
KCM-GSM 2 ÇIKIŞ ROLELİ CEP TELEFONU İLE SU KUYUSU KONTROL VE İHBAR CİHAZI 

TEKNİK  ÖZELLİKLER: 

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC 50Hz   12 -24 DC 

Röle akımı                 : 5A   NO  kontaklı İki Röle 

Etkili mesafe             : GSM KAPSAMA ALANI (GLOBAL )    

Çalışma Frekansı      :900- 1800 Mhz 

 

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KULLANILMASI: 

       Firmamızın üretimini yaptığı cihazın; Cep telefonu ile 2 Adet aynı panoya bağlı olan sulama motoru (ya da herhangi İki cihazı) 

uzaktan açma/kapama, durum bilgisini SMS (kısa mesaj) ile geri bildirim yapabilme ve elektrik kesintilerini, Termik arızalarını da 

ihbar etme özelliği bulunmaktadır. Cihazımızın röle kontakları, akımı 5 Ampere kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha 

büyük akımlı yüklerin kontrolü için harici bir röle veya kontaktör kullanınız. 

 
         Not: Çevre aydınlatması, ihbar sistemi, pompa/motor start- stop edip son durum bilgisi verme ve pencere açma -kapama 

benzeri uygulamalarda kullanılabilir.  

         Ayrıca özel istekleriniz doğrultusunda ,basınç, ısı ve nem ölçümü, alarm özelliklerde opsiyon  olarak eklenebilmektedir. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           CİHAZIN MONTAJI VE PROĞRAMLANMASI:  

 
• Yeni bir SİM kartı herhangi bir GSM operatöründen alınız. 

• SİM kartı bir telefona takıp, açılırken sorulan PİN kodu sorgulamasını iptal ediniz. 

 

 

• Sonra SİM karta hangi kişilere yetki verilip kontrol etmesine müsaade edilecekse, bu kişilerin telefon numaralarını yukarıda 

görüldüğü gibi kayıt ediniz. 

• Yani isim olarak KCM.01 ……..KCM.02…..KCM.03   şeklinde isim veriniz, numaraları da SİM KART hafızasına kaydetmelisiniz 

• TURKCELL 05326668877       (Sim kartı turkcell den almışsanız) 

• VODAFONE +905326668877    şeklinde +90 KOYARAK  kaydediniz. 

• TURK TELEKOM+905326668877  şeklinde +90 KOYARAK  kaydediniz. 

• Numaraları kaydedip SİM kilidini (PİN kodunu) iptal ettiğiniz SİM kartı cihaza yerleştiriniz. 

• Cihaz anteninin bağlı olduğundan emin olunuz. 

• Önce akü besleme uçlarını (+) ve (-)  uçlarına bakarak dikkatlice bağlayınız. 

• 220 volt cihaz besleme bağlantısını yapınız. 

• Cihazınızdaki SİM kart numarasını cep telefonunuzla arayınız. Her şey normalse cihaz çağrınızı kabul edip, bağlantı kuracak 

siz de telefonunuzun tuş takımını açarak 1. Çıkışı aktif etmek için 1 nolu tuşa 2. Röleyi aktif etmek için 2 nolu tuşa basmanız 

yeterlidir. Tekrar basmanız halinde roleler bu sefer bırakacaktır. Daha fazla detay için lütfen aşağıdaki linkteki videoyu 

izleyebilirsiniz.      https://youtu.be/wCHj-sQSPcc 

  Alıcı Üzerindeki Ledler ve Anlamları          aşağıdaki 4 led gsm çekim seviyesini %25 %50 %75 %100  olarak gösterir 

Sağ üstteki 2 sarı led ise soldaki 1. Rölenin sağdaki ise 2. Rölenin aktif olduğunu gösterir.                            

      UYARI : 

➢ Kumanda alıcısını 1A otamatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.  

➢ 5A ‘den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.  

➢ Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda GSM sinyal seviyesi zayıflayacağından sağlıklı çalışma için cihazın 

ya da antenin pano dışına çıkarılması faydalı olacaktır. 

  

 SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ 

✓ SİM karta isim kaydederken küçük harf kullanmak.   YANLIŞ (kcm.01)       DOĞRUSU :  KCM.01 

✓ Numara kaydederken 05326072190 şeklinde kaydetmek YANLIŞ               DOĞRUSU :  +905326072190 

✓ SİM kartın PİN kodu  sorgusunu iptal etmemek. 

      

ADRES: Erciyes Teknopark 4. Bina 67/A-24     Melikgazi / KAYSERİ 

  Telefonlar: +90 850 840 05 26   +90 352 232 31 33   +90 532 607 21 90 +90 505 475 87 15+90 535 360 51 63 

 

 

 

https://youtu.be/wCHj-sQSPcc

