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نحن نحتفظ بالحق في توفیر المواد التي قد تختلف قلیالً عن تلك الموضحة في أوراقنا الفنیة. 
المعلومات المحدثة متاحة على موقعنا.

وظائف
 AKO CAMM Tool / مع عشرات الوظائف مع التطبیقات (التطبیق) ألجھزة AKOCORE و AKOGAS أجھزة متوافقة من مجموعة CAMM توفر وحدة

:AKO CAMM Fit

تســجیل البیانــات: یحفــظ بشــكل دوري القیــم التماثلیــة ألجھــزة االستشــعار المختلفــة 
(درجة الحرارة والرطوبة وتركیز الغاز والمتغیرات األخرى).

تســجیل تغییــرات اإلعــداد: یحفــظ فــي الذاكــرة أي تغییــر تــم إجــراؤه علــى إعــدادات 
كل من الجھاز ووحدة CAMM نفسھا.

تســجیل األحــداث واإلنــذارات: یحفــظ فــي تغییــرات الذاكــرة الحالــة التــي تحــدث فــي 
الجھاز (أجھزة اإلنذار، وفتح الباب، وتفعیل الضوء، وما إلى ذلك)

ســجل النشــاط: یحفــظ إحصائیــات التشــغیل واالســتخدام الخاصــة بالجھــاز ویحســب 
االتجاھات.

اإلعداد عن بعد: یسمح بتغییر إعدادات الجھاز باستخدام التطبیق.

وصف

زر اعادة االعداد
ــى تنشــیط اتصــال  ــة واحــدة) إل ــزة (<ثانی ــرة وجی ــؤدي الضغــط مــرة واحــدة لفت ی

بلوتوث ویعرض حالة البطاریة.
یــؤدي الضغــط أكثــر مــن 3 ثــوان إلــى إعــادة تشــغیل الوحــدة. ومیــض الصمامــات 

المشعة الثالث سریع لتأكید التشغیل.
إذا كان اتصال بلوتوث نشًطا، فسیتم فصلھ.

یتم فقد سجالت النشاط غیر المحفوظة. 

وظائــف الســاعة فــي الوقــت الفعلــي: توفــر الجھاز المثبــت علیھ مع وظائف الســاعة 
.(Set Point إزالة الصقیع للبرنامج أو تغییرات) في الوقت الفعلي

التحكــم عــن بعــد فــي الوظائــف: یســمح بالتحكــم فــي الوظائــف المختلفــة لــكل جھــاز 
بعید باستخدام التطبیق.

تكویــن األجھــزة قبــل تثبیتھــا: یســمح بتكویــن معلمــات جھــاز متوافــق قبــل تثبیتــھ 
باستخدام تطبیق.

المســاعدة عــن ُبعــد: تتیــح التحكــم فــي جھــاز مــزود بوحــدة CAMM لشــخص آخر 
یقــع بعیــًدا عــن التركیــب. ھنــاك حاجــة إلــى جوالیــن مــع التطبیــق ، یجــب أن یكــون 
ــى اتصــال  ــا عل ــون كالھم ــوث ویجــب أن یك ــر بلوت ــاز عب ــا متصــالً بالجھ أحدھم

باإلنترنت.

یعتمــد نــوع البیانــات المحفوظــة فــي وظائــف التســجیل المختلفــة علــى الجھــاز الــذي 
تم التركیب فیھ.

صمام مشع أزرق
یشیر إلى حالة اتصال بلوتوث

مبدلة مطفأة: اتصال غیر نشط.
اللمعان: االتصاالت نشطة وانتظار الرابط.

ثابت: ترتبط الوحدة بالتطبیق
صمام مشع أخضر

یشیر إلى حالة البطاریة:

ثابت: مستوى البطاریة فوق %80
ومیض سریع: مستوى البطاریة بین 30% و %80

ومیض بطيء: مستوى البطاریة أقل من 30 %
مبدل مغلق: بطاریة منخفضة

صمام مشع أحمر
یشیر إلى خطأ تشغیل في الوحدة

ومیــض: یشــیر إلــى وجــود خطــأ فــي التشــغیل فــي وظیفــة التســجیل ، الوحــدة ال 
تقوم بتسجیل الدخول. قد یكون مرد ھذا لسببین:

خطــأ فــي إعــدادات التاریــخ / الوقــت: یجــب وضع إعــدادات التاریــخ / الوقت 
.AKONet باستخدام التطبیق أو عبر

البیانــات المحفوظــة فــي جھاز آخر: ال یمكن للوحدة تخزین البیانات المســجلة 
مــن جھازیــن مختلفیــن فــي وقــت واحــد. الســتخدام وظائــف التســجیل ، تأكــد 
مــن أن الوحــدة ال تحتــوي علــى بیانــات مســجلة لجھــاز آخــر. یجــب اســتخدام 

التطبیق لتنزیل وحذف البیانات.

ثابت: یشیر إلى خطأ تشغیل عام ، یجب ترقیة البرنامج الثابت.

یعــود الضغــط ألكثــر مــن 10 ثــواٍن إلــى إعــدادات المصنــع، ممــا یــؤدي إلــى حــذف 
جمیــع بیانــات التكویــن. یتــم تشــغیل الصمامات المشــعة الثــالث الواحدة تلــو األخرى 

أثناء العملیة. في النھایة ، تومض بسرعة وتعید تشغیل الوحدة. 

یتم الحفاظ على التاریخ والوقت.

استخدم المفتاح المضمن لتنشیط زر إعادة الضبط.

تركیب

افصل مصدر الطاقة قبل القیام بأي شيء داخل الجھاز.

التركیب في محطات اإلنذار والمتحكمات.

التركیب في أجھزة إرسال الغاز.
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أوضاع التشغیل
تحتوي وحدة AKO-58500 CAMM على وضعي تشغیل محتملین:

وضع تشغیل مستقل *
الوحدة غیر مثبتة في أي جھاز. 

وظائف:
●  تحمیل بیانات

●  تغییر إعدادات الوحدة
●  تحدیث البرامج الثابتة

لربطــھ بالتطبیــق، قــم بتنشــیط االتصــال عــن طریــق الضغــط علــى زر إعــادة الضبــط وبــدء عملیــة الربــط 
مع التطبیق.

إذا لم یكتمل االرتباط ، فسیتم إلغاء االتصال بعد دقیقة واحدة.

متصل بجھاز
الجھاز بدون مزود الطاقة *

تم تثبیت الوحدة في جھاز، لكن األخیر ال یحتوي على مصدر طاقة (الجھاز غیر مثبت).

وظائف:
●  تحمیل بیانات

●  تغییر إعدادات الوحدة
●  تغییر إعدادات الجھاز
●  تحدیث البرامج الثابتة

●  تسجیل نظام تحلیل المخاطر **

عنــد إدخــال الوحــدة فــي الجھــاز، یتــم تنشــیط االتصــال تلقائًیــا. إذا تــم إدراج الوحــدة بالفعــل ، فقــم بتنشــیط 
االتصال عن طریق الضغط على زر إعادة الضبط وبدء عملیة الربط مع التطبیق.

إذا لم یكتمل االرتباط ، فسیتم إلغاء االتصال بعد دقیقة واحدة.

الجھاز مزود بمصدر طاقة خارجي
تم تركیب الوحدة في جھاز یعمل مع مصدر طاقة خارجي.

وظائف:
●  تحمیل بیانات

●  تغییر إعدادات الوحدة
●  تغییر إعدادات الجھاز

●  التحكم عن بعد في الوظائف 
●  تحدیث البرامج الثابتة
●  تمدید وظائف الجھاز:

●  تسجیل البیانات

●  تسجیل تغییرات اإلعدادات

●  تسجیل األحداث واإلنذار

●  سجل النشاطات

●  تسجیل نظام تحلیل المخاطر **

●  وظائف الساعة في الوقت الحقیقي *

االتصاالت نشطة بینما ھناك مصدر طاقة خارجي، ابدأ عملیة الربط مع التطبیق في أي وقت.

إذا تــم تشــغیل الجھــاز باســتخدام بطاریتــھ الداخلیــة (خطــأ فــي مصــدر الطاقــة)، فســیتم تعطیــل 
االتصال.

*  إذا ظــل االتصــال بیــن التطبیــق والوحــدة النمطیــة غیــر نشــط لمــدة تزیــد عــن 5 دقائــق، فســیتم قطــع 
االتصال وسیكون من الضروري إجرار عملیة الربط مرة أخرى.

.HACCP فقط في األجھزة التي تعمل بنظام **

ــج  ــرض النتائ ــاز ویع ــى الجھ ــق بإجــراء بحــث عل ــوم التطبی یق
على الشاشة.

ــم  ــذي ت ــاز ال ــة الجھ ــق شاش ــرض التطبی ــواٍن، یع ــد بضــع ث بع
اختیاره ، وقد تم تحقیق االتصال بشكل صحیح.

اختــر الجھــاز الــذي تریــده ، فــي غضــون ثــواٍن قلیلــة ، یطلــب 
التطبیق رمز ارتباط بلوتوث (افتراضًیا 123456).

المواصفات التقنیة
إمــداد الطاقــة الخارجیــة ............................................................. 5 فولــت تیــار مســتمر
 Li-Ion 3.7 V 100 mAh بطاریــة  ...................................... الداخلیــة  الطاقــة  إمــداد 
االســتھالك األقصــى ................................................................... 50 میلــي أمبیــر
ــھور ــتعداد ...................................................... 4 ش ــع االس ــى وض ــة: عل ــر البطاری عم
وضــع العمــل ................................................................. 4 ســاعات
ــة ــة مئوی ــى 50 درج ــط .................................................... -30 إل ــرارة المحی ــة ح درج
ــة ــة مئوی ــى 60 درج ــن .................................................... -20 إل ــة حــرارة التخزی درج
تكثــف) (دون   %95-0  ......................................... بھــا  المســموح  الرطوبــة  مجــال 
ــز ــز و 2483.5 میجــا ھرت ــردد بلوتــوث ................................. 2400 میجــا ھرت ــات ت نطاق
دیســیبل  10>  ........................................................ بلوتــوث  لطاقــة  األقصــى  الحــد 
(D) األبعاد (دون حامل) ....................... 46 مم (العرض) × 36.5 مم (االرتفاع) × 12.2 مم
AKO CAMM Tool / AKO CAMM Fit .............................. :ــات ــع التطبیق ــق م متواف

 AKO CAMM Tool / AKO CAMM Fit اربط مع تطبیق

یتطلب استخدام كال التطبیقین تسجیل الدخول باستخدام برید إلكتروني صالح.
بعد دقیقة واحدة دون نشاط بین التطبیق ووحدة CAMM، یتم قطع االتصال وإعادة إنشائھ والعودة إلى شاشة "قائمة األجھزة" والضغط على الزر     .

ــي  ــح تطبیــق AKO CAMM Tool / AKO CAMM ف افت
ھاتفك المحمول وأدخل بیانات الوصول.

قــد تطلــب بعــض أجھــزة اندرویــد، أثنــاء عملیــة االتصــال، مــن المســتخدم الوصــول إلــى اإلعــدادات / بلوتــوث واالرتبــاط مــن ھنــاك، والبحــث عــن 
الجھاز عن طریق رقمھ التسلسلي.

بطاریة
تستخدم وحدة CAMM بطاریتھا الداخلیة في الحاالت التالیة:

- عنــد تنشــیط اتصــال الوحــدة إذا كان غیــر متصــل بــأي جھــاز، أو إذا كان متصــالً بجھــاز بــدون مصــدر 
طاقة خارجي.

- عندمــا یكــون االتصــال غیــر نشــط ، یتــم اســتخدام البطاریــة للحفــاظ علــى التاریــخ / الوقــت وإحصائیــات 
التشغیل واالستخدامات غیر المحفوظة.

مــع شــحن البطاریــة بنســبة 100%، یكــون عمــر البطاریــة 4 أشــھر مــع اتصال غیر نشــط و 4 ســاعات في 
اتصال مستمر مع التطبیق.

یتم شحن البطاریة تلقائًیا عند تثبیت الوحدة في جھاز مزود بمصدر طاقة خارجي.

بیان المطابقة
 AKO-58500 ــي ــاز الكھروضوئ ــوع الجھ ــان أن ن ــذا البی ــب ھ ــكا س.م.ل بموج ــن أكا الكترومیكانی تعل

.2014/53 / EU یتوافق مع التوجیھ (CAMM Module)
النص الكامل لبیان المطابقة الخاص باالتحاد األوروبي متاح على عنوان اإلنترنت التالي:

http://help.ako.com/assets/uploads/3669.pdf


