
 

  

 

मोबाइल मोटर कंटर ोलर 

 

बिल्डिंग टेकनॉलॉबि सोलु्यशन्स फॉर अग्रीकलतुरे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

किसान राजा जी.एस.एम आधारित मोबाइल मोटि कंट्रोलि त्ांच््ा कृषी मोटि पपं कुठेही कधीही त्ांच््ा मोबाइल ककंवा 
कोणत्ाही ऑपिेटि, लँडलाईन वापरून सेट ऑपिेट शतेकिी सक्षम कित ेl ववशषेत्ा मार्ग बदलण््ासाठी डडझाइन केलेले 
आहे l शतेकिी त्ांच््ा मोटसग सचंालन तो एक आर्थगकदृष्ट््ा सवंाद साधन आहे आणण वापिण््ास सोपा आहे ll तो अर्धक 
सवग ववद््मान मोटाि स्टाटगसग भ तंींना जाऊ शकत ेl 

Features: 

 कॉल, एस.एम.एस आणि ममस्ड कॉल माध्यमातनू मोटार चाल ू/ बदं ननयतं्रि  

 चार विविध काययकारी रीती; ऑटो मोड, मॅन्यअुल मोड, टाइमर मोड (दोन विविध काययकारी रीती) आणि बायपास मोड     

 ३ फेस पॉिर, २ फेस पॉिर आणि मसगंल फेस पॉिर मदं काम करत े

 पॉिर कट / पॉिर उपलब्ध आहे सचूना 
 ड्राय रन, फेस ररव्हसय आणि फेस अस्स्िरता सरंक्षि 

 फेस फैलरू आणि िायर कट दरम्यान अॅलटय 
 चोरी सरंक्षि, रोटर लॉक / इम्पेलर ब्लॉक सरंक्षि 

 कमी विद्यतुदाब दरम्यान अॅलटय, जासत विद्यतुदाब, ओव्हरलोड करंट 

 कॉस्न्फगर करण्यायोग्य ऑटो प्रारंभ विलबं, स्टार डले्टा विलबं आणि विलबं सरुू 

 दररोज टाइमर मोड चार िळेा एक ददिस कॉस्न्फगर करण्यायोग्य 

 मल्टी शतेकरी गिुविशषे आहे (४ शतेकरी ननयतं्रत्रत आणि एसएमएस / कॉल अलॅटय ममळि ूशकता) 
 अनकूुल शक्ती, ऑटो मोड आणि बायपास मोड एल. ई. डी सकेंत 

 ररचाजअेबले बॅटरी पॉिर बॅकअप २ ददिस 

 अडँ्रॉइड अपँ मोटर ननयतं्रत्रत आणि सिय सबंधंधत डटेा आणि मादहती प्राप्त करण्यासाठी अपँ 

 िास्तविक िेळ ढग दररोज इनतहास आणि अहिाल आधारीत स्टोरेज प्रत्येक मोटर ननमायि होऊ शकत े

 सिय मसम ऑपरेटर काम / सेिा प्रदात े(ममनी मसम) 
 प्रादेमशक भाषा समियन (कॉल आणि SMS) 
 िॉररंटी एक िषय 

ऑपरेदटगं रीती 
मॅन्यअुल मोड (ऑटो एल.ई.डी बदं): 

i. या मोडमध्ये ऑटो / बायपास एल.ई.डी चमकिारा जािार नाही. 
ii. तो फक्त मोबाइल माध््मातनू सचूना ्ांचा समावेश आहे म्हणून हे मोड ग्राहकाला मोटि प्रतततनधी ऑपिेशन सलु ता 
iii. आपि स्ितः मोटर कायय चाल ू/ बदं स्स्िच स्टाटयर दाब ूशकता 

ऑटो मोड (ऑटो एल.ई.डी चाल ू):  
i. या मोडमध्ये ऑटो / बायपास एलईडी चमकिारा जाईल 
ii. शक्ती येतो तवे्हा आणि त्याला कॉल करून ग्राहकाला पािती उपलब्ध साधन आपोआप मोटर सरुू होईल. 

टाइमर मोड: 
तो एक ददिस विमशष्ट िळे अतंराने मोटार चालविण्यासाठी लिधचकता देत.े 

i. आता मोटर सरुू करा: ग्राहक लगेच मोटर सरुू करू शकता आणि एका विमशष्ट कालािधीसाठी चालि ूशकता 
नतंर मोटर सरुू करा: ग्राहक प्रारंभ सचं आणि कालािधीिर मोटार चाल ूिेळ िांबि ूशकत नाही. 
सचुना: िेळ २४ तास स्िरूपात प्रविष्ट करिे l 
बायपास मोड: 
या मोडमध्ये सक्रिय करण्यासाठी जास्त 5 सेकंद बाजलूा ठेिनू बटि दाबा. डडव्हाइसिर कोित्याही नकुसान बाबतीत, ग्राहक 
त्यांच्या मोटर पपं स्ितः स्टाटयर या मोड मध्ये ऑपरेट करू शकता. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

विस्ततृ डडव्हाइस ऑपरेट करत स्टेप्स: 
 स्टाटयर सह कनेक्ट करा स्टाटय / स्टॉप िायर l 
 माईन सप्लाय येत केबलचा समांतर स्टाटयर 

अडॅप्टर पासून RYB केबलचा कनेक्ट करा. 
 सह स्टाटय / स्टॉप िायर आणि चोरी तारेची 

बाजूने साधन आपापल्या पोटय पॉिर अडाप्टर 
सिय कनेक्टर क्रफट करा l 

 आपले डडव्हाइस पॅनल मध्ये मसम घाला आणि 
पॉिर ओंनकारा l 

 या सिय कनेक्शन पूिय केल्यानंतर क्रकसान 
सेिेस कॉल करा. अधधक ऍस्क्टव्हशन साठी. 

मसम काडय घालताना आणि सम्राट स्स्िच ओंनकिन: 

 

 मसम पॅनेल मध्ये मसम काडय घाला. 
 आन / ऑफ स्लाइड साधन पॉिेररगं िाचितात स्स्िच. 

 आता ON एल.ई.डी चमकिारा, १० - २ ० सेकंद नंतर 
जीएसएम स्ब्लंक करेल सुरू होईल l 

 नंतर दोन ममननटे मेन्स आणि ऑटो / बायपास सतत 
साधन सूधचत सक्रिय करिे आिश्यक आहे स्ब्लंक करेल. 

 चालू आमच्या क्रकसान केअर नंबरिर आता कॉल करा l 

चाल ू/ बदं 
स्स्िच 

 

 

बा्पास 

स्स्वच 

चोिी 
शोध 

स्स्वच 
भसम काडग धािक 

संिाद स्तर: 
लेवेल सामान्् महतवाच े एसएमएस (डडव्हाइस 

एसएमएस पाठिते) 
आगामी काययिम मादहती पॉिर मादहती, पािी 

नाही, मॅन्युअल स्टाटय, 
मॅन्युअल स्टॉप, िायर 
कट, चोिी शोध 

िायर कट, 
चोरी शोध 

पॉिर मादहती, पािी नाही, 
मॅन्युअल स्टाटय, मॅन्युअल 
स्टॉप, िायर कट, चोिी 
शोध 

 

ऑपरेदटगं सूचना: 
प्रारंभ-अप सेदटगं्ज पूिय झाले, आपले मसस्टीम तयार आहे l आता आपि क्रकसनराजा एक कॉल करा आणि अनुसरि 
हिाज प्रदान करू शकता l 

पासिडय बदलत आहे: 
पासिडय बदलण्यासाठी, अहिाज 
संबंधधत मेनू ननिडा आणि संकेतशब्द 
प्रविष्ट करा आणि त्यानुसार पासिडय 
अद्यतननत करिे l आपि सेट शतेकरी 
िमांक पेक्षा इतर मोबाइल / लँडलाईन 
कॉल तेव्हा आपि संकेतशब्द विचारला 
जाईल l 

शतेकऱयांच ेनंबर बदलती: 
अहिाज संबंधधत पयायय ननिडा l 
िापरकताय संख्या दोनदा प्रविष्ट 
करण्यास सांधगतले जाईल l दोन्ही 
संख्या जुळिते तर, नतंर शतेक-
यांच्या संख्या अद्ययाित केले 
जाईल l 

चोरी ननयंत्रि सानुकूल करा:  
चोरी शोध सक्षम क्रकंिा अहिाज योग्य 
मेनू पयायय ननिडून बंद केले आहे l 
चोरी ओळख एनॅब्लेड असेल तर 
शतेकरी कॉल / एसएमएस द्िारे 
समान बद्दल मुबलक धान्य आहे l 

बा्पास 

स्स्वच 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्रकसान राजा जोडिे पॉिर एडाप्टर स्टाटयर कनेक्टर : 

 

 

डडव्हाइस एल.ई.डी 
पॉवि एल.ई.डी 
जीएसएम एल. ई. डी

 

 

तळाशी कनेक्टि 

मार्ील बाजूस 

बॅटिी चाजग 
एल.ई.डी 

डीसी 5V 
एल.ई.डी 

तळाशी कनेक्टि 

kisanraja आवश््क ऊजेच ेउतपादन 

 

ऑटो एल. ई. डी 

  
माईन पॉवर सप्लाय वायसस आलेलिं वैर सुिला मधे्य पास 

करा 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

सुरू आणि बंद िायसय कनेक्ट: 
 दाखविल्याप्रमािे दहरिा रंग िायसय (स्टाटय िायसय) ककसनिाजा पासून स्टाटय बटि (मध्ये परळलेलं) 

शोकरू कनेक्ट केली आहेत. या कनेक्शन एक ऑटो स्टाटयसय स्टाटय िायसय कनेक्ट या समान असते  
 दाखिल्याप्रमािे लाल रंग िायसय ककसनिाजा पासून स्टॉप (मध्ये मसरीयस) बटि कनेक्ट केली आहेत. 

 

DOL स्टाटटर 

िनेक्शन 

 

SSS गोल्ड स्टाटटर िनेक्शन 



 

  

 

 

 Oil Star Delta Starter Connection 

Meco स्टार डले्टा 
स्टाटटर िनेक्शन 

OIL स्टाि डले्टा स्टाटगि कनेक्शन 



OTHER PRODUCTS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICULARS YUVARAJ SAMRAT MAHARAJ SAMANTH BHEEMA 

No of pumps 1 1 3 5 1 

Controlling or 
Monitoring via SMS 

Yes Yes Yes Yes Yes 

Controlling via missed 
call 

Yes No No No No 

IVRS control and 
monitor 

No Yes Yes Yes Yes 

In-built timer for pump 
start/off 

No Yes Yes Yes Yes 

Status of water being 
pumped 

No  Yes No  No Yes 

Insights of pump failure No Yes Yes Yes Yes 

In-built starter No  No No No  Yes 

  

  

KisanRaja - SAMRAT KisanRaja - YUVARAJ 

 

KisanRaja - MAHARAJ KisanRaja - SAMANTH 

VINFINET TECHNOLOGIES PVT LTD. 

2nd Floor, Trilochan complex, opp to Govt high school 

Munnekollala, Marathahalli 

Bangalore, India – 560037 

PH NO : 080 – 41644294, 09980010810 

URL : www.kisanraja.com, www.vinfinet.com 

Mail : info@kisanraja.com 

Toll Free : 1800 – 121 - 0304 

VINFINET TECHNOLOGIES PVT LTD. 

MC Enclave Plot No : G2, Panchavati colony 

Road No :3, Banjarahills 

Hyderabad, India – 500034 

PH NO : 08106844534, 09989374566 

URL : www.kisanraja.com, www.vinfinet.com 

Mail : info@kisanraja.com 

Toll Free : 1800 – 121 - 0304 
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