఎకUcవ �ాలం �vన_ాC-నట�©, Nేల�� పqదరªనలU సమస
లU 
పqద&-ªంచబడnత«ం� , ఈ ఫం56 మ&-య/ ��q ¬ ఉపC-ంచవచుQఉ&- క345ను,  ప®&-� - " "ఆప&)ష6 రదు�  ;పqS�న !"ను 
నుం�V.

కUp4ౖఫల
ం �vత�  సంఘటన త&ా%త ఈp4ం2| పంjించం�V ��1 ఎ38బ/$ జ��Vంచం�V తపYక.

అనువర,నంలD>EF ప��GంచంIJ 

పq�పqసు� త పq_ార ల<C-6 మ&-య/ సంేహం సందర�ంలe పq�~ ఉంట°OK p4ళ�త«ం� , ఈ ల<� ఎంచు�>వడం �%&ా త�E 
:ేయవచుQ 

" చూడం�V"లe��� పqp8�ంచం�V ; !"ను నుం�V.తర+pాత " "ల<� మ['ిp8# ; ఉం��=జ&-C-ంచు.
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4.7 .EHouse4WindowsMobile అ�ి� ��ష� (Windows Mobile 6.x) 

eHouse4WindowsMobileeHouse ±కc �యంతqణ అనుమ�ం:ే ఒక _ా²(L³A అjి, �)ష6 వ
వస�క='ి టu 'ీ��6 , 
Cాw Fి�ాY´34లU,  , sబtౖ$ dJ ను,  , PDA లU , _ాµ&^L ¶ను,  , Windows ��ంద అమలUsబtౖలU 6.0 ల�� ఎకUcవ.ఏక�ాలంలe ఒక 
Cాw Fిక$ �యంతqణ అం�సు� ం�ప&-క&ాలU మ&-య/ �జ!"Xన ప� Iా&ా·త«లU ¸lవనలe.పq� `5ణ ఉంట�ం�వ
���గతంCా లe 
ర�I� ం�ం:�ర+ CorelDRW అjి, �)ష6 ,వసు� వMలU మ&-య/ eHouse నుం�V సంఘటనలను j(ర+,  సృxిLంPన 
త&ా%తఅనువర�నం.
ఖ<r F}ౖ$ లe " *.CDR " F}ౖలU temlateఉపగకర!"Xన macros ఉ3�1# eHouse , eHouse వ
వస�  నుం�V �ేటlను 
�గ/మ�ఏ ¸lవన Iా
34$ వ
వస�  అjి, �)ష6 మ&-య/ ఎగ/మ�.సృxిLంచుఅgIqా య<లU ఈ ��కU
!"ంట°ష6 తర+pాత 
చ&-Qంచబడnత«ం� క�jిసు� ం�.

EHouse4WindowsMobileఅjి, �)ష6 న అనుమ�సు� ం� - మ<టకU కంట¹q లర+,  'ి�� మ&-య/ పqదరªనవసు� వMల Cాw Fిక$ 
Rºవలaౖజ)ష6 , ఒక TCP/IP కU క34{L అ#నపMYడnల�� కమ[
��)ష6 మ<డూ
$ నడnసు� న1 సర%A eHousePC 

పర
p85ణ �>సం దరఖ<సు� .ఇ� �యం�qంచ����� అవ�ాశం ఉం�WiFi ల�� ఇంట&012 �%&ా 'ిసL� (న - లaౖ6) , SMS , 

ల�� ఇ - !"#$.

�>సంమ[డవ - Iా&yL �ెవలపర+,  మ&-య/ _ా²(L ³A గwంS�లయ<లU మ&-య/ నమ[3�లU'ి # లe Windows Mobile వ
వస�  
writen అందుబlట�లe: 

� మద�త«�ై»వర+,  పqత
5 పq_ారం , 
� స%యం:�=క!"Xనమ&-య/ వ
���గ�క&-ంPన Rºవలaౖజ)ష6 
� హ¼ �న`కరణలను మ&-య/ ఆ34©, 6 Rºవలaౖజ)ష6 
� దరªకత%ంకంట¹q లర+,  ల�� _ాS�రణ చూడCా38 ర�పం నుం�V Cాw Fిక$ �యంతqణ 
� అనుమ�సు� ం�½ర+ ½ _� ంత Cాw Fి{ _ా²(L ³A కంట¹q $ Iా34$| సృxిLంచ����� 
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4.8 .eHouse4Android అ�ి� ��ష� మ��య� గ�ం��లయ�ల� 

eHouse4Android�యంతqణ అనుమ�ం:ే ఒక _ా²(L³A అjి, �)ష6 eHouseటu 'ీ��6 Cాw Fి{ ఫల�ాలను నుం�V వ
వస�  , 
sబtౖ$ dJ ను,  , PDA లU ,_ాµ&^L ¶ను,  , Android ఆప&)టzం� 'ిసL� (2 నడnసు� న1 మ<తqలU.3 ల��ఎకUcవ).ఇ� ఏక�ాలంలe 
ఒక Cాw Fిక$ �యంతqణ అం�సు� ం�కంట¹q లర+,  &ాషL ¢ మ&-య/ �జ!"Xన ప� Iా&ా·త«లU ¸lవనలe .పq� `5ణ వ
���గతంCా 
CorelDRW అjి, �)ష6 లe సృxిLంచవచుQeHouse వ
వస�  నుం�V వసు� వMలU మ&-య/ సంఘటనలU j(ర+,  సృxిLంPన 
త&ా%తIా
�)�.

లeఖ<r F}ౖ$ " *.CDR " eHouse �>సం F}ౖ$ temlate , ఉ3�1#ఉపగకర!"Xన macros , eHouse వ
వస�  అనువర�నం 
నుం�V �ేటlను �గ/మ� మ&-య/ఏ ¸lవన Iా
34$ 'ిసLమ/c ఎగ/మ�.అgIqా య<లU ఉంట�ం� సృxిLంచుఈ ��కU
!"ంట°ష6 
తర+pాత చ&-QంPన.

EHouse4Androidఅjి, �)ష6 న అనుమ�సు� ం� - మ<టకU కంట¹q లర+,  'ి�� మ&-య/ పqదరªనవసు� వMల Cాw Fిక$ 
Rºవలaౖజ)ష6 , ఒక TCP/IP కU క34{L అ#నపMYడnల�� కమ[
��)ష6 మ<డూ
$ నడnసు� న1 సర%A eHousePC 

పర
p85ణ �>సం దరఖ<సు� .ఇ� �యం�qంచ����� అవ�ాశం ఉం�WiFi ల�� ఇంట&012 �%&ా 'ిసL� (న - లaౖ6) , SMS , 

ల�� ఇ - !"#$.

Ehouse4Android(ల�కUం�� UDP �%&ా కంట¹q లర+,  నుం�V పq_ార _ా� # అందు�>వ�����TCP/IP కU �ాశ%త క3456).

ఆఅjి, �)ష6 క��� ½ర+ మ<నవ మ<టl, �ే NO వ
వస�ను �యం�qం:ేందుకU అనుమ�సు� ం� “ ఉపC-ంP ; స%ర గ/&-�ంపM ”.

మ[డవ �>సం - Rందు�ెవలపర+,  మ&-య/ _ా²(L³A గwం¾�లయ<ల �>సం (ట�ంj(, 2) అందుబlట�లe ఉ3�1#Android: 

� మద�త«�యంతqణలNO ఉన1 పqత
5 పq_ారం 
� స%యం:�=క!"Xనమ&-య/ వ
���గ�క&-ంPన Rºవలaౖజ)ష6 
� Rడnవ�'ి�� న`కరణలU మ&-య/ ఆ34©, 6 Rºవలaౖజ)ష6 
� దరªకత%ంకంట¹q లర+,  ల�� సYషL!"Xన ర�పం నుం�V Cాw Fిక$ �యంతqణ 
� అనుమ�సు� ం�½ర+ ½ _� ంత Cాw Fి{ _ా²(L ³A కంట¹q $ Iా34$| సృxిLంచ����� 
� మద�త«“ స%ర గ/&-�ంపM ” 
� మద�త«“ మ<టల ” 
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4.9 .��వల�ౖజ�ష� మ��య� �ా� �ిక! కంట#$ ! - అ%&$ా య�ల� మ��య� వసు) వ*ల� సృ,ి- .

త&ా%తeHouse అjి, �)ష6 అ�1 ప&-క&ాల Pవ&- ఆకృ�కరణ: 3�మకరణంప&-క&ాలU , 'ిగ1$| (అనల<� '}3�|ర, , �V¿ట$ 
ఇనుYట,ను , పq�ఫల<�1 , �ార
కwమ<లU ,అల<రం '}3�|ర+,  , మ&-య/ సృxిL  ఈp4ం2 , eHouse.exe NO అమలU 
:ేయ<=“/CDR ” అ�1 j(ర+,  మ&-య/ సంఘటనలU సంగwÀÁంP Iా&ా·�Corel ��q  సూ� ల , ఖ<r `5ణ F}ౖలU ��� 
�గ/మ�.

అgIqా య<లUస&0Âన j(ర+ NO (pాడnక Rºవలaౖజ)ష6 Rషయంలe ల�� ర�I� ం�ంPనpార+ :ేయ<=Cాw Fిక$ �యంతqణ - ఖ<r 
F}ౖ$ ¸lగ_ా%మ
 �ాjీ �%&ా.అ38 �vw త�  CDRభRష
త«� లe అgIqా య<లను j(ర+).అgIqా య<లU Corel ��q  అjి, �)ష6 లe 
సృxిLంచవచుQ(VER.12 ల�� ఎకUcవ) (మ[ల<
ంకనం ల�� �ె� p4రÃను1 �ావచుQ).

త&ా%తF}ౖలU Corel ��q  అjి, �)ష6 �%&ా Iqా రంgం:�ర+ :ేయ<= , డబ/$ ��,{ �%&ా"నుం�V F}ౖ$ ; F}ౖలU Explorer " మ&-య/ 
మ<�>w  (టÄ$| ఎంచుకU3�1ర+ - > దృశ
మ[ల - > ఆట జoÅN� eHouse నుం�V ఎంjిక మ&-య/ PవరకUఒక వసు�  ర�పమ/ను 
మనసు|లe38 P�qక&-ంP మ3¥ 38N�q లNO చూసు�vనుట.createform).X , ½టర, Y ప&-మ<ణ�లU అపMYడn న�దు 
:ేయ<=��కU
!"ం2 బట6 3Æకcం�V సృxిLంచు.ఈ j(&Çcన1 NO Page సృxిLసు� ం� క�jిసు� ం�ప&-మ<ణం మ&-య/ పq� ప&-క&ాలU 
మ&-య/ పq� సంఘటనలకU I� రలU.ఒక I� ర ఉంట�ం�j(ర+ {ప&-కరం j(ర+ (ఈp4ం2 j(ర+)} NO ర�I� ం�ంPనpార+.అపMYడn 
'ి��¬L  ఉం��=మ['ిp8యబ�Vం� మ&-య/ ప&-మ<ణ�లU స&0Âన మ&-య/ య[�2 ½టర,.అgIqా య<లU ఎ�Vష6 
ఉంట�ం�&0ండn RS�లUCా _ాS�ం:�డn 38ర+Cా ర�I� ం�ంPనpార+ న మ<ను
వ$ ��q #ం� , ఖ<rసÈయక మ<�>w  ప��ర+ 
�%&ా �ా3�%K ల�� స%యం:�లక.

4.9.1.సూ� ల మద�త
�� ఆట���ట�� ��� �ంగ�ర�మ�.

ఈ!Éమ/ ఖPQత!"Xన ప&-మ<ణం మ&-య/ అవసర!"XనపMYడn �� మ/ఖ
ంCా ఉపగకరంCా ఉంట�ం�_ా� 3�లU 
ఇ.g.భవనం ±కc పqణ�Êక ��q .ఇ� క��� È½ఏ అందుబlట�లe Rºవలaౖజ)ష6 ల�� Cాw Fిక$ �యంతqణ 
అనుక�లతనుeHouse వ
వస�లe పద��.ఈ పద�� pాస�pా��� j(&Çcన1 వసు� వM ఉంచం�VఎంచుకUన1 I� ర ½ద కU, ప� ంCా 
�ర%Pంచబ�Vం� Iా&ా·త«లNO.

�>సంఆట¹!Éటz{ ��q #ం� వసు� వMలU (టÄ$| Nె&-P - > Rºవ$ బË'ి{ - > j(, జoÅN� eHouse మ&-య/ PవరకU Rºవలaౖజ)ష6 
నుం�V ఎంచు�>ం�V.NewObject).

� Offsetx '}2 ,offsety Iా&ా·త«లU అపMYడn (0 నుం�V ఉద
మం , 0) �ర%PంPనపqపంచpా
ప� ంCా.
� జoÅN� నుం�V ఎంjికఅపMYడn ప&-కరం j(ర+ మ&-య/ ఈp4ం2 (I� ర) మ&-య/ " ��wయ<Ìలం/సృxిLంచుప&-కర ".

� నుం�V వసు� వM ఎంచుకU3�1ర+(~రÍ వృత�మ/ ��q  జoÅN� , :�ల< - పం��� , S~రÍ చత«రసqమ/ , చుటÄL  - S~రÍ 
చత«రసqమ/ ,ల�బ/$).

� అభ
&-�ంPన '}టlY&ా·త«లU (x1 , y1 , x2 , y2 , p4డలUY , రంగ/ , రంగ/ �ంపం�V , సంప®రÎN�%���).
� "3Æకcం�V ; స�లమ/ఆబtÏ{L " బట6.
� Rషయంలeఅనవసర ఫ=తంCా " "�దు� బlట� రదు� :ె#
 ; అమలU :ేయగలర+.
� ఈ దశలను &-jీటh�� వసు� వM మ&-య/ పq� I� ర �>సం.
� సృxిL  అ�1 తర+pాతవసు� వMలU " "F}ౖళ�,  సృxిLంచు ; ఒ���V :ేయ<= , మ&-య/ ఇతరఅgIqా య<లU సృxిL  పద�త«లU , 

అ38క �>సం F}ౖళ,ను సృxిLంP ఇ�Rºవలaౖజ)ష6 ర�ాల (Rºవ$.exe , eHouseMobile , SVG , XML + SVG ,HTML 

+ Maps).
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4.9.2.వసు� వ�ల మ	ను�వ� �� �ం�.

వసు� వ�ల��	ణ ఆ �ా���� మ�న�యం�ా సృ�ి�ంచబడ!�" , #క% Corel పద(త*లను 
ఉప,�-ం./0ఖ�.త2ం.�ారణం�ా 4ిస�5 క6మబద(తక� !ె8య9 వ:క�� ల� మ/-య; <ా/ా=త*ల� ఉ��>"?స@/-ం.న 
మ/-య; మ�త2AB !ె84ిన వ:క�� ల� C�2  DేయవచుF.

క�ఈ �HంIJ వసు� వ� C�2  DేయవచుF మం. .!�2 లను KాLJంచC�9�H: 

/0ఖ�.త2ంIMరN చత*రస2ం లO PQటS�  అంC��ారమ; (X1 ?కరUం�ా సమన�య , Y1) (X2 , Y2) .అం�Vక/-ం.న <ా/ా=త*ల� 
ఉ��>": 

� చుటW� �Vత XYడల�Z , 
� ల[ౖ రంగ; , 
� రంగ;!^ 9ంప�.

/0ఖ�.త2ం!^ IMరNచత*రస2ం (X1 ?కరUం�ా సమన�య , Y1) (X2 , Y2).అం�Vక/-ం.నప/ా=త*ల� ఇ?: 

� చుటW� �Vత XYడల�Z , 
� చుటW� �Vత రంగ; , 
� రంగ;!^ 9ంప�.

/0ఖ�.త2ం2 <ా"ంటW`  (X1 మధ: ల[ౖ , Y1) (X2 , Y2).అం�Vక/-ం.న <ా/ా=త*ల� ఉ��>": 

� చుటW� �Vత XYడల�Z , 
� చుటW� �Vత రంగ; , 
� రంగ;!^ 9ంప�.

/0ఖ�.త2ంవృ!�� �ార IMరNచత*రస2ం (X1 , Y1) (X2 , Y2).అం�Vక/-ం.న <ా/ా=త*ల� ఉ��>": 

� చుటW� �Vత XYడల�Z , 
� చుటW� �Vత రంగ; , 
� రంగ;!^ 9ంప�.
� Xా:Kారbమ; - లO %(అ9> మcలల� �dసం సమ�నం�ా ఉంC�8) 

ఉంచడంలeబ;f (X1 , Y1) 

� ఆ�ారమ;XYడల�Z , 
� ఆ�ారమ;రంగ; , 
� 9ంప�రంగ; , 
� టghij , 
� {పద(kమ/-య; lాంm ప/-మ�ణం మ�రFవచుF , �ాn ఇతర త9o ఉంC�8KాL�రణ Corel C�2  మ/-య; TCP చటp2 ల� 

(?ంCో� rబsౖf) లeక�ంC� కంపt:ట/ాuంటW`  Arial Xాడv�dXా8 , స/wxన 9/ా( /-ంచC�9�H Times New Roman etcఅ�yక 
XyIJకలPQౖ ప9 (Windows XP , Windows Mobile , అ�yక XYz�?ధ ఆప/0ట{ం| వ:వసbలలO బ}2 జర�` )} 

వసు� వ�ప/-కరం #క% /ాష� � �0టp"ం.న అవసరA��న <� ర �ద ర�<� ంIJం.నXార� Dేయ�8.

అందర�కల�� RGB రంగ;ల ఉంC�8 , లeక�ంటS అIJ RGB ఉంటS మ�ర�Kా� ర�అIJ Kాధ:ం.మ�/-ZC� Kాధ:ం �ాదు ఉంటS Xార� 
అమరFబడvత*ంIJC�lాf�  రంగ; (నల�ప� పt/-� , ) Red ఆ�ారమ;.త/ా�త Kాb నంలO ఉంటWంIJRGB రంగ;ల నుంC� Dెల�` బpటW 
అ"�: రంగ;ల� 
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�dసంXాడvక ఇంట/w>m బ}2 జ� �ా6 �ిh 9యంత2ణ లeI� ?�వల[ౖజ0ష , బ}2 జ� సుర��తం�ారంగ;ల� XాC�8.

త/ా�తప2k అవసరA��న ప/-కరమ;ల ��రక� అ9> వసు� వ�ల 4Qm , /ా�ా� � ల� మ/-య; సంఘటనల� .అ9> వసు� వ�ల 
ర�పకలZన త/ా�త , ?�వల[ౖజ0ష ఎగ;మk సూb ల ఉంC�8అమల� (ట�f� - > ?�వf బ�4ిh - > ఆట జ�z!� నుంC� 
eHouse ఎంచుక���>డv మ/-య;.వరక� ?�వల[ౖజ0ష.NewObject).

" తయ�ర�Dేయ;�Qౖళ�� " ఒk�C� Dేయ�8 , మ/-య; ఇతర అ�<2ా య�ల� సృ�ి�  పద(త*ల� ,అ�yక ?�వల[ౖజ0ష ర�ాల �Qౖళ̀ను 
సృ�ి�ం. ఇIJ(?�వf.exe , eHouseMobile , SVG , XML , HTML + Maps).ఇIJ అవ�ాశం ఇసు� ంIJ9యంత2ణ పద(k 
మ�రFలeర� లeI� కంట�2 f పల� Xy/0�ర� మ�/ా� ల� ఉప,�-ంచC�9�H.
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5 .గమ�కల�: 

Page 103 of 107

2012-12-20



Page 104 of 107

2012-12-20



Page 105 of 107

2012-12-20



6.సంప���ంచం�	/సహ�ార/��క����ంట�ష� 

ISys 

Wygoda 14 , 05 - 480 Karczew 

�� ల�ం� 

ట	
: +48504057165 

ఇ��
: Biuro@iSys.Pl 

GPS: (N: 52 ST 2min 44.3S ; E: 21 15min 49.19 ల) 

పటం 

��ా�త , ఉ���దక�డ� ,�ెవలప! హ# $ %&': 

www.iSys.Pl Www.isys.PL / - �� () సం+క 

www.Home-Automation.isys.pl Home - ,-ల�బ/ మ�.isys.PL / - ఇం123) 45ర78 

Www.isys.PL /? home_automation - ఇతర 9:షల� 

ఉ<�హరణల� , ఇ<> ?ేయం�BC�D (DIY) , ��E 1ాF GంH , రIపకల�న , +ట:Kల� & టLEMN: 

www.Home-Automation.eHouse.Pro Home - ,-ల�బ/ మ�.ehouse.��E  / ఇం123) మ�OయP ఇతర 9:షలలQ 

సంసKరణల� 

www.Inteligentny-Dom.eHouse.Pro Inteligentny - dom.ehouse.�� E  / �� () 45ర78 

ఇతర R&వల�: 

www.ehouse.pro www.ehouse.pro Www.ehouse.��E  / 

Sterowanie.ST / 

™® Copyright: iSys.Pl©, All Rights Reserved. eHouse4Ethernet 

97 Ehouse4Ethernet www.Home-Automation.isys.pl HomeఆటV�Wష8 @ iSys.PL www.Home-

Automation.eHouse.Pro Home - ,-ల�బ/ మ�.eHouse.�� E  
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