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    سایر محصوالت
   TD - 1520آمپر متر تکفاز  –ولتمتر   جانکشن باکس
  TD - 1540آمپر متر سه فاز  –ولتمتر   TD-1000نمایشگر وزن 
  TD - 1525)  مایشگرن( واتمتر تکفاز   ) Revere , Zemic , Bongshin( انواع لودسل 

  TM – 1510ترانسمیتر کمیت هاي برق تکفاز   ترانسمیتر رطوبت و دما
  TM – 1530ترانسمیتر کمیت هاي برق سه فاز     TD 1200 72*36ترموستات 
  TM – 1470ماژول ورودي آنالوگ   TM – TMP8کاناله دما  8ترانسمیتر 

  TM – 1450 خروجی آنالوگ ماژول     TM 1410خروجی دیجیتالی  –ماژول ورودي 
    

  

  شرکت مهندسی تیکا

، دما ، رطوبت و ارائھ دھنده خدمات در تولید کننده دستگاھھای اندازه گیری کمیت ھای برق ، وزن 
  ..،  PLC   ،HMI  ،Indicator  ،Transmiterزمینھ اتوماسیون صنعتی  

  



Ver2.1   
TIKA Engineering Co. (LTD)                                                                         تیــــکا شرکت مهندسی  

2 
 

 فھرست
  3..................................................................................................................................................................................................................................................................اول بخش

  3...................................................................................................................................................................................................................................................................................  یمعرف
  3..............................................................................................................................................................................................................................................................................  ها یژگیو

  3.................................................................................................................................................................................................................................................................................  امکانات
  3.......................................................................................................................................................................................................................................................................  استفاده موارد
  4..............................................................................................................................................................................................................................................................  یکل اگرامید بلوك
  4.......................................................................................................................................................................................................................................................................محصول شرح

  5....................................................................................................................................................................................................................................................................  یفن مشخصات
  5......................................................................................................................................................................................................................................................  دستگاه سفارش جدول

  6  .................................................................................................................................................................................................................................................................  دوم بخش

  6  .......................................................................................................................................................................................................................................................................  دستگاه اجزاء
  7..........................................................................................................................................................................................................................................................  کارت میس دادن قرار

  7.........................................................................................................................................................................................................................................................................  هیتغذ اتصال
  RS485  .............................................................................................................................................................................................................................................7 الیسر پورت اتصال
  8.............................................................................................................................................................................................................................................  تالیجید يها يورود اتصال
  8........................................................................................................................................................................................................................................................................  ها رله اتصال

  9................................................................................................................................................................................................................................................................  سوم بخش

  9......................................................................................................................................................................................................................................................................  افزار نرم نصب
  9.................................................................................................................................................................................................................................................  افزار نرم با ارتباط يبرقرار

Device Info  .....................................................................................................................................................................................................................................................................9  
  Contacts  ....................................................................................................................................................................................................................................................  10 ها مخاطب

  Message  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  10 ها امیپ
  Events  ............................................................................................................................................................................................................................................  11 امکیپ يهارخداد
  Event Selector.........................................................................................................................................................................................................................  12 رخداد العمل عکس

  13  ........................................................................................................................................................................................................................................  ها Event یلیتکم حاتیتوض
  Credit  .................................................................................................................................................................................................................................  14 کارت میس شارژ تیوضع

  15  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  ماتیتنظ ریسا
  16  ...............................................................................................................................................................................................................................................  دستگاه يها تیقابل ریسا

  17  ..........................................................................................................................................................................................................................................................چهارم بخش

  17  ............................................................................................................................................................................................................  دستگاه یداخل يسترهایرج و PLC با ارتباط
  17  .......................................................................................................................................................................................................................................دستگاه یتیب يپارامترها شرح
  18  .............................................................................................................................................................................................................................  دستگاه يستریرج يپارامترها شرح

  ModBus  ..............................................................................................................................................................................................................  22 پروتکل به راجع يمختصر

  23  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  پنجم بخش

  23  .........................................................................................................................................................................................................................................................  ها شیرایو خچهیتار
  
 
  

  
  



Ver2.1   
TIKA Engineering Co. (LTD)                                                                         تیــــکا شرکت مهندسی  

3 
 

  بخش اول

  :  معرفی
این دستگاه . استفاده کرد TM-1900مودم  GSMتوان از دستگاه آید میبوجود می) بی سیم(در مواردي که نیاز به ارسال و دریافت اطالعات از راه دور 

-تواند پیام هاي الزم را طی زمانکاربر با تنظیم دستگاه می. باشدهاي متعارف دارا میبا سیم کارت GSMرا روي بستر ) SMS(پیامک امکان ارسال و دریافت 
توان با همینطور می. دستگاه را جهت ارسال پیامک فعال کند) Miss Call(هاي تنظیم شده دریافت کند یا با ارسال یک پیامک یا حتی یک تماس تک زنگ 

ورودي دیجیتال دستگاه امکان اتصال به سنسورها و یا سوئیچ  4. خروجی رله دستگاه فعال شود 4ارسال پیامک فرامینی را به دستگاه صادر کرد تا یکی از 
افتی از سنسورها را کمیت دری )رزرو شده (  ورودي آنالوگ 4همینطور . شودهاي مختلف را داشته که با فعال شدن هر کدام پیامکی، متناظر آن ارسال می

تعداد شماره مخاطب ها و همینطور متن پیامک در . شودطی زمان بندي تنظیم شده و یا بر اساس تنظیم حدي به صورت آالرم به کاربر ارسال پیامک می
روي یک باس  Slaveهاي امکان اتصال به دستگاه RS485همینطور این دستگاه از طریق یک پورت . باشددستگاه توسط نرم افزار قابل تنظیم می

ModBud  را داشته تا دریافت یا ارسال داده روي بسترGSM کندبه سایر محصوالت را امکان پذیر می.  
  

  :  ویژگی ها
  مخاطب  10قابلیت تعریف تعداد  -
  پیام ثابت 20قابلیت تعریف تعداد  -
  رویداد خاص 20د اقابلیت کنترل تعد -
  رویدادها قابلیت تنظیم چگونگی فعال شدن -
  قابلیت تنظیم چگونگی عکس العمل رویدادها -
 تایمر براي ارسال دوره اي پیامک 4داراي تعداد  -
  قابلیت شارژ نمودن سیم کارت توسط ارسال پیامک و کد شارژ -
  قابلیت ارسال مجدد پیامک در صورت عدم رسیدن پیامک به مقصد -
  ودي هاي دیجیتالداراي شمارنده براي شمارش تغییر وضعیت در ور -
   ) ایرانسل  –همراه اول ( قابلیت نصب انواع سیم کارت بر روي دستگاه  -
  قابلیت تشخیص مبلغ شارژ در سیم کارت هاي اعتباري و ارسال پیامک در صورت نیاز -
  ModBus RTUبا پروتکل  RS485شبکه شدن چندین دستگاه توسط پورت قابلیت  -
  

  :  امکانات
   دیجیتالورودي  4داراي  -
  خروجی رله 4داراي  -
  )رزرو ( ورودي آنالوگ  4داراي  -
   ModBus – RTUبا پروتکل  RS485داراي پورت سریال  -
  

  : موارد استفاده

  سیستم هاي حفاظتی و اعالم حریق*   پرورش قارچ*   مرغداري* 
  BMSاتوماسیون خانگی *   اتاق سرور*   دزدگیر* 
  ایستگاه هاي پمپاژ آب شهري*   اتوماسیون صنعتی*   کشاورزي* 
    شرکت هاي توزیع نیرو*   آب و فاضالب* 
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  :  بلوك دیاگرام کلی
  

  
  
  

  :  شرح محصول
ا مخاطب قابل تعریف است و دستگاه فقط با مخاطب هاي تعریف شده کار می کند یعنی پیام ها و تماس هاي دریافتی از آنها ر 10تعداد این دستگاه در 

  .قبول کرده و فقط به این مخاطب ها پیامک ارسال می کند و عکس العملی در مقابل شماره تلفن هاي ناشناس ندارد 
 پیام ثابت قابل تعریف است که متن این پیام ها قابل تغییر بوده و این پیام ها بر اساس تنظیمات انجام گرفته و در مواقع لزوم به صورت 20همچنین تعداد 

امک دریافت شده با متن پیام هاي تعریف شده مقایسه می یدر ضمن زمانی که یک پیامک جدید توسط دستگاه دریافت شود متن پ. ال می شوند پیامک ارس
  .در صورت برابر بودن آنها یک رویداد خاص فعال می شود . شود 

پایین روند این ورودي ها می تواند باعث فعال شدن یک رویداد شود همچنین ا لبه یورودي دیجیتال قرار داده شده که لبه باال رونده  4در این دستگاه تعداد 
  .خروجی رله قرار داده شده که وصل شدن یا قطع شدن هر رله نیز می تواند باعث فعال شدن یک رویداد شود  4تعداد 

  : کل هاي مختلف بوجود آید که عبارتند از می تواند به ش Eventها می باشد یک  Eventالگوریتم کاري این دستگاه بر اساس رویدادها یا 
  لبه باال رونده یا پایین رونده ورودي دیجیتال - 1
  قطع یا وصل شدن رله ها  - 2
  دریافت یک پیامک خاص از یک مخاطب خاص - 3
  دریافت یک تماس از یک مخاطب خاص - 4
5 - Event یا رویدادي که قبالً رخ داده است  
  تایمر -6
  ز طریق پورت سریالا Eventنوشتن بیت  - 7
  

رخ داده شده  Eventبوجود آمد می توان با توجه به آن یک عکس العمل خاص یا کار خاصی انجام داد که کارهاي قابل اجرا توسط  Eventزمانیکه یک 
  :  عبارتند از

  ارسال یک پیامک خاص به مخاطب خاص تعریف شده  - 1
  وصل یا قطع نمودن یک رله - 2
  جدید Eventفعال نمودن یک  - 3

ظر ، وي را از در مورد سیم کارت هاي اعتباري می توان گفت این دستگاه قادر به تشخیص مبلغ شارژ بوده و می تواند با ارسال یک پیامک به مخاطب مورد ن
اه باعث افزایش مبلغ شارژ سیم مخاطب مورد نظر نیز می تواند با ارسال کد شارژ به صورت پیامک براي دستگ. کم بودن مبلغ شارژ سیم کارت آگاه نماید 

  .کارت شود 
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  مشخصات فنی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  جدول سفارش دستگاه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات فنی

  :تغذیه
                                     24 V dc   (15~36)     

  :ابعاد دستگاه
                          220 * 105 * 66  

  :ورودي دیجیتال
 4                                                           تعداد          

  V 12                                                                       ولتاژ
 1Kv                                                    ایزوالسیون 

  :خروجی رله
       4                                                         تعداد      

  250                                                          ولتاژ
  2A                                                                 جریان

  :RS485پورت سریال 
    ModBus-RTU                                       پروتکل  

   57600b/s~2400 نرخ انتقال دیتا                          

  :شرایط نگهداري
 C° 60~10-                                          دماي عملکرد  

  ºC 85~20-                                    هداريدماي نگ
  %90 ~ %30                                   رطوبت مجاز

  : GSMسیم کارت و 
  همراه اول و ایرانسل:    سیم کارت هاي تست شده    
  اعتباري –دائمی : نوع سیم کارت     
  مخاطب 10: تعداد مخاطب قابل تعریف   
  پیام 20: تعداد پیام قابل ذخیره   
  تایمر 4: تعداد تایمر براي ارسال پیامک دوره اي   
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  بخش دوم
  :  اجزاء دستگاه

  اجزاء مختلف دستگاه به شکل زیر می باشد  

لسناریا

10 11
ورزر دیلک

و دیلک
لایرس تروپ تیعض

  
  آنتن- 1
  تغذیهورودي آنالوگ و سیم هاي  دگلن - 2
 RS485براي اتصاالت و سیم هاي  دگلن - 3
  ترمینال هاي تغذیه - - 4
  ورودي آنالوگ رزرو شده براي ترمینال هاي - 5
  رزرو شده ترمینال هاي  -6
 RS485ترمینال هاي  - 7
  ترمینال هاي ورودي دیجیتال - 8
  ترمینال هاي رله - 9

  کلید وضعیت پورت سریال -10
  کلید رزرو -11
  یري سیم کارتمحل قرار گ -12
  )شناسایی شبکه :   - 3Sec off , 64ms on عدم شناسایی شبکه:    800ms off , 64ms on: (چراغ وضعیت شبکه  -13
  )غیر فعال: خاموش  –فعال : روشن : (چراغ وضعیت سیم کارت  -14
  RS485پورت سریال  TXچراغ  -15
   RS485پورت سریال  RXچراغ  - 16
  غ باید به صورت ممتد چشمک بزنداین چرا:  Runچراغ  -17
  چراغ خطاي سیم کارت -18
  چراغ وضعیت پورت سریال -19
  )رزرو( Micro SDمحل قرار گیري کارت حافظه  -20
21- Dip switch  جریان/ولتاژ(هاي رزرو شده براي ورودي آنالوگ(  
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      :  قرار دادن سیم کارت
سوکت سیم کارت داراي یک نگه دارنده می باشد که باعث محکم . و نوشته هاي روي سوکت توجه کنید  ا بیرون آوردن سیم کارت به عالئمیقبل از جا زدن 

زمانی که این نگه دارنده را به سمت باال بکشید سیم کارت در محل خود قفل می شود و زمانی که آنرا به سمت . شدن سیم کارت در محل خود می شود 
  .راحتی می توانید آنرا خارج کنید پایین بکشید سیم کارت آزاد شده و به 

  .جهت سیم کارت باید مطابق با شکل نشان داده شده در قسمت اجزاء دستگاه باشد . موقع جا زدن سیم کارت دقت کنید که معکوس جا زده نشود 
  

  :  اتصال تغذیه
  . بت و منفی رعایت شود دقت کنید که جهت مث. وصل می شود  2و 1بوده و به ترمینال هاي شماره  24Vتغذیه دستگاه 

لسناریا

  
  :  RS485اتصال پورت سریال 

  RS485مبدل . دارید  RS485براي برقراري ارتباط سریال با کامپیوتر نیاز به یک مبدل . می باشند  RS458پورت سریال  12و  11ترمینال هاي شماره 
  :می تواند یکی از انواع زیر باشد 

   RS485به  USBمبدل  -الف
   RS485به  RS232مبدل  -ب

به  USBدر شکل زیر فرض شده است که از مبدل . کامپیوتر یکی از دو مبدل فوق را استفاده کنید  USBیا  RS232شما می توانید با توجه به پورت 
RS485  استفاده شده است .  

لسناریا

  
  

تمامی آنها نیز به هم وصل  -Dتمام دستگاه ها به هم وصل می شوند همینطور ترمینال هاي  +Dکه کنید ترمینال هاي اگر بخواهید چند دستگاه را با هم شب
  .می شود 
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باشد که از  247الی  1آدرس دستگاه ها می تواند بین . قبل از شبکه نمودن چند دستگاه باید آدرس دستگاه ها را چک کرد که مشابه یکدیگر نباشند  *
   .افزار تنظیم می شود  طریق نرم

 
  : اتصال ورودي هاي دیجیتال

مشترك  17ترمینال شماره . وصل می باشند  16,15,14,13ورودي دیجیتال می باشد که این ورودي ها به ترمینال هاي شماره  4این دستگاه داراي 
  .وصل می شود  ( 12+ )ورودي هاي دیجیتال است که به این ترمینال پین مثبت 

دستگاه ساخته شود ، ورودي دیجیتال به صورت غیر )  2و  1ترمینال هاي (  24Vتی که تغذیه استفاده شده در مدار ورودي دیجیتال از تغذیه در صور *
  .بنابراین توصیه می شود تغذیه ورودي دیجیتال از تغذیه دستگاه مجزا باشد . ایزوله خواهد بود 

  .ل نشان داده شده در قسمت اتصال رله ها می باشد اتصال ورودي و خروجی هاي دیجیتال مطابق شک 
  
  : اتصال رله ها  

  کار کنند  2Aو جریان  250Vرله هاي دستگاه به دو گروه تقسیم شده اند که هر گروه ترمینال مشترك جداگانه اي دارد رله هاي دستگاه می توانند با ولتاژ 
  :زیر است اتصال ورودي هاي دیجیتال و خروجی هاي رله مطابق شکل 

  

لسناریا

+

  
 
  
  
  
  
  

از این رله .رله چهارم اضافه شده است  closeاما در این ورژن پین نرمالی .رله ها به ترمینال ها وصل شده بود open قبلی دستگاه پین نرمالیدر ورژن هاي 
  .هستندopen همچنان  نرمالی 3تا  1رله هاي .زمانی استفاده می شود که بخواهیم از قطع برق دستگاه مطلع شویم
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  بخش سوم
  :  نصب نرم افزار

همراه  DVDمی باشد این نرم افزار در  TM-Settingنرم افزاري که براي انجام تنظیمات و مشاهده پارامترهاي دستگاه پیش بینی شده است نرم افزار 
  :دستگاه و در آدرس زیر قرار دارد 

DVD Drive : \ Setting \ TM-Setting 
DVD  همراه دستگاه را در درایوDVD  کامپیوتر خود قرار داده و از مسیر فوق فایلSetup را اجرا کنید تا نرم افزار شروع به نصب برروي کامپیوتر شما شود  

پس از پایان . کلیک کنید  Nextوي دکمه از شما پرسیده می شود که شما آنها را جواب داده و ر... در حین نصب سواالتی مبنی بر محل نصب نرم افزار و 
 Restartکلیک کرده و کامپیوتر خود را یکبار  Finishنصب نرم افزار پیغامی مبنی بر کامل شدن نصب نرم افزار ظاهر می شود که شما باید بر روي دکمه 

  . نمایید 
  . یا باالتر باشد  1.28ورژن  TM-Settingدقت کنید که نرم افزار  *
  

  :  ارتباط با نرم افزاربرقراري 
به کامپیوتر خود  RS485را توسط مبدل  RS485قبل از برقراري ارتباط با نرم افزار شما باید سیم بندي دستگاه را انجام داده باشید یعنی پورت سریال 

  . در ضمن سیم بندي تغذیه دستگاه را نیز انجام دهید . وصل نموده باشید 
  (ALL Device)را اجرا کنید  TM-Settingذیل برنامه  پس از انجام سیم بندي از آدرس

Start\ All programs \ TM-Setting \ All Device 
در این تنظیمات دو مد پیش بینی شده است                   .  ( Saftware Setting )در پنجره باز شده تنظیمات پورت سریال کامپیوتر خود را انجام دهید 

( Manual , Auto ) .  در حالتAuto  تنظیمات برابر است با :Baud Rate = 9600 , Parity = none  , Address = 250  و در حالتManual  این
  .تنظیمات بصورت دستی قابل تغییر است 

ی انجام داده باشید ارتباط سریال در این حالت اگر تنظیمات را به درست. پس از انجام تنظیمات نرم افزار ، تغذیه دستگاه را وصل کنید تا دستگاه روشن شود 
  .فعال می شود  Connectنمایش داده شده و کلید  Read Dataنرم افزار و دستگاه برقرار شده و مشخصات دستگاه در قسمت 

  : بوده و برابر است با  defaultپس از روشن شدن دستگاه تنظیمات پورت سریال آن به صورت  *
 Baud Rate = 9600 , Parity = none)  , (Address = 250  

برقرار نشود به صورت اتوماتیک تنظیمات دستگاه با تنظیمات ذخیره شده توسط شما  (default)ثانیه ارتباط سریال با تنظیمات فوق  5اگر به مدت  *
  .بارگذاري می شود که در این حالت دستگاه قابلیت شبکه شدن را دارد 

کلیک کنید تا پنجره تنظیمات و پارامترهاي دستگاه باز  Connectنمایش داده شد روي کلید  Read Dataت پس از اینکه مشخصات دستگاه شما در قسم
  . شود 

  .پنجره تنظیمات دستگاه شامل قسمت هاي مختلف می باشد که در زیر به شرح هر قسمت پرداخته شده است 
  

Device Info :  
اتور ، قدرت سیگنال ، اطالعات کارخانه اي ، وضعیت ورودي ها و خروجی هاي دیجیتال و همچنین یک سري اطالعات دستگاه از جمله نام اپر TABدر این 

  .شمارنده تغیر وضعیت ورودي هاي دیجیتال و مبلغ شارژ سیم کارت نمایش داده شده است 
  

  
  
  .باشد  مبلغ شارژ سیم کارت در صورتی صحیح خواهد بود که تنظیمات مربوط به شارژ به درستی انجام شده*
  .وجود دارد که قرمز بودن این چراغ بیانگر قطع ارتباط سریال می باشد  Errorدر گوشه سمت راست پایین یک چراغ * 
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مشخص می باشند که در آن رنگ سبز به معنی وصل  Input Output Statusدر شکل فوق وضعیت ورودي هاي دیجیتال و خروجی هاي رله در قسمت 
همانطور که قبالً ذکر شد هر کانال ورودي دیجیتال داراي یک شمارنده می . نگ قرمز به معنی قطع بودن و غیر فعال بودن می باشد بودن یا فعال بودن و ر

  .در شکل فوق شمارنده هاي ورودي دیجیتال نیز مشخص شده اند . باشد که لبه باال رونده ورودي دیجیتال را شمارش می کند 
  

  :   Contactsمخاطب ها 
شماره مخاطب تعریف می  Numberنام مخاطب و در قسمت  Nameشماره تلفن و نام مخاطب هاي دستگاه تعریف می شوند که در قسمت  TABین در ا

کلیک  Saveپس از وارد نمودن نام مخاطب ها و شماره آنها برروي دکمه . رقم بوده و به درستی وارد شود  11شود دقت کنید که شماره مخاطب ماکزیمم 
  .   د تا مخاطب هاي تعریف شده در حافظه ماندنی دستگاه ذخیره شوند کنی
  

  
  

  :   Messageپیام ها 
تایپ نموده و سپس  Messageبراي نوشتن یک پیام جدید ابتدا متن پیام را در قسمت . پیام هاي ارسالی و دریافتی معتبر تعریف می شوند  TABدر این 

  . کلیک کنید تا پیام نوشته شده ذخیره شود  Write Messageوارد کنید و در پایان روي کلید  Message Numشماره پیام را در قسمت 
  ) نمایش داده می شود  Lenghطول پیام در قسمت ( کاراکتر شود  160توجه به این نکته ضروري است که طول پیام نباید بیشتر از 
 15پیام هاي شماره . در حافظه سیم کارت  14الی  1پیام وجود دارد که پیام هاي شماره  20د همانطور که قبالً ذکر شد در این دستگاه قابلیت ذخیره تعدا

پیام قابل ذخیره ، یک پیام نیز قابل تعریف است که این پیام قابلیت ذخیره شدن را ندارد  20عالوه بر . داخلی ذخیره می شود  EEpromدر حافظه  20الی 
تواي این پیام را می توان از طریق پورت سریال تغییر داد زمانی که دستگاه روشن می شود محتواي این پیام خالی بوده مح. و آن پیام شماره صفر می باشد 

پیام شماره صفر در نرم افزار . یا کامپیوتر در این پیام وارد کنید  PLCیا  HMIو شما می توانید از طریق پورت سریال اطالعات جدید خود را از طریق 
در واقع براي ذخیره پیام ها ابتدا متن پیام در پیام شماره صفر نوشته می شود و . است که در شکل زیر نمایش داده شده است  Messageن دستگاه هما

  .  نوشته شده و ذخیره می شود  ( Message Num )زده می شود متن پیام شماره صفر در شماره پیام مشخص شده  Write Messageزمانی که کلید 
  

  
  . یام نمی تواند یک عدد تنها باشد و حتماً باید حروف التین یا ترکیبی از اعداد و حروف التین باشد پ *
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  :   Eventsرخدادهاي پیامک 
Event  در واقع یک رخداد یا رویداد است که در اثر یکی از عوامل زیر بوجود می آید .  

  لبه باال رونده یا پایین رونده ورودي دیجیتال - 1
  )لبه باال یا پایین رونده ( یا وصل شدن رله ها قطع  - 2
  دریافت یک پیامک خاص از یک مخاطب خاص  - 3
  دریافت یک تماس از یک مخاطب خاص - 4
5 - Event یا رویدادي که قبالً رخ داده است  
  تایمر -6
  از طریق پورت سریال Eventنوشتن بیت  - 7

  :عبارتند از  Eventنجام شده کار خاصی انجام می شود که کارهاي قابل اجرا توسط بوجود آمد با توجه به تنظیمات ا Eventک یزمانی که 
  ارسال یک پیامک خاص به مخاطب خاص تعریف شده  - 1
  وصل یا قطع نمودن رله - 2
  جدید Eventفعال نمودن یک  - 3
  . می شود ) غیر فعال(پاك  Eventپس از انجام کار مربوطه  *

عدد می باشد که تعداد  20هاي قابل کنترل  Eventتعداد . نمایش داده شده است  Eventمربوط به تنظیمات  TABشکل  به شکل زیر توجه کنید در این
  . بعدي نرم افزار است  TABها در  Eventعدد دیگر از  10نشان داده شده در شکل زیر و تعداد  TABها در  Eventعدد از این  10
  

  
  

مربوط به ارسال و  Event2و  Event1هاي  TAB. داراي یک سري تنظیمات و پارامترها می باشد  Eventهر همان طور که در شکل فوق مشخص است 
  .ها به شکل زیر است  TABشرح پارامترهاي این . دریافت پیامک می باشد 

  .ها را فعال یا غیر فعال کنید ها آن Eventشما می توانید با کلیک روي هر یک از . ها نمایش داده می شود  Eventوضعیت :  Eventsستون  -
 / Enabelها کافی است پارامتر Eventها را فعال یا غیر فعال میکند براي فعال نمودن عملکرد یکی از  Eventعملکرد:  Enabel/Disableستون -

Disable  اینEvent  در شکل فوق عملکرد . تیک زده شودEvent  فعال و عملکرد  1شمارهEvent  ال است غیر فع 4شماره .  
  .باشد  Reciveیا  Sendها را مشخص می کند که نوع عملکرد می تواند یکی از حالت هاي  Eventنوع عملکرد :  Send / Reciveستون  -

Send  : زمانی کهEvent  فعال شود پیامک مشخص شده در قسمتMessage Num  براي مخاطب هاي تیک خورده در قسمتContact  ارسال می شود
  .ارسال می شود  1فعال شود پیام شماره صفر براي مخاطب شماره  1شماره  Eventفوق زمانی که در شکل 
Recive  : زمانی که متن پیامک مشخص شده در قسمتMessage Num  توسط یکی از مخاطب هاي تیک خورده در قسمتContact  دریافت شود
Event  دریافت شود ، در آن صورت  2ا ی 1توسط یکی از مخاطب هاي شماره  9شماره  در شکل فوق زمانی که متن پیام. مربوطه فعال می شودEvent 
  . فعال می شود  9شماره 

فعال شده باشد و عملکرد آن در  Eventزمانی که یک . این ستون شماره پیام براي ارسال یا دریافت پیامک را مشخص می کند :  Message Numستون  -
  . تعیین می کند که کدام پیام براي مخاطب هاي تیک خورده ارسال شود  Message Numارد شده در قسمت باشد شماره پیام و Sendحالت 

را    ) پیام شماره صفر ( پیام ذخیره شده در حافظه دستگاه و یک پیام که محتواي آن از طریق پورت سریال قابل نوشته شدن است  20شماره : ادآوري ی
  . مربوطه با توجه به این پیام ها عمل کنند  Eventوارد کنید تا  Message Numمی توانید در قسمت 

  .فعال یا غیر فعال می کند  Eventاین جدول مخاطب هاي تعریف شده براي دستگاه را براي هر :  Contactsجدول مخاطب ها  -
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در شکل فوق زمانی . ه براي کدام مخاطب ها ارسال شود این جدول تعیین می کند که پیامک تعیین شد. باشد  Sendدر وضعیت  Eventزمانی که عملکرد 
  . ارسال می شود  2و  1فعال شود پیام شماره صفر براي مخاطب هاي شماره  2شماره  Eventکه 

 توسط یکی از)  Message Numدر قسمت ( باشد این جدول نعیین می کند که اگر پیام تعیین شده  Reciveدر وضعیت  Eventزمانی که عملکرد 
در شکل فوق زمانی که متن پیام شماره . مربوطه فعال می شود  Eventدریافت شود )  Contactsدر قسمت جدول مخاطب ها ( مخاطب هاي تعیین شده 

در کلیک کنید تا تنظیمات انجام شده  Saveپس از انجام تنظیمات روي دکمه . فعال می شود  10شماره  Eventدریافت شود  1توسط مخاطب شماره  10
  . حافظه ذخیره شوند 

  
  :  Event Selectorعکس العمل رخداد 

 Sendدر وضعیت  Eventزمانی که عملکرد یک . اتفاق افتاده تعیین می شود  Eventو چگونگی عکس العمل به  Eventچگونگی فعال شدن  TABدر این 

که قبالً رخ  Eventیا خروجی رله یا تایمر یا دریافت تماس یا یک  یتالدیجتوسط ورودي ( مربوطه چگونه فعال شود  Eventباشد می توان تعیین کرد که 
چه کاري انجام ) فعال شد ( مربوطه رخ داد  Eventباشد می توان تعیین کرد ، زمانی که  Reciveدر وضعیت  Eventو زمانی که عملکرد یک ) داده است 

  )ي فعال شود دیگر Eventا  ییکی از خروجی هاي رله قطع یا وصل شود ( شود 
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  :  ها Eventتوضیحات تکمیلی 
  : ها بر اساس شکل زیر می باشد  Eventفعال نمودن 

  
 

  : کی از کارهاي زیر ممکن است اجرا شود ی Eventپس از فعال شدن 

  
  .پاك می شود  Event،  پس از اجراي یکی از کارهاي فوق
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  :  Creditوضعیت شارژ سیم کارت 
  مطابق شکل زیر بوده که شرح هر قسمت آورده شده است تنظیمات مربوط به شارژ سیم کارت 

  

  
Credit Status -    : این پارامتر فعال کننده وضعیت شارژ می باشد زمانی که این پارامترEnable ر مقدار شارژ سیم باشد ، دستگاه هر چند دقیقه یکبا

  . باشد  ( disable )در سیم کارت هاي دائمی این پارامتر باید غیر فعال . نمایش می دهد  Credit Valueکارت خود را می خواند و مقدار آنرا در پارامتر 
- Credit Msg  : متن درخواستUSSD  ی است که در گوشی هاي معمولی براي این متن همان متن. براي دریافت مبلغ اعتبار در این قسمت وارد می شود

  . دریافت مبلغ اعتبار سیم کارت استفاده می شود 
ا دکمه سبز ی OKیا  Callاعتبار سیم کارت وارد شده و سپس دکمه  USSDدر گوشی معمولی براي تشخیص میزان اعتبار سیم کارت ابتدا کد :  ادآوريی

  . می باشد  #1*141*و براي سیم کارت هاي ایرانسل  #11*140*ارت هاي همراه اول شارژ براي سیم ک USSDکد . رنگ فشار داده می شود 
کلیک کنید تا  Credit Requestوارد نمودید روي کلید  Credit Msgشارژ سیم کارت را در قسمت  USSDپس از اینکه متن :  Credit Requestکلید  -

پس از چند ثانیه اپراتور سیم کارت پاسخ درخواست شما را داده و این پاسخ در قسمت        . ال شود درخواست خواندن مبلغ اعتبار براي اپراتور سیم کارت ارس
Credit Recive Message  نمایش داده می شود  .  

کارت خواهد حاوي مبلغ اعتبار سیم  Credit Recive Messageبه درستی تنظیم شده باشد ، متن نمایش داده شده در قسمت  Credit Msgاگر پارامتر 
  . بود 

Credit Mode  : پس از اینکه متن دریافت شده از اپراتور سیم کارت در قسمتCredit Recive Message  ظاهر شد مبلغ شارژ را چک کنید که چندمین
ین اعداد متن است بنابراین براي مثال در شکل فوق مبلغ شارژ اولین عدد در ب. وارد کنید   Credit Modeعدد موجود در متن است سپس آنرا در قسمت 

  . وارد کنید    Credit Modeرا در قسمت  1عدد 
براي مثال . نیز اشتباه خواهد بود  Credit Valueرا به اشتباه وارد کنید در آن صورت مبلغ شارژ تشخیص داده شده در قسمت   Credit Mode اگر عدد* 

 Credit Recive متن نمایش داده شده در قسمت ارد کنید در آن صورت چهارمین عدد ازو   Credit Modeرا در پارامتر  4در شکل فوق اگر عدد 
Message  ) برداشته شده و به پارامتر )  2014یعنی عددCredit Value  منتقل می شود .  

- Credit Value  : مبلغ شارژ سیم کارت که توسط دستگاه تشخیص داده شده است در پارامتر نمایش داده می شود.  
- Error  : زمانی که این چراغ سبز باشد یعنی مبلغ نمایش داده شده در قسمتCredit Value  معتبر بوده و صحیح است.  
- Min Credit  : زمانی که مبلغ شارژ سیم کارت(Credit Value )   کمتر از حداقل مبلغ شارژMin Credit  در آن صورت یک پیامک براي یکی از . باشد

اینکه پیامک کمبود شارژ به کدام مخاطب ارسال شود ، توسط . مخاطب ها ارسال می شود تا مخاطب مورد نظر از کمبود مبلغ شارژ سیم کارت آگاه شود 
  . تعیین می شود  Cantactپارامتر 

- Contact  : زمانی که مبلغ شارژ سیم کارت کمتر ازMin Credit  باشد یک پیامک مبنی بر کم بودن مبلغ شارژ براي مخاطب تعیین شده در این پارامتر
  . ارسال می شود 

- Num SMS  : پس از اینکه دستگاه اولین . این پارامتر تعیین می کند که چند پیامک مبنی بر کم بودن مبلغ شارژ براي مخاطب تعیین شده ارسال شود
صبر می کند و منتظر می ماند تا مخاطب مورد نظر کد شارژ را براي  Delay Timeبودن مبلغ شارژ ارسال نمود ، به اندازه  پیامک خود را مبنی بر کم

 Num SMSسیم کارت شارژ نشود ، دستگاه پیامک دیگري ارسال می کند و این کار را به تعداد  Delay Timeاگر پس از گذشت زمان . دستگاه ارسال کند 
  .  می کند رتکرا

- Delay Time  : را مبنی بر کم بودن مبلغ شارژ سیم کارت تعیین می کند ... این پارامتر مدت زمان انتظار دستگاه براي ارسال پیامک دوم و سوم و .  
- USSD Request  : توسط این قسمت می توان درخواست هايUSSD  براي این کار کافی است درخواست . را انجام دادUSSD  را در قسمت مورد نظر

USSD Message  وارد نموده و سپس روي دکمهRequest  با فشار دادن کلید . کلیک کنیدRequest  درخواست وارد شده شماره گیري می شود .  
راه اول است الزم به ذکر است که براي شارژ سیم کارت نیز می توانید از این قسمت استفاده کنید فرض کنید سیم کارت استفاده در دستگاه از نوع هم

  : بنابراین براي شارژ سیم کارت باید مراحل زیر را انجام دهید 
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   USSD Messageوارد نمودن کد شارژ با فرمت زیر در قسمت  - 1
  #*140*رمز شارژ  #
   Requestکلیک نمودن روي کلید  - 2 

  .تگاه شارژ خواهد شد در صورتی که شماره رمز شارژ به درستی وارد شده باشد پس از چند ثانیه سیم کارت دس
- Cancel  : عملکرد این کلید همانند عملکرد کلید قرمز(End Call)  روي گوشی هاي معمولی است .  

؛ دستگاه قادر به تشخیص به صورت فارسی براي دستگاه ارسال کند را  USSD پاسخ درخواست متن اپراتور سیم کارتدر صورتی که : نکته بسیار مهم* 
  .د بودمبلغ شارژ نخواه

  
  :  سایر تنظیمات

  :شامل سایر تنظیمات دستگاه بوده که به شرح زیر می باشند  TABاین 
  

  
  
- Timer  : عملکرد تایمرها بر اساس شکل زیر است . تایمر می باشد که زمان آنها بر اساس دقیقه می باشد   4این دستگاه داراي:  

  
زمانی که تایمر . شدن دستگاه یا از زمان تنظیم مقدار آن شروع به شمارش نموده و تا مقدار تنظیم شده به شمارش خود ادامه می دهد  تایمر از زمان روشن

  . پس از آن مقدار تایمر صفر شده و مجدداً شروع به شمارش می کند . شود  Eventبه مقدار تنظیم شده رسید می تواند باعث فعال شدن یک 
- Not Delivery  :گزارش ( گر یک پیامک از طریق دستگاه ارسال شود و این پیامک به مقصد نرسد اdelivery  دستگاه بر اساس تنظیمات ) دریافت نشود

و ارسال مجدد پیامک است و  deliveryمشخص کننده زمان انتظار براي دریافت گزارش  Retry Time. این قسمت پیامک ارسال شده را تکرار می کند 
Retry Num  تعداد دفعات تکرار پیامک را مشخص می کند .  

- Serial Setting  : در این قسمت تنظیمات پورت سریال دستگاه انجام می شود که شامل سه بخشAddress , Parity , Baud Rate  است.  
دستگاه هاي موجود در شبکه متفاوت بوده  Addressارامترزمانی که این دستگاه به همراه دستگاه هاي دیگر به صورت شبکه مورد استفاده قرار گیرد باید پ

از طریق  ( Baud Rate )نرخ انتقال اطالعات . باشد  247تا  1آدرس دستگاه ها می تواند بین . و هر دستگاه آدرس منحصر به فرد خود را داشته باشد 
  . باشد  57600تا  2400پورت سریال قابل تنظیم بوده و می تواند بین 

  .باشد  oddیا  Even , Noneدر انتقال سریال می تواند یکی از مقادیر  ( Parity )ازن بیت تو
  :بوده و به شکل زیر است  defaultزمانی که دستگاه روشن می شود تنظیمات پورت سریال به صورت 
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Address = 250 
Boud Rate = 9600 
Parity = None 

وق برقرار نشود به طور اتوماتیک تنظیمات پورت سریال مطابق با آخرین تنظیمات ذخیره شده توسط شما ثانیه ارتباط سریال با تنظیمات ف 5اگر به مدت 
براي زمانی پیش بینی شده است که شما  defaultحالت . وجود دارد  RS485بارگذاري می شود که در این حالت امکان شبکه نمودن دستگاهها روي 

د و در این حالت امکان برقراري ارتباط سریال را ندارید بنابراین باید یکبار دستگاه را خاموش و روشن نموده و تنظیمات پورت سریال را فراموش نموده ای
که در این حالت ارتباط سریال برقرار شده و می توانید تنظیمات ذخیره شده قبلی خود  ( ALL Device ) قرار دهید  defaultتنظیمات نرم افزار را مطابق 

  . ا تغییر دهید را مشاهده و ی
  

  :  سایر قابلیت هاي دستگاه
دستگاه در پاسخ به . براي دستگاه ارسال کنید  ? = USDبراي اینکار یک پیامک حاوي متن :  توسط پیامک سیم کارت دستگاه اعتباراطالع از مبلغ  - 1

  . پیامک شما مبلغ شارژ سیم کارت خود را به صورت پیامک ارسال می کند 
  . موضوع در نظر گرفته شود این ه مخاطب هاي تعریف شده پاسخ می دهد بنابراین دستگاه فقط ب*
  . باید به صورت بدون فاصله و با حروف بزرگ ارسال شود  ( ? = USD )متن پیامک * 
براي دستگاه باعث افزایش اعتبار  شما می توانید با ارسال کد شارژ به صورت پیامک: سیم کارت دستگاه از طریق پیامک ) مبلغ شارژ ( افزایش اعتبار  - 2

  .سیم کارت آن شوید براي این کار کافی است رمز شارژ را با فرمت زیر براي دستگاه به صورت پیامک ارسال کنید 
 USD=  #*140*اره رمز شارژ شم # (                                                کد مقابل براي سیم کارت هاي همراه اول می باشد ، براي سایر سیم کارت ها

(  
فقط باید به این نکته توجه شود که فرمت اعالم شده توسط اپراتور را . فوق تغییر نموده و متناسب با فرمت اعالم شده توسط اپراتور می باشد  فرمت عبارت

  .نوشته و سپس پیامک را ارسال کنید  = USDپس از عبارت 
  .عریف شده براي دستگاه قابل قبول بوده و دستگاه فقط این کدها را استفاده می کند کدهاي ارسال شده توسط مخاطب  هاي ت *
   .  باید به صورت بدون فاصله و با حروف بزرگ باشد )  USD =فرمت افزایش اعتبار ( متن عبارت فوق * 
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   بخش چهارم
  :  و رجیسترهاي داخلی دستگاه PLCارتباط با 

و یا هر دستگاه دیگري ارتباط دهیم باید با برخی از رجیسترها و پارامترهاي داخلی دستگاه آشنا بوده و همچنین مختصري را  PLCیم دستگاه را با زمانی که بخواه
 . بدانیم  ModBusجع به پروتکل 

  
  : دستگاه بیتی شرح پارامترهاي

  

 R/W  Address  توضیحات
( Decimal )  Bit Name  

  R  0000 ~ 0015 DI Status  یتالوضعیت ورودي هاي دیج
 R  0016 ~ 0031  DO Status  )رله(وضعیت خروجی هاي دیجیتال

  R  0032 ~ 0207  Reserve  رزرو
پس از اجراي کار )است 1 شماره Eventبیت اول ، )(ها  Event( رخدادها 

  RW  0208 ~ 0239 Latched Events  مربوطه پاك نمی شود Latched Event، بیت  Eventتعریف شده براي 

پس از اجراي کار )است 1 شماره Eventبیت اول ، )(ها  Event( رخدادها 
  RW  0240 ~ 0271  Events  مربوطه پاك می شود Event، بیت  Eventتعریف شده براي 

 RW  0272 ~ 0303 Enable/Disable  ها Eventفعال کننده 
ارزش مربوط بیت کم (ها توسط این پارامتر تعیین می شود  Eventعملکرد 

 )است 1شماره  Eventبه 
1:Recive 
0:Send    

RW  0304 ~ 0335  Send/Recive 

 RW  0336 ~ 0351  Contacts Event1   1شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي ) 3(

 RW  0352 ~ 0367  Contacts Event2  2شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0368 ~ 0383  Contacts Event3  3ره شما Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0384 ~ 0399  Contacts Event4  4شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW  0400~ 0415  Contacts Event5  5شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0416 ~ 0431  Contacts Event6  6شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0432 ~ 0447  Contacts Event7  7شماره  Eventمخاطب ها براي فعال ساز 

 RW  0448 ~ 0463  Contacts Event8  8شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0464 ~ 0479  Contacts Event9  9شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0480 ~ 0495  Contacts Event10  10شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0496 ~ 0511  Contacts Event11  11شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0512 ~ 0527  Contacts Event12  12شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0528 ~ 0543  Contacts Event13  13شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0544 ~ 0559  Contacts Event14  14شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0560 ~ 0575  Contacts Event15  15شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW  0576 ~ 0591  Contacts Event16  16شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0592 ~ 0607  Contacts Event17  17شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0608 ~ 0623  Contacts Event18  18شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0624 ~ 0639  Contacts Event19  19شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW  0640 ~ 0655  Contacts Event20  20شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
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   : تگاهدس رجیستري شرح پارامترهاي
  

 R/W Type Address  توضیحات
(Decimal) Register Name 

ID  می باشد  1900دستگاه در این پارامتر قرارداد که مقدار آن برابر  R U-int 40001(0000) ID 
 R U-int[4] 40002(0001) Factory Name  )هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(می باشد TIKAنام کارخانه سازنده که 

 R Float 40006(0005) Hard Version  سخت افزار دستگاهورژن 
 R Float 40008(0007) Soft Version  ورژن نرم افزار دستگاه
 .R U-int[4] 40010(0009) Serial No  )هر رجیستر شامل دو کاراکتر می باشد(شماره سریال دستگاه 

 R U-int 40021(0020) DI Status  )بیت کم ارزش ورودي دیجیتال اول است(وضعیت ورودي هاي دیجیتال 
      

 R U-int[4] 40024(0023) Counter DI  شمارنده ورودي هاي دیجیتال
      

 R U-int 40028(0027) DO Status  )بیت کم ارزش خروجی اول است) (رله(وضعیت خروجی هاي دیجیتال
 R Long 40031(0030) Credit Value  در این پارامتر قرار دارد) مبلغ شارژ(مقدار اعتبار سیم کارت 

 R U-int  40033(0032) Operator 1: و     همراه اول      2: اپراتور سیم کارت                              ایرانسل 
 R U-int  40034(0033) Signal Quality  قدرت سیگنال
ده بدون اگر این پارامتر برابر صفر باشد یعنی اعتبار نشان داده ش(خطاي اعتبار 

 R U-int  40035(0034) Credit Error  )خطا است

 R U-int  40049(0048) Send SMS Error  خطاي ارسال پیامک
متن پاسخ دریافت شده از اپراتور سیم کارت براي درخواست خواندن مبلغ 

 R U-int[80] 40051(0050) Credit Recive  )هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(اعتبار در این آرایه ریخته می شود 
Message 

      
 RW U-int 40351(0350) Instruction  رجیستر دستورالعمل )1(

  پروتکل پورت سریال
0:ModBus-Slave 
3:ModBus-Master  

RW U-int 40356(0355) Port Protocol 

 RW U-int  40357(0356) Address 247~1آدرس پورت سریال 
  نرخ انتقال اطالعات پورت سریال

1:2400    3:9600      5:38400 
2:4800    4:19200    6:57600  

RW U-int  40358(0357) Baud Rate 

 none    1:odd    2:Even                     RW U-int  40359(0358) Parity:0نوع بیت توازن در ارتباط سریال    
 RW U-int[10] 40361(0360) Contact Name1  ) اراکتر استهر رجیستر شامل دو ک(نام مخاطب اول در این آرایه قرار دارد 
 RW U-int[10] 40371(0370) Contact Name2 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(نام مخاطب دوم در این آرایه قرار دارد 
 RW U-int[10] 40381(0380) Contact Name3 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(نام مخاطب سوم در این آرایه قرار دارد 

 RW U-int[10] 40391(0390) Contact Name4 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(نام مخاطب چهارم در این آرایه قرار دارد 
 RW U-int[10] 40401(0400) Contact Name5 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(نام مخاطب پنجم در این آرایه قرار دارد 

 RW U-int[10] 40411(0410) Contact Name6 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(این آرایه قرار دارد  نام مخاطب ششم در
 RW U-int[10] 40421(0420) Contact Name7 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(نام مخاطب هفتم در این آرایه قرار دارد 
 RW U-int[10] 40431(0430) Contact Name8 ) مل دو کاراکتر استهر رجیستر شا(نام مخاطب هشتم در این آرایه قرار دارد 

 RW U-int[10] 40441(0440) Contact Name9 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(نام مخاطب نهم در این آرایه قرار دارد 
  RW U-int[10] 40451(0450) Contact Name10 ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(نام مخاطب دهم در این آرایه قرار دارد 

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (شماره تلفن مخاطب اول در این آرایه قرار دارد
  RW U-int[6] 40461(0460) Contact Num1  )است

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (شماره تلفن مخاطب دوم در این آرایه قرار دارد
 RW U-int[6] 40467(0466) Contact Num2 )است

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (تلفن مخاطب سوم در این آرایه قرار دارد شماره
 RW U-int[6] 40473(0472) Contact Num3 )است
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هر رجیستر شامل دو (شماره تلفن مخاطب چهارم در این آرایه قرار دارد
 RW U-int[6] 40479(0478) Contact Num4 )کاراکتر است

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (ه قرار داردشماره تلفن مخاطب پنجم در این آرای
 RW U-int[6] 40485(0484) Contact Num5 )است

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (شماره تلفن مخاطب ششم در این آرایه قرار دارد
 RW U-int[6] 40491(0490) Contact Num6 )است

کاراکتر  هر رجیستر شامل دو(شماره تلفن مخاطب هفتم در این آرایه قرار دارد
 RW U-int[6] 40497(0496) Contact Num7 )است

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (شماره تلفن مخاطب هشتم در این آرایه قرار دارد
 RW U-int[6] 40503(0502) Contact Num8 )است

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (شماره تلفن مخاطب نهم در این آرایه قرار دارد
 RW U-int[6] 40509(0508) Contact Num9 )است

هر رجیستر شامل دو کاراکتر (شماره تلفن مخاطب دهم در این آرایه قرار دارد
 RW U-int[6] 40515(0514) Contact Num10 )است

رجیستر اول (وضعیت پیش فرض خروجی رله پس از روشن شدن دستگاه
 RW U-int[8] 40522 (0521) Default Do  )مربوط به رله اول

 RW U-int 40530(0529) DI Filter  رزش گیر ورودي دیجیتالفیلتر ل
متن پیام شماره صفر در ) هر رجیستر شامل دو کاراکتر است(پیام شماره صفر 

 RW U-int[80] 40531(0530) Message 0  این آرایه نوشته می شود

شماره پیامی که قرار است در حافظه آن نوشته و یا از آن (شماره پیام ) 2(
 RW U-int  40611(0610)  Message Num  )ه شودخواند

در صورت عدم دریافت گزارش (زمان انتظار براي تکرار ارسال پیامک 
delivery ( RW U-int 40612(0611) Retry Time 

 delivery ( RW U-int 40613(0612) Retry Numدر صورت عدم دریافت گزارش (تعداد دفعات تکرار ارسال پیامک 
پس از اجراي کار )است 1 شماره Eventبیت اول ، )(ها  Event( رخدادها 

 RW Long 40615(0614) Latched Events  مربوطه پاك نمی شود Latched Event، بیت  Eventتعریف شده براي 

پس از اجراي کار )است 1 شماره Eventبیت اول ، )(ها  Event( رخدادها 
 RW Long 40617(0616) Events  اك می شودمربوطه پ Event، بیت  Eventتعریف شده براي 

 RW Long 40619(0618) Enable/Disable  )است 1شماره  Eventبیت کم ارزش مربوط به (ها  Eventفعال کننده 
بیت کم ارزش مربوط به (ها توسط این پارامتر تعیین می شود  Eventعملکرد 
Event  است 1شماره( 

1:Recive 
0:Send                                                                                               

RW Long 40621(0620) Send/Recive 

      
 RW U-int 40633(0632) Contacts Event1   1شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي ) 3(

 RW U-int 40634(0633) Contacts Event2  2شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW U-int 40635(0634) Contacts Event3  3شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW U-int 40636(0635) Contacts Event4  4شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW U-int 40637(0636) Contacts Event5  5شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

 RW U-int 40638(0637) Contacts Event6  6شماره  Eventب ها براي فعال ساز مخاط
 RW U-int 40639(0638) Contacts Event7  7شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW U-int 40640(0639) Contacts Event8  8شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW U-int 40641(0640) Contacts Event9  9شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
 RW U-int 40642(0641) Contacts  10شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

Event10 
 RW U-int 40643(0642) Contacts  11شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

Event11 
 RW U-int 40644(0643) Contacts  12شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 

Event12 
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 RW U-int 40645(0644) Contacts  13شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
Event13 

 RW U-int 40646(0645) Contacts  14شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
Event14 

 RW U-int 40647(0646) Contacts  15شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
Event15 

 RW U-int 40648(0647) Contacts  16شماره  Eventمخاطب ها براي فعال ساز 
Event16 

 RW U-int 40649(0648) Contacts  17شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
Event17 

 RW U-int 40650(0649) Contacts  18شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
Event18 

 RW U-int 40651(0650) Contacts  19اره شم Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
Event19 

 RW U-int 40652(0651) Contacts  20شماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي 
Event20 

اولین (انتصاب می کند  Eventاین پارامتر یکی از اتفاقات ورودي را به یک 
 RW * Byte[20] 40653(0652) Event Selector In  )است Event1بایت مربوط به 

ها را به یکی از کارهاي قابل اجرا در خروجی انتصاب می  Eventاین پارامتر 
 RW * Byte[20] 40663(0662) Event Selector  )است Event1اولین بایت مربوط به (کند 

Out 

 RW U-int 40713(0712) Timer1 1مقدار تنظیمی براي تایمر شماره 
 RW U-int 40714(0713) Timer2  2مقدار تنظیمی براي تایمر شماره 
 RW U-int 40715(0714) Timer3 3مقدار تنظیمی براي تایمر شماره 
 RW U-int 40716(0715) Timer4 4مقدار تنظیمی براي تایمر شماره 

فعال ساز وضعیت خواندن شارژ و ارسال پیامک در صورت کم بودن اعتبار سیم 
 RW U-int 40717(0716) Credit Status  کارت

 RW U-int 40718(0717) Credit Mode  مد تشخیص براي مبلغ اعتبار سیم کارت
اگر اعتبار سیم کارت کمتر از این پارامتر باشد (حداقل مبلغ اعتبار سیم کارت 

 RW Long 40719(0718) Min Credit  )، پیامک کم بودن اعتبار ارسال می شود

کم بودن اعتبار براي این پیامک (مخاطب پشتیبان براي اعتبار سیم کارت 
 RW U-int 40721(0720) Credit Contact  )مخاطب ارسال می شود

در صورت کم بودن اعتبار سیم (تعداد پیامک هاي ارسالی را مشخص می کند 
 RW U-int 40722(0721) Credit Num SMS  )کارت

 در صورت کم بودن اعتبار سیم... (زمان انتظار براي ارسال پیامک دوم و 
 RW U-int 40723(0722) Credit Delay  )کارت

Time 

که باعث می شود اپراتور سیم کارت مبلغ اعتبار را  USSDمتن درخواست 
 RW * Byte[20] 40724(0723) Credit Msg  ارسال کند 

 RW * Byte[20] 40771(0770) Message  را به یک پیامک خاص انتصاب می کند Eventاین آرایه هر 
Number 

 RW * Byte[30] 40821(0820) USSD Message  در این پارامتر نوشته می شود USSDن درخواست مت
  

 *Byte  : همان طور که می دانید پارامترهایی که فرمت آنهاByte )8 می باشد را نمی توان توسط پروتکل ) بیتModBus  خوانده و یا داخل آنها مقداري نوشت
از   دارند Byteفرمت   پارامترهایی که  انجام می شود بنابراین براي خواندن یا نوشتن)  بیتی 16(به صورت رجیستري   وشتنخواندن و ن ModBusچون در پروتکل 

  . همزمان نوشته یا خوانده می شوند ) بیت 16(بایت  2استفاده کنید و دقت کنید که در این حالت تعداد  u-intفرمت 
  . بایت پر ارزش در ابتدا ارسال می شود  ModBusالزم به یادآوري می باشد که در پروتکل 
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در حالت عادي محتواي این رجیستر برابر . نوشتن یک عدد خاص در این رجیستر باعث اجراي یک دستور خاص در دستگاه می شود  :رجیستر دستورالعمل )1(
 :ست دستورات قابل اجرا توسط این رجیستر بر اساس جدول زیر است لی) بعد از اجراي دستورالعمل ، محتواي این رجیستر صفر می شود(صفر می باشد 

 
  مقدار

  توضیح  نام دستور  )دسیمال(

10  Reset  دستگاهReset می شود  
20  Save  با اجراي این دستور کلیه پارامترهاي تنظیمی دستگاه در حافظه ماندنیEEprom  ذخیره می شوند  
30  Default دستگاه به تنظیمات کارخانه بازگردانده می شود با اجراي این دستور تنظیمات  

576  Read Message  با اجراي این دستور متن پیام مشخص شده توسط پارامترMessage Num  در محل پیام شماره صفر ریخته
  می شود 

577 Write Message  با اجراي این دستور متن پیام شماره صفر در محل متن پیام مشخص شده توسط پارامترMessage Num 
  ریخته شده و ذخیره می شود

579 Credit Rqst  با اجراي این دستور درخواست خواندن مبلغ اعتبار براي اپراتور سیم کارت ارسال شده و پس از چند ثانیه پاسخ
پس از . نوشته شود  Credit Msgقبل از اجراي این دستور باید متن درخواست در پارامتر . آن دریافت می شود 

در صورتی که تنظیمات . نوشته می شود  Credit Recive Messageیافت پاسخ ، متن پاسخ در پارامتر در
  قرار داده می شود Credit Valueاعتبار به درستی تنظیم شده باشد مقدار اعتبار در پارامتر 

580 USSD Rqst  با اجراي این دستور درخواستUSSD  نوشته شده در پارامترUSSD Message راي اپراتور سیم کارت ارسال ب
  می شود

581 End Call  عملکرد این دستور همانند فشار دادن کلید قرمز(End Call) در گوشی هاي معمولی می باشد  
  :در صورتی که بخواهید پیام جدیدي را در حافظه ذخیره کنید مراحل زیر را انجام دهید  :شماره پیام  )2(
  .ماره صفر بنویسید متن پیام را در محل پیام ش - 1
  .وارد کنید  Message Numشماره پیام را در پارامتر  - 2
  . وارد کنید  Instructionرا در رجیستر  Write Messageدستور  - 3

  :براي خواندن پیام مراحل زیر را انجام دهید 
  .وارد کنید  Message Numشماره پیام را در پارامتر  - 1
  .وارد کنید  Instructionجیستر را در ر Read Messageدستور  - 2
  .پس از چند ثانیه می توانید متن پیام مورد نظر را از محل پیام شماره صفر بخوانید  - 3
در وضعیت ارسال پیامک باشد تک تک بیت هاي این  Eventفعال شود و این  nشماره  Eventزمانی که  : nشماره  Eventفعال ساز مخاطب ها براي )3(

این موضوع در مورد وضعیت ) . بیت کم ارزش این پارامتر مربوط به مخاطب اول است(می کند که پیامک مورد نظر براي کدام مخاطب ها ارسال شود پارامتر تعیین 
Recive  نیز صادق است .  

  :مشخص شده است  Contact Event1در شکل زیر پارامتر 
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   ModBusري راجع به پروتکل صمخت
روش تبادل اطالعات . وجود دارد   Slaveو چندین   Masterیک Busشود، در هر دو سیمه روي پورت سریال استفاده می  Busدر این پروتکل از یک

  .پاسخ است که کدهاي درخواست اصلی به شرح زیراست بصورت درخواست و
Read  Holding  Register 03  
Read  Input  Register 04  
Write  Single  Register 06  
Write  Multiple  Register 16  

 
Read  Coils 01  
Read  discrete  InPuts 02  
Write  Single  Coil 05  
Write  Multiple  Coils 15  

 
  : مثال

 .کنیمبراي دستگاه ارسال می PLCط بخوانیم، براي این کار فریم زیر را توس PLC را توسط این پروتکل و از طریق  (0020) 40021خواهیم آدرس می  

 

  
Slave Addreee : آدرس دستگاه  

Function :کد درخواست که از جدول فوق استفاده شده است.   
Starting Address  : 0020آدرس شروع محل خواندن که مربوط به آدرس رجیسترهاي داخلی دستگاه است، در اینجا آدرس Decimal  :  0014  Hex 

  . است
Number of Register Hi : پارامتر با فرمت  1تعداد رجیسترهاي مورد نظر که در اینجا تعدادFloat  0002رجیستر مدنظر است    2یعنی  Decimal  :  

0002 Hex 
CRC16 : کد خطايCRC  

  .شودارسال می PLCزیر به   Frameپاسخ میدهد   PLCدر حالت پاسخ که دستگاه به 

  

  

  
Byte Count  :تعداد بایت هاي دیتاي ارسالی است. 

 .کاراکتر کمتر شود   3.5کاراکتر بیشتر و فاصله بین دو فریم نباید از   1.5بایت نباید از  دوفاصله بین : نکته
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  بخش پنجم

  تاریخچه ویرایش ها
  

  تغییرات                          شماره صفحه  شماره نسخه  تاریخ
  Ver1.0 --  اولین نسخه ارائه شده  

  Ver2.0  1393 شهریور

 بخش دوم
    8صفحه 

  :تغییرات سخت افزاري
 جعبه دستگاه - 1
  رله چهارم در دسترس قرار گرفت - 2

  

  17صفحه 
  :تغییرات نرم افزاري

  اضافه شدن پارامترهاي بیتی در نرم افزار - 1
)event ،هاSend\Recive،enable  ها و(...  

  17صفحه  Ver2.1  1393 نابآ
 :تغییرات نرم افزاري

 نیا ( رپارامترهاي بیتی در نرم افزا سردآ حالصا
  )تسا هدش ماجنا رازفا مرن 1.25 نژرو رد تاحالصا

 
  


