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دليل استخدام جهاز لوحة مفاتيح عداد بوركم ( )KY124للمشتركين
لوحة مفاتيح عدادات القراءة عن بعد من نوع  Powercom KY124المشار اليها في الشكل رقم ( )1تستخدم
لالتصال بعداد القراءة عن بعد الدفع المسبق من نوع بوركم عن طريق أسالك الكهرباء  PLCسواء  1فاز أو  3فاز (التأكد من
االتصال من خالل الفاز األول) .يتم من خاللها ادخال شحنة .STS Token
الجهاز يعتبر عهدة على صاحبه ويجب الحفاظ عليه في كل األوقات
شكل ()1
 .1يتم وصل االسالك الخاصة بالقابس بالجهاز كما في الصورة أعاله.
 .2يتم وصل الجهاز بأحد القوابس الموجودة بالمنزل (في حال أن
رصيد المشترك  0كيلواط وال يوجد كهرباء في المنزل يتم
التوصيل عن طريق ترمنال العداد  INأو االستعانة بالبطاريات
الموجودة في الجهاز (بطاريتان حجم  1.5 AAفولت)

 .3عند تشغيل الجهاز وبعد االنتهاء من مرحلة التشغيل يتم كتابة الكود
التالي:

" 2126 2206 4837
اشارة "

 "3964ثم يتم الضغط على

" ثم كتابة رقم العداد مكون من  12خانة فقط وليس

( 13للعدادات القديمة المكونة من  13خانة يتم حذف الرقم االخير
من اليسار) وعند االنتهاء يتم الضغط على اشارة "

" مرة

أخرى.
 .4الدخال شحنة ( )STS Tokenيتم ذلك من خالل الشاشة الرئيسية
عن طريق ادخال الرمز المكون من  20رقم ومن ثم اشارة "

".

 .5اذا تم ادخال رقم بالخطأ وكان هنالك داعي لمحي هذا الرقم يتم ذلك عن طريق كبسة "

 .6في حال نجاح الشحنة سيعطي اشارة
Website: www.jdeco.net
E-Mail: info@jdeco.net
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 .7في حال فشل الشحنة بسبب شحنة مكررة سيعطي اشارة
 .8في حال فشل الشحنة بسبب أن الكود المدخل خطأ سيعطي اشارة
 .9في حال فشل الشحنة بسبب أن الكود المدخل خطأ وأقل من  20رقم سيعطي اشارة
 .10يجب العلم أن الخطوات جميعها يتم اتباعها لكل خدمة مرة واحدة عند التعريف حيث يجب ادخال رقم العداد المراد
االتصال به.

كودات استعالمية يمكن استخدامها من خالل لوحة المفاتيح:

الكود

المهمة

007

الرصيد

006

مجموع الشحنات المشتراة ()kwh

841

آخر شحنة مشتراة ()kwh

821

توقيت آخر شحنة مشتراة

000

قراءة ()kwh

813

الطاقة الحالية ()kw

200

استهالك الشهر السابق ()kwh
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