
REDZ KMK119 يتم تصنيع املنافذ البرصية
وفًقا ملعيار  IEC 62056-21 من النوع 

وهي متوافقة مع جميع عدادات العالمة 
التجارية 

والنامذج املنتجة وفق معايري ANSI. بفضل 
اتصال البلوتوث،

فإنه يدعم االتصال الالسليك مع
جميع األجهزة التي تدعم األندرويد

هذا املنتج هو أول منفذ بلوتوث ذيك يكتشف 
 DLMS/COSEM أو IEC 62056-21 تلقائيا

الربوتوكوالت ويجعل الرسعة تتغري.
. وبهذه الطريقة ، ميكن استخدامها مع منافذ 

األسالك القامئة ، وال حاجة إىل مزيد من التكامل.
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منفذ برصي 
ذيك عرب 

البلوتوث

تحديد 
بروتوكول 

تلقايئ

املنفذ البرصي 
عرب البلوتوث

املنفذ املعرف للربوتوكول 

التلقايئ الالسليك الذيك

املواصفات امليكانيكية
ABS مادة الجسم 

والغطاء الخلفي:
32 مم القطر:

46 م العمق:

بويل كربونات شفاف األجزاء الشفافة: 58 نيوتن االرتفاع:

~ 100 جم الوزن: 36 نيوتن القوة 
املغناطيسية:

املواصفات الكهربية
3.3 فولت )يغذى الطرف السالب 

)Micro USB عن طريق

الجهد 

التشغييل:

 IEC 62056-21 )IEC 1107

سابقا(

املعيار:

الطول املوجي: ~ 900 نانومرت 19200 بود بحد أقىص رسعة نقل 
البيانات:

مواصفات البلوتوث
املؤرشات، الشحن، ربط 

البلوتوث، مرسل ومستقبل 

البيانات، أنظمة التشغيل 

إضاءة  ،EDR نسخة 2.0 + متوافق مع 

بحد أقىص dBM 4 )الفئة 2(

املعيار:

 يعمل ببطارية 1200 مليل أمبري 

ساعة قابلة إلعادة الشحن. ميكن 

شحن البطارية من خالل وصلة 

Micro USB

البطارية:  - IEC 62056-21  – اكتشاف تلقايئ

- DLMS/COSEM – اكتشاف تلقايئ

- 9600 بود 8N1 – ثابت

- 9600 بود 8E1 – ثابت أو وضع القيادة

أنظمة التشغيل:

< 24 ساعة مدة التشغيل: 15 مرت بحد أقىص مسافة التشغيل:



الخصائص العامة

14

2

3

2 / 6

زر الطاقة: اضغط لتشغيل الجهاز وإيقافه.
مجموعة مصابيح الشحن: عند التوصيل بالشاحن، وعندما يكون الجهد مناسبًا 

للمنفذ الضويئ ، سيومض مصباح »Vin GOOD«. ويتم تشغيل مصباح 
»CHARGE« عندما يتم شحن البطارية ، ويتم إيقافه عند الشحن الكامل.
مجموعة مصابيح نشاط BT: تشري هذه املصابيح إىل النشاط املوجود أثناء 

اتصال البلوتوث.
 عند تشغيل وحدة البلوتوث، يضئ مصباح »BT POW«. عادة ما يتم 

تشغيل هذا املصباح عندما يكون الجهاز يف وضع التشغيل، ويكون مغلًقا 
عندما يكون الجهاز يف وضع اإليقاف

 „ BT LINK „ عندما يكون العميل متصالً باملنفذ البرصي ، سيكون مصباح
مضاًءا. عىل سبيل املثال ، إذا تم تشغيل منفذ 

COM الظاهري عىل الكمبيوتر بواسطة برنامج قراءة العداد ، سيضاء هذا 
املصباح. تومض مصابيح »TX« و »RX« أثناء إرسال البيانات من وإىل 

جهاز العداد 

مجموعة مصابيح وضع التشغيل: تشري هذه املجموعة إىل أوضاع 
تشغيل املنفذ. يحتوي املنفذ البرصي عىل 5 أوضاع تشغيل )أو أكرث 

وفًقا لطلباتك الخاصة(. 
 300-7E1 IEC  الوضع 1 : الوضع التلقايئ

 DLMS / COSEM  7-300، واملرور بـE1 IEC الوضع 2: البدء بـ
 9600-8E1  الوضع 3: االتصال الثابت
 9600-8E1   الوضع 4: االتصال الثابت

الوضع 5: وضع األمر يف هذا الوضع ، يعمل الجهاز بشفافية ويتلقى 
األوامر من املستخدم. يتم تثبيت املنافذ البرصية بشكل افرتايض، 

ييضء منفذ LED الضويئ العلوي عند تشغيله يف الوضع 1 ، وييضء 
مصباح LED أدناه عند تشغيل املنفذ البرصي يف الوضع 4 أو 

الوضع 5. تيضء املصابيح األخرى أيًضا عندما يكون الوضع 2 أو 
الوضع 3 نشطًا
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مقبس الشحن: باستخدام منفذ micro-USB الخاص بالجهاز ، ميكنك شحن املنفذ الضويئ عرب أي شاحن هاتف USB أو عرب الكابل الذي يأيت مع املنفذ.

األزرار: أزرار تستخدم لتحديد وضع تشغيل املنفذ البرصي. والتي تكون مطبوعة.

2 زر 2 الوضع  زر 1 

ال يعمل  الوضع  1 ال يعمل 

ال يعمل  الوضع  2 يعمل 

يعمل  الوضع  3 ال يعمل 

الوضع 4 أو 5 يعمل  يعمل 

سيتغري الوضع عند التنشيط التايل للجهاز. لتغيري وضع التشغيل ، يجب عىل املستخدم أوالً إغالق املنفذ

رقم التعريف الشخيص PIN: رمز PIN القيايس الخاص بإقران الكمبيوتر الشخيص أو HHU أو الجهاز اللوحي أو الهاتف املحمول مع جهاز 
البلوتوث هو »1234«.
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 الوضع 1 : الوضع التلقايئ
7E1 IEC-300

يف هذا الوضع ، يقوم املنفذ الضويئ تلقائيًا باكتشاف 
)IEC1107 سابًقا( IEC 62056-21  C بروتوكول وضع

 ويقوم تلقائيًا بإجراء تغيري معدل البود املطلوب. تم أيًضا إضافة 
وضع التشغيل هذا إىل الجهاز، من أجل استخدام العدادات 
مع املنافذ البرصية لإلصدار السليك التي تتصل يف بروتوكول 
IEC62056-21 مع برمجياتها الحالية ، يتم استخدام نفس 

امليزة أيًضا يف املنفذ البرصي إصدار بلوتوث KMK118. يف املرة 
األوىل التي يتم فيها استخدام الجهاز ، ميكن إجراء تعيني اتصال 
.L & Gyr و EMH و Elster البلوتوث لقراءة العدادات مثل

 ،7E1 IEC-300 الوضع 2: البدء بـ
DLMS / COSEM  واملرور بـ

يف هذا الوضع ، يقوم املنفذ الضويئ تلقائيًا باكتشاف 
 IEC مع فتح وضع DLMS / COSEM بروتوكول

)IEC1107 21-62056 )سابًقا C
 ، ويقوم تلقائيًا بتغيري معدل البود املطلوب ونوع البيانات 

املطلوبة. تم أيًضا إضافة وضع التشغيل هذا إىل الجهاز، من 
أجل استخدام العدادات مع املنافذ البرصية لإلصدار السليك 

التي تتصل يف بروتوكول DLMS/COSEM مع برمجياتها 
الحالية ، يتم استخدام نفس امليزة أيًضا يف املنفذ البرصي 

إصدار بلوتوث KMK119. بعد التوصيل، ميكن استخدام 
L & Gyr و Itron هذا الوضع لقراءة العدادات مثل

           8N1-9600 الوضع 3: االتصال الثابت
يستخدم هذا الوضع من أجل التوصيل وفًقا لرسعة 
االتصال الثابتة ونوع البيانات. يستخدم هذا الوضع 

للتوصيل يف جميع الربوتوكوالت التي تدعم بروتوكول
 IEC870-5-102 أو معدل االتصال ونوع البيانات املقابل

Alphaset,  
CombiMaster, etc. 

Ace Pilot, 

Map120, etc. 
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////========================================================
            //Initialize Probe at baudrate 300
            buffer = new byte[] { 0xFE, 0xFE, 0x42, 0x4C, 0x55, 0x45, 0x30, 
0x38, 0x4E, 0x31, 0x30, 0xFF };
            this.comport.Write(buffer, 0, buffer.Length);
            Thread.Sleep(50);
////========================================================

 8E1-9600 اللوضع 4: االتصال الثابت
يستخدم هذا الوضع من أجل التوصيل وفًقا لرسعة 
االتصال الثابتة ونوع البيانات. يستخدم هذا الوضع 

للتوصيل يف جميع الربوتوكوالت التي تدعم بروتوكول
 IEC870-5-102 أو معدل االتصال ونوع البيانات املقابل.

الوضع 5: وضع األمر 
يتطلب هذا الوضع وجود برنامج ثابت خاص، حيث 
يستدعي السؤال عنه يف وقت الرشاء أو الحقاً ، ويتم 

تحميله باستخدام الربامج الثابتة عىل الجهاز. يف هذا الوضع 
، يتم االتصال مع الجهاز ، عن طريق إعطاء أوامر خاصة. 

إذا كان املستخدم يستخدم برنامج قراءة العداد الذايت 
التطوير أو يريد تصميمه، من األفضل استخدام وضع األمر 

للتواصل مع منفذ البلوتوث عرب هذا الربنامج

باستخدام هذا األمر ، ميكنك تغيري معدل البود ونوع البيانات.
ميكن تغيري الحرف ما قبل األخري. هذا يسمح للمستخدم

بنقل األوامر إىل املنفذ البرصي 

 # C فيام ييل مثال كود األمر املرسل يف

ZR, etc. 

</>

ميكن تغيري الحرف ما قبل األخري. هذا يسمح للمستخدم
بنقل األوامر إىل املنفذ البرصي

0x30 : 300 باود
0x31 : 600 باود

0x32 : 1200 باود
0x33: 2400 باود
0x34: 4800 باود
0x35: 9600 باود

0x36: 19200 باود
0x40: 7E1 نوع البيانات
0x41: 8N1 نوع البيانات
0x42: 8E1 نوع البيانات
0x43: 8O1 نوع البيانات
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أوامر أخرى 

0xA0: إصدار االستعالم عن الربامج الثابتة 
 0x00 تختم معلومات إصدار الربامج الثابتة الواردة بحرف

) mV 0: االستعالم عن جهد البطارية )بـxA1
 0x00 تختتم معلومات جهد البطارية مع حرف

0xA2: أغلق مؤقت النوم )10 ثوان(
د البلوتوث ألكرث من 10 ثواٍن ، إذا مل يتصل مجسِّ

 فإن املنفذ ينتقل إىل وضع السكون ، وبالتايل يحفظ الطاقة.
مبجرد تشغيل البلوتوث ، يتم إنهاء وضع السكون ويعمل املنفذ كاملعتاد ،

ال يشعر املستخدم باالنتقاالت.
 0x00 تختم معلومات التأكيد الواردة بحرف

0xС2: إغالق املنفذ البرصي
 باستخدام هذا األمر ، ميكن للمستخدم إيقاف الطاقة،

مثلام ميكنه وقفها من خالل الزر 

0xС3: ضبط مؤقت الغلق التلقايئ
يتم إدخال الوقت بني 0 و 254 بالثواين
)بتنسيق HEX(. يف نهاية هذه الفرتة ،

يتم إيقاف تشغيل الجهاز )يتم إيقاف تشغيل املنفذ( عندما ال يكون االتصال 
ممكًنا مع املنفذ. بهذه الطريقة ، نتجنب ترك املنافذ مفتوحة عن طريق 

الخطأ، وكذلك استهالك البطارية.
القيمة االفرتاضية هي 254 ثانية. ميكن إيقاف تشغيل هذه امليزة عن طريق 

إدخال 255.
أوالً ، يتم إرسال األمر. تختم معلومات التأكيد الواردة

بحرف 0x00. ثم يتم إدخال الثواين. تختم معلومات التأكيد الواردة
  0x00 بحرف

0xD0: ضبط حساسية قراءة املنفذ
عند قراءة العداد ، إذا كان هناك انعكاس أو حرف مشوه ،

ميكن تغيري استشعار قراءة املنفذ

بتغيري استشعار القراءة.
يتم إدخال قيمة من 0 إىل 255 )بتنسيق HEX(. كلام ازدادت هذه القيمة ،

 يقل االستشعار وتنقص سعة استقبال الضوء يف املنفذ. االفرتايض
.)0x31( القيمة 49 هي

أوالً ، يتم إرسال األمر. تختم معلومات التأكيد الواردة
بحرف 0x00. ثم يتم إدخال إعدادات االستشعار املطلوبة. مرة أخرى ،

0x00 تختم معلومات التأكيد الواردة بحرف
ميكن للمستخدم نقل البيانات واألوامر إىل املنفذ البرصي دون أي قيود ،

وميكن استخدام املنفذ البرصي وفًقا لنوع البيانات املطلوبة
ورسعة االتصال. مع األوامر املرسلة إىل املنفذ البرصي ،

ال تتداخل البيانات املرسلة إىل العداد مع بعضها البعض.

0xE0: من املمكن تسجيل إعدادات الحفظ )متوفر يف اإلصدار 3 واإلصدارات 
األحدث(،

 ضبط مؤقت النوم ، مؤقت اإليقاف التلقايئ ، استشعار منفذ القراء، إعدادات 
معدل البود ونوع البيانات. أوالً ، يتم إرسال األمر. تختم معلومات التأكيد 

الواردة بحرف 0x00 . يتم تخزين جميع القيم املحددة يف وقت واحد ، 
وتكون هذه القيم املخزنة صالحة عند فتح املنفذ التايل.

0xE1: العودة إىل إعدادات املصنع )متوفرة يف اإلصدار 3 واإلصدارات األحدث(

باستخدام هذا األمر ، يتم تعيني املعلامت التي ميكن تغيريها يف الجهاز إرجاعها 
إىل قيمها االفرتاضية كام ييل

ON مؤقت النوم

إيقاف التشغيل التلقايئ:254

استشعار القراءة:49

معدل البود:300

7E1:نوع البيانات

بعد إرسال األمر ، سيتم إرسال معلومات التأكيد وسيتم إنهاء البيانات بحرف 
0x00
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حالة البطارية 
يوفر املنفذ البرصي تحذيرًا النخفاض البطارية من خالل مؤرش LED، لتحذير 

املستخدم من انخفاض البطارية وتذكري املستخدم بإعادة الشحن.

 عندما تکون البطاریة منخفضة ، یتحول مصباح »BT POW« إلی اللون 
األحمر ویظل هكذا حتی یتم شحنھا بشکل کاٍف 

Loading 
Process

Leds

100%

75%

50%

25%

تحديث الربنامج 
ميكن تحديث الربنامج الثابت للمنفذ البرصي KMK119 مع الربامج 

الثابتة املختلفة لتطبيقات مختلفة. عىل سبيل املثال،
• تحديث الربنامج الثابت لنموذج وبروتوكول مخصص للعداد

• تحديث الربامج الثابتة املطلوبة إللغاء تنشيط وضع األمر
IEC والتشغيل فقط يف وضع االستشعار التلقايئ

• تحديث الربامج الثابتة الخاصة
من أجل عرض حالة البطارية

• تحديث الربامج الثابتة مع ميزات خاصة باملستخدم
يتم توفري عملية تحديث الربامج الثابتة بواسطة

برنامج abcZ الذي طورته رشكتنا. ميكنك نقل الربنامج الثابت لهذا 
الربنامج

 إىل منفذ KMK119 الضويئ.
حدد الربامج الثابتة املناسبة الستخدام الربنامج. بعد تحديد الربنامج 

الثابت ،
 ميكنك تنزيل الربنامج الثابت إىل املنفذ البرصي

بالنقر فوق الزر “Select Path”. يجب إجراء هذه العملية يف غضون ١٠ 
ثواٍن بعد تشغيل املنفذ البرصي

، حيث يحتوي منفذ الطاقة عىل وقت حامية
١٠ ثواين بعد تشغيله.

،
بعد تحديد منفذ COM الصحيح والنقر فوق الزر LOAD FW ، ميكن 

 abcZ مراقبة مدى استكامل عملية تحديث الربامج الثابتة عرب برنامج
عن طريق املصابيح )أوضاع التشغيل( عرب الرسم البياين.سيتم االنتهاء من 

%25 من العملية يف مصباح 1، ثم تستكمل مع مصباح 2 ومصباح 3. 
وتكون قد انتهت مع مصباح 4(

 تستغرق هذه العملية أقل من دقيقة وسيقوم املنفذ البرصي بإعادة 
تشغيل نفسه بعد اكتامل العملية

إذا متت مقاطعة تحديث الربنامج الثابت بطريقة ما ،
فسوف يتوقف املنفذ البرصي عن تحديث الربنامج الثابت

ويتحول إىل وضع التحميل. يف هذه الحالة ، يجب عىل املستخدم تكرار 
عملية تحديث الربامج الثابتة

. Forced FW Load عن طريق التحقق من زر


