کنترلر وایفای و ریموتی رله()ST
ویژگیها :



قابل کنترل از طریق وایفای توسط گوشی موبایل(اندروید IOS ،و ،)...لپ تاپ و ...



قابل کنترل با ریموتهای  315مگاهرتزی(حداکثر  20کد مختلف)



قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت



قابلیت اتصال چند دستگاه به اکسس پوینت(مودم وایفای)



 12کانال  DCو AC



ورودی  12ولت  2 DCآمپر



خروجی هر پورت  7آمپر



قابلیت تغییر  SSIDو پسورد



قابلیت تغییر اسم رلهها(فقط برای اندروید و کروم اپ)



الایدی نشاندهنده وضعیت هر رله

کاربردها:



خانههای هوشمند



پریز و روشنایی هوشمند



کنترل وایرلس دستگاههای صنعتی

مشخصات فیزیکی:



ابعاد 145*90*41 :میلیمتر



وزن 285 :گرم

نحوه استفاده:

ابتدا دستگاه را به برق  12ولت وصل کنید سپس با گوشی یا لپ تاپ به دستگاه متصل شوید(.به صورت پیش فرض نام وای
فای دستگاه  Switchو پسورد آن  12345678می باشد ).سپس مرورگر خود را باز نموده و آدرس  192.168.3.1وارد کنید تا
منوی تنظیمات نمایش داده شود .به جای وارد کردن آی پی میتوانید از نرم افزار اندروید یا کروم اپ استفاده کنید .در هنگام کار با
این دستگاه نباید از  VPNو یا نرمافزارهای تغییر آی پی استفاده کنید.
در صورت فراموش نمودن پسورد دکمه  Learn/Resetرا حدود  10ثانیه نگهدارید(تا ال ای دی آبی رنگ به صورت ثابت
روشن بماند سپس دکمه را رها کنید) ،تا دستگاه ریست شود.
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برای کنترل رلهها با ریموت کنترل  315مگاهرتزی ابتدا ریموت را کد کنید سپس ریموت باید توسط دستگاه شناخته شود،
برای این کار باید دکمه  Learn/Resetرا به مدت  3ثانیه نگه دارید تا ال ای دی آبی به صورت چشمکزن در آید ،وقتی ال ای
دی آبی چشمک میزند یکی از دکمههای ریموت را فشار دهید تا ال ای دی آبی به مدت یک ثانیه روشن بماند در این حالت ریموت
توسط دستگاه شناخته خواهد شد ،این دستگاه قابلیت شناسایی  20ریموت با کدهای مختلف به صورت همزمان را دارد.
برای روشن کردن همه رلهها دکمههای 11و(12یا 7و )8ریموت را به صورت همزمان فشار دهید و برای خاموش کردن همه
رلهها دکمهها 10و(12یا6و )8ریموت را به صورت همزمان فشار دهید.
تنظیمات دستگاه:

در شکل  1صفحه تنظیمات کنترلر وایفای و ریموتی رله نشان داده شده است ،باالی صفحه جهت جستجوی دستگاههای
متصل به شبکه وای فای محلی استفاده میشود ،دکمه به روزرسانی تنظیمات برای رفرش صفحه تنظیمات و دریافت آخرین تنظیمات
از کنترلر قرار داده شده است ،از باکس مقابل آن برای انتخاب دستگاههای یافته شده در شبکه محلی استفاده میشود .در قسمت
بعدی دو دکمه برای روشن و خاموش کردن همه رلهها قرار داده شده است و از قسمت بعدی میتوانید تک تک رلهها را خاموش،
روشن کنید و یا وضعیت آن را مشاهده کنید ،با کلیک روی دکمه  Clear all learned remotesمیتوانید همه ریموتهای
شناخته شده توسط دستگاه را پاک کنید از قسمت نهایی میتوانید وارد صفحه تنظیمات پیشرفته دستگاه شود.

شکل  :1صفحه تنظیمات کنترلر وایفای و ریموتی رله
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با کلیک بر روی نوشته هر کدام از سوییچها میتوانید اسم آن سوییچ را تغییر دهید(شکل  2را ببینید).

شکل :2تغییر اسم سوییچها
در تنظیمات پیشرفته دستگاه  4مدل مختلف وای فای پیشبینی شده است(شکل  3ببینید).


 :Access Point Modeاین مدل که حالت پیشفرض دستگاه میباشد برای حالتی هست که شما در محل نصب دستگاه اکسس
پوینت (مودم وایفای) ندارید و می خواهید مستقیما با گوشی ،لپ تاپ و ...به دستگاه متصل شوید.



) :Station Mode(DHCPاین مدل برای زمانی هست که میخواهید دستگاه را به اکسس پوینت (مودم وایفای) وصل کنید.



) :Station Mode(staticاین مدل هم همانند مدل قبلی میباشد با این تفاوت که آی پی دستگاه را قبل از اتصال به مودم
میتوانید تعیین کنید.
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 :Disable Wifiاگر می خواهید وای فای را غیر فعال کنید و فقط با ریموت دستگاه را کنترل کنید این گزینه را انتخاب کنید.
برای فعال کردن دوباره وایفای با نگه داشتن  10ثانیه دکمه  Reset/Learnدستگاه را ریست کنید.

شکل  :3حالتهای مختلف وای فای
در قسمت بعدی تنظیمات پیشرفته آی پی محلی شما نشان داده شده است با وارد کردن این آی پی در مرورگر دستگاههای متصل به
شبکه وای فای دستگاه کنترل رله صفحه تنظیمات نمایش داده خواهد شد.
در صورتی که گزینههای  Station Modeرا انتخاب کرده باشید گزینه بعدی که نمایش داده خواهد شد پورت میباشد(شکل  ،)4گرچه
پیشنهاد میشود برای پورت عدد  80را انتخاب کنید ولی در صورتی که بخواهید دستگاه را از راه دور کنترل کنید برای بعضی مودمها الزم است
که پورت را تغییر دهید (توجه داشته باشید بعضی پورتها بسته به گوشی ،لپ تاپ و ...رزرو شدهاند).
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شکل :4تنظیمات پیشرفته دستگاه
اگر می خواهید دستگاه را از راه دور کنترل کنید بهتر است که از حالت ) Station Mode(staticاستفاده کنید و آی پی دستگاه را به
صورت ایستا تنظیم کنید(شکل  5را ببینید).
در صورتی که می خواهید دستگاه را از راه دور کنترل کنید باید تنظیمات  port forwardingمودم را ست کنید انجام این کار بستگی
به مدل مودم شما دارد ،برای انجام این تنظیمات متناسب با مودم شما به سایت زیر مراجعه کنید(در ضمیمه ب تنظیمات port forwarding
برای مودم  TP-Linkتوضیح داده شده است).
https://portforward.com/router.htm
پس از تنظیم  port forwardingمودم برای کنترل دستگاه الزم است آی پی اینترنت مودمی که دستگاه به آن متصل است را بدانید
برای این منظور میتوانید با گوشی ،لپ تاپ به مودم متصل شود و داخل سایت فوق  External IPرا یادداشت کنید و سپس از طریق اینترنت
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توسط این آی پی و پورت انتخاب شده ،دستگاه را کنترل کنید .چون با هر بار قطع و وصل اینترنت آی پی اینترنت شما تغییر میکند بهتر است
آی پی استاتیک خریداری کنید.

شکل  :5تنظیمات آی پی ایستا
اگر می خواهید دستگاه را از طریق اینترنت کنترل کنید میتوانید آی پی اینترنت و پورت تنظیم شده را مانند شکل  6در نرم افزار وارد
کنید.
در قسمت بعد تنظیمات پیشرفته در صورتی که حالت  Access Point Modeرا انتخاب کرده باشید میتوانید اسم و رمز وایفای دستگاه
را تغییر دهید و در صورتی که حالتهای  Station Modeرا انتخاب کرده باشید در قسمت بعد باید اسم وایفای و رمز وای فای مودم را وارد
کنید ،سپس روی دکمه  Send AP dataکلیک کنید ،توجه داشته باشید اسم و رمز وای فای نباید بیشتر از  15حرف باشند.
برای اعمال تغییرات تنظیمات پیشرفته باید حتما دستگاه را از طریق منوی  Advancedریست کنید ،بعد از ریست کردن دستگاه در
صورتی که حالتهای  Station Modeرا انتخاب کرده باشید چراغ ال ای دی  Learn/Resetقبل از اتصال به مودم وای فای به صورت
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چشمک زن خواهد شد و وقتی که به مودم وای فای متصل شود خاموش میشود ،و سپس با اجرای نرم افزار اندروید ،کروم اپ یا وارد کردن آی
پی در مرورگر به دستگاه متصل شوید.

شکل  :6نحوه اتصال از طریق اینترنت
گزینه بعدی تنظیمات پیشرفته طبق شکل  7انتخاب آی دی محلی دستگاه میباشد برای زمانی که میخواهید چندین دستگاه به مودم
وای فای متصل کنید استفاده میشود ،این آی دی میتواند از صفر تا  99انتخاب شود و در نرم افزار اندروید و کروم اپ میتوانید متناسب با آی
دی دستگاه اسم سوییچها را متفاوت انتخاب کنید( 1200اسم متفاوت) .همچنین در سیستم عاملهای آی او اس و مکینتاش اپل و لینوکس
میتوانید در حالتهای  Station Modeبا وارد کردن لینک ( )http://switchx.local:portدر صورت اتصال به شبکه محلی دستگاه وارد
صفحه کنترل آن شوید ،در صورتی که پورت دستگاه  80باشد میتوانید  :portرا حذف کنید (در ویندوز در صورت نصب نرم افزار bonjour
میتوانید با همین روش وارد صفحه کنترل دستگاه شوید ،حتما  http://را باید وارد کنید).
بعد از تغییر تنظیمات پیشرفته دستگاه ،باید آن را از طریق دکمه  Restart Nowریست کنید.
با استفاده از دکمه  Backقسمت بعد میتوانید به صفحه کنترل سوییچها بازگردید.
بعد از انجام هر یک از عملیات ،تغییرات اعمال شده در دستگاه در باالی صفحه نرمافزار کنار آیکون جستجو ،نوشته خواهد
شد ،برای اطمینان از اعمال عملیات آن را بررسی کنید.
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شکل :7تنظمات پیشرفته دستگاه
هشدار  :هنگام کار با این دستگاه تمام موارد ایمنی را رعایت کنید از تماس دست یا اعضای دیگر بدن با خروجیهای رله چه در زمانی
که رلهها وصل باشند و چه در زمانی که رلهها وصل نباشند جدا خودداری فرمایید.
این دستگاه شامل ریموت  315مگاهرتز و تغذیه  12ولت نمیباشد.
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ضمیمه الف :نحوه نصب کروم اپ:
ابتدا نرم افزار کروم اپ آن را دانلود کنید ان را از حالت فشرده خارج کنید سپس از طریق منوی گوگل کروم more tools->extensions
را انتخاب کنید یا داخل آدرس بار گوگل کروم  chrome://extensions/را وارد کنید سپس فایل نرم افزار را به صفحه کروم بکشید و موس
را رها کنید .سپس گزینه  Add appرا انتخاب کنید.

شکل  :8نصب کروم اپ
برای دسترسی راحتتر میتوانید شورتکات نرم افزار را روی صفحه دسکتاپ کامپیوترتان بیاورید.

شکل :9نحوه ساخت شورتکات کروم اپ
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ضمیمه ب :تنظیمات  port forwardingدر مودم :TP-Link
ابتدا به مودم متصل شوید سپس در مرورگر خود آی پی مودم را وارد کنید(پیش فرض  192.168.1.1میباشد) و پس از آن user
 nameو  passwordرا وارد کنید(پیشفرض هر دو  adminمیباشند) ،سپس طبق شکل  10وارد منوی Advanced Setup->NAT
شوید و در آنجا پس از انتخاب  Virtual Circuitمورد نظر (در منوی  PVC ، Status->Device Infoکه  IPگرفته است-شکل  )11بر
روی  Virtual Serverکلیک کنید ،سپس طبق شکل  12وارد تنظیمات سرور مجازی مودم میشوید ،در تنظیمات سرور مجازی در قسمت
 Applicationاسم دلخواهی را وارد میکنید در اینجا ما از اسم  Remote Switch1استفاده کردهایم؛ در قسمت  Protocolگزینه  ALLرا
انتخاب کنید دو گزینه بعدی یعنی  Start Port Numberو  End Port Numberپورت دستگاه کنترلر رله را وارد کنید (از آنجایی که در
مودمهای  TP-Linkپورت  80با مشکالتی همراه هست بهتر از پورت  80را انتخاب نکنید) در قسمت بعد( )Local IP Addressآی پی محلی
دستگاه کنترلر رله را انتخاب کنید ،سپس روی دکمه  Saveکلیک کنید تا تنظیمات انجام شده به لیست اضافه گردد.

شکل  :10تنظیمات  port forwardingدر مودم TP-Link
پس از اعمال تنظیمات  port forwardingمودم برای کنترل دستگاه از طریق اینترنت میتوانید آی پی اینترنت همراه با پورت انتخاب
شده را به صورت  http://IP:Portرا در مرورگر خود وارد کنید تا صفحه کنترل نمایش داده شود ،همچنین میتوانید از طریق نرم افزار اندروید
یا کروم اپ این کار را طبق شکل  13انجام دهید.
توجه شود که آی پی لوکال با آی پی اینترنت متفاوت میباشد برای مشاهده آی پی اینترنت میتوانید عبارت  what's my ipرا در گوگل
وارد کنید یا در سایت  https://portforward.com/router.htmمقدار  External IPرا مشاهده کنید ،هنگام مشاهده آی پی اینترنت
از  VPNیا نرم افزارهای تغییر آی پی استفاده نکنید.
در بعضی از مودمها از طریق همان مودمی که کنترلر رله به آن متصل است ،نمیتوانید دستگاه را با استفاده از آی پی اینترنت کنترل کنید
و فقط میتوانید آن را به صورت محلی کنترل کنید.
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شکل  : 11منوی وضعیت مودم TP-Link

شکل  :12تنظیمات سرور مجازی مودم TP-Link
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شکل  :13کنترل اینترنتی در نرمافزار
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