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 افزارهای مانیتورینگ برایافزاری و نرمهای سختتولید کننده کارت

 و اینترنت اشیاء سیمبی های حسگریهای اتوماسیون، تجهیزات هوشمندسازی، شبکهسیستم
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-وات را انادازه 5( با توانت ناامی CTترانسفورماتورهای جریان ) RMSمیزان جریان  TRCTR22-5Wماژول 

توان به های این محصول، میاز جمله ویژگی دهد.انتقال می Modbusه و اطالعات را بر بستر شبکه گیری کرد

 موارد زیر اشاره کرد:

 

  گستره وسیعی از پشتیبانی ازCT  واتی 5های 

 تنظیمات ماژول با استفاده از گذرگاه بندی پیکرهUSB 

 گیری جریان دقت و پایداری باال در اندازهRMS 

 میلی ثانیه( نسبت به تغییرات جریان 500کم ) زمان پاسخ 

  اطالعاتمقادیر حذف نویز و پرش  فیلترهای دیجیتال جهتدارای 

 

 

 ماژولمشخصات 

 الکتریکی و شرایط کاریمشخصات 

 MIN TYP MAX یکا نام پارامتر

 V 20 24 30 ولتاژ تغذیه

 - mA - 30 جریان مصرفی ماژول

 mw - - 500 ماژول مصرفی توان

 65 25 15- ℃ دمای کاری ماژول

 

 ریان(گیری ج)اندازه مشخصات ورودی

 توضیحات نام پارامتر
 وات 5( CTترانسفورماتور جریان ) نوع ورودی
 4 تعداد ورودی

 (یا ورودی ماژول CTخروجی در  5mAبیت ) 12 گیری جریانپذیری در اندازهتفکیکمیزان 

 CTحداکثر جریان قابل تحمل در خروجی 

 )حداکثر جریان قابل تحمل در ورودی ماژول(

7 A 

 ms 500 تثبیت اطالعات به ازای تغییر در جریان ورودیحداکثر زمان 
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 Modbusشبکه مشخصات 

 توضیحات نام پارامتر
 RTU پروتکلنوع 
ID 74 پیش فرض 

 bit/sec 9600 نرخ تبادل اطالعات پیش فرض
 stop bit 1 ( پیش فرضStop bitsتعداد بیت پایان بسته )

 None پیش فرض Parityبیت  نوع
 1000 ms (Timeout)زمان خطا 

 bits 8 تعداد بیت داده پیش فرض
 Float Inverse فرمت ارسال داده

 

 

 اتصاالت ماژول
 نوع اتصال نام اتصال

  PTR-rightکانکتور  تغذیه
CT  کانکتورPTR-right 

Modbus  کانکتورPTR-right 

 Mini-USBسوکت  تنظیمات

 

 

 بسته بندی و ابعاد ماژول
 یحاتتوض نام پارامتر

 پالستیک جنس جعبه

 های تابلوییریل نحوه نصب جعبه

 mm  160 طول جعبه

 mm 87 عرض جعبه

 mm 60 ارتفاع جعبه

 مشکی -سفید  رنگ جعبه

 وجود دارد.امکان سفارشی سازی بسته بندی و نحوه نصب این ماژول   *

 

 

http://www.megashid.ir/


WWW.MEGASHID.IR 
IOT Solutions For Everything  

Megashid – TRCTR22                                                       ماژول مبدلCT  بهModbus RTU 

4 

 

 Modbus RTUتبادل داده در پروتکل فرمت 

 ارسالحوه ن دادهنوع 

 bits Input Registers:      2 (High) and 3 (Low)  Float Inverse 16 کانال شماره یک CTمربوط به  RMSجریان 

16 bits Holding Registers: 2 (High) and 3 (Low)  Float Inverse 

 bits Input Registers:      4 (High) and 5 (Low)  Float Inverse 16 دوکانال شماره  CTمربوط به  RMSجریان 

16 bits Holding Registers: 4 (High) and 5 (Low)  Float Inverse 

 bits Input Registers:      6 (High) and 7 (Low)  Float Inverse 16 هسکانال شماره  CTمربوط به  RMSجریان 

16 bits Holding Registers: 6 (High) and 7 (Low)  Float Inverse 

کانااال شااماره  CTمربااوط باه  RMSجریاان 

 هارچ

16 bits Input Registers:      8 (High) and 9 (Low)  Float Inverse 

16 bits Holding Registers: 8 (High) and 9 (Low)  Float Inverse 

 

 

 :به صورت زیر است ،Modbusها در فیلدهای پروتکل درس ذخیره دادهآ :تذکر *
Address Range Field 
00001 - 09999 Coils (Read/Write) 
10001 - 19999 Discrete Inputs (Read Only) 
30001 – 39999 Input Registers (Read Only) 
40001 – 49999 Holding Registers (Read/Write) 
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 وضیحات تصویریت

 

 

http://www.megashid.ir/


WWW.MEGASHID.IR 
IOT Solutions For Everything  

Megashid – TRCTR22                                                       ماژول مبدلCT  بهModbus RTU 

6 

 

 

 dbusMoپیوست الف : نحوه تنظیم پارامترهای شبکه 
در  ،Device Managerرا به مااژول و رایاناه خاود متصال نماییاد. سامس در محای   Mini-USBابتدا کابل 

 ایجاد شده را مشاهده نمایید. COM، شماره پورت Ports (COM & LPT)زیرشاخه 

ماوارد  صفحه،سمت راست این  را باز کنید. از منوی Serialرا اجرا نموده و سربرگ  Herculesافزار سمس نرم

 زیر را تنظیم نمایید:

  شماره پورتCOM را انتخاب نمایید. اید()که از قبل مشاهده کرده 

 Baud  تنظیم نمایید. 115200را بر روی 

 Data Size  تنظیم نمایید. 8را بر روی 

 Parity  را بر رویNone .تنظیم نمایید 

 Handshake  راOFF .کنید 

 Mode  را به صورتFree .انتخاب کنید 

 

 
، مطااب  Sendبرای تبادل داده با ماژول باز شود. سمس در قسامت  COMرا فشار دهید تا پورت  Openکلید 

-را فعال نکنید. عبارتی که وارد مای Hexدقت کنید که تیک مربع  شکل، عبارت مورد نظر خود را تایپ کنید.

 کنید، باید فرمتی مشابه فریم زیر داشته باشد:
ID:xxx.x.x.x.x.x.END 
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 ID:074.R.4.8.1.0END                                                              ال:مث

انتهای فریم تشکیل شده است. قسامت میاانی در، E N D سه کاراکتر ودر ابتدا  : I Dاز سه کاراکتر  این فریم

کاراکترهای میانی باید به صورت زیر شوند. از هم جدا می .که با کاراکتر  است و سه فیلد کاراکتر 8فریم شامل 

 .انتخاب شوند

 xxxفیلد اول: 

کند و باید حتما به صورت سه رقمی نوشته شود. به طاور مثاال اگار ماژول را مشخص می IDاین فیلد شماره 

 نوشته شود. 005تنظیم کنید، این قسمت باید به صورت  5ماژول را بر روی  IDقصد دارید 

 

 x فیلد دوم:

را در این فیلد تایاپ کنیاد، پروتکال بار  Aاگر کاراکتر  کند.نوع پروتکل ارسال اطالعات را تنظیم می این فیلد

 تنظیم خواهد شد. RTUرا در این فیلد تایپ کنید، پروتکل بر روی حالت  Rو اگر کاراکتر  Asciiروی حالت 

 

 x فیلد سوم:

جدول زیر،  شود.تنظیم می 6تا  1ک عدد در بازه کند و با یتبادل اطالعات را مشخص می Baudrateاین فیلد، 

 کند.نحوه تنظیم این فیلد را مشخص می

 Baud rate (bit/sec) کاراکتر

1 1200 
2 2400 
3 4800 
4 9600 
5 19200 
6 38400 

  

 x فیلد چهارم:

هاای د، طول داده بستهفیل در این 7کند. به طور مثال، با وارد کردن کاراکتر این فیلد طول داده را مشخص می

-را داشته باشد. توصیه می 8یا  7 تواند مقدارشود. این فیلد میبیت تنظیم می 7تبادل شده در شبکه، بر روی 

 را در این فیلد وارد نمایید. 7، کاراکتر Asciiو برای پروتکل  8کاراکتر  RTUشود برای پروتکل 

 

 x فیلد پنجم:

 1 اطالعااتهاای را در این فیلد وارد کنیاد، بساته 1کند. اگر کاراکتر ص میرا مشخ Stop bitاین فیلد، تعداد 

 بیت پایان خواهند داشت. 2های اطالعات را در این فیلد وارد کنید، بسته 2بیت پایان و اگر کاراکتر 

 

 xفیلد ششم: 

را  Parity، 1کتر ، کااراNoneرا در وضاعیت  Parity، 0کند. کاراکتر را مشخص می Parityاین فیلد نوع بیت 
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  دهد.قرار می Oddرا در وضعیت  Parity، 2و کاراکتر  Evenدر وضعیت 

 کند.تنظیم می جدول ذیل آنبه طور مثال، فریم زیر، تنظیمات ماژول را به صورت 
ID:006.R.5.8.1.1END 
 

ID 6 
Protocol Type RTU 

Baud rate 19200 
Data Bits 8 
Stop Bits 1 

Parity Even 
 

کلیک کنید. اگر مراحل باال را به درستی طی  Sendپس از وارد کردن کاراکترهای مورد نظر خود، بر روی کلید 

باه هماراه اکاوی آن مشااهده  ، عبارت ارسال شاده خاود راReceived/Sent dataکرده باشد، باید در محی  

کار را چند مرتبه تکرار کنید تا از اعماال  توانید اینمی رد.در غیر اینصورت پیام خطا دریافت خواهید ک ،نمایید

توانیاد کابال مایبسته شاود.  COMکلیک کنید تا پورت  Closeبر روی کلید سمس  ظیمات مطمئن شوید.تن

USB ل و رایانه خود جدا کنید.وژرا از ما 

 

  کنید تا تنظیمات شما اعمال شود. (خاموش و روشن)ول را ریست ژما ،از ارسال تنظیماتس پ :تذکر *
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