
 
   

   LM50-TCP+  
 

 

M98231601-12-20A 

 

 +LM50-TCP العدادات ُممركز
 

 
 

 
LM50-TCP+  من  50ھو عبارة عن أداة مزودة بـ ً ً خالیا مدخالً رقمیا

الجھد. عن طریق ھذه المداخل، یمكن للمستخدم، من خالل برنامج اتصال 
رئیسي، اكتشاف الحالة المنطقیة للمداخل (اتصال مفتوح أو مغلق)، أو معرفة 

لتي یتم تلقیھا من مرسل نبضات خارجي (عداد عدد النبضات أو العملیات ا
 طاقة، ماء، غاز، إلى آخره).

 ).-.2.3انظر الفقرة تظھر المعطیات المسجلة في جدول المتغیرات التالي (
 

+. یمكنك تنزیلھ من LM50-TCPدلیالً الستخدام وتشغیل الغرض من ھذه الوثیقة أن تكون 
 www.circutor.esاإللكتروني:  CIRCUTORموقع 

قبل إجراء أي عملیة صیانة وتعدیل للتوصیالت وإصالح إلى آخره، یجب 
 علیك فصل الجھاز عن جمیع مصادر الطاقة. وعند االشتباه في وجود

خلل في تشغیل الجھاز أو في حمایتھ فیجب ترك الجھاز خارج الخدمة.  
 یسمح تصمیم الجھاز باستبدال سریع لھ في حالة حدوث عطل.

 الوصف  -.1
تحتوي العدادات اإللكترونیة على منفذ نبضات یتناسب مع الطاقة المسجلة. 

LM50-TCP+  مقترنة  50ھو جھاز متمركز مزود بـ) ً مدخالً رقمیا
 ً ) لقراءة النبضات اآلتیة من عدادات الكھرباء والماء والغاز، إلى آخره. بصریا

سجالً للذاكرة، مخزنة في ذاكرة من نوع  50ترتبط قیمة النبضات المذكورة بـ 
 غیر المتطایرة.

 FFFFبایت)، لذا یمكنھ العد بحد أقصى  4بت ( 32یتكون كل سجل من 
FFFF  نبضة. عندما  4.294.967.295سداسي عشري، أي ما مجموعھ

 یصل سجل الذاكرة إلى ھذه القیمة، یتم إعادة تشغیل العداد بقیمة صفر.
مللي  50یجب أن یكون الحد األدنى لمدة النبضة أو تغییر حالة المدخل الرقمي 

ً أن یكون الحد األدنى للوقت بین نبضتین متتالیتین ال یقل  ثانیة. ویجب أیضا
 ھرتز. 10صى تردد ألخذ العینات یبلغ مللي ثانیة. وھذا یمثل أق 50عن 

 االتصال  -.2
لقراءة أو كتابة السجالت الخمسین الداخلیة، یحتوي الجھاز على منفذ اتصال 

قابل لالكتشاف التلقائي.  10BaseT / 100Base TXإیثرنت مع اتصال 
ویحتوي الجھاز على صفحة ویب داخلیة یحدد من خاللھا المستخدم بروتوكول 

 م من خاللھ االتصال ببرنامج اإلدارة.الشبكة الذي یت
و  TCPو  UDPبروتوكوالت الشبكة المتوفرة والمدمجة في الجھاز ھي: 

Modbus/TCP  ومنفذ قابل لإلعداد بالكامل (باستثناءModbus/TCP 
 افتراضیاً). 502الذي یستخدم المنفذ 

و  TCP(في وضع  Modbus/RTUیستخدم الجھاز بروتوكول االتصال 
UDP و (Modbus/TCP. 

، RS485باإلضافة إلى اتصال اإلیثرنت، یحتوي الجھاز على ناقل توسعة 
ف كبوابة  جھازاً  31. ویمكن ربط ما یصل إلى RS485/Ethernetللتصرُّ

 بھذا الناقل. Modbus/RTUتابعاً 
 عنونة إیثرنت -.2.1

، IPنظراً ألن اتصال الجھاز نحو نظام االتصال الرئیسي یتم عبر اتصال 
اد معلمات العنونة. ستكون طرق اإلعدادات عن طریق تعیین عنوان فیجب إعد

IP  ثابت، أو عن طریق اإلعدادات السمDHCP. 
 

 تعیین عنونة إیثرنت -.2.1.1
بأي من التنسیقات المتاحة، یتم ذلك باستخدام الملف  IPإلعدادات عنونة 

 ، والذي یمكن تنزیلھ من الرابط:IPSetup.exeالتنفیذي 
           http://docs.circutor.com/docs/ipsetup.zip 

 ثابت IPتعیین عنوان  -.2.1.2
الظاھر على الملصق  MACالثابت یجب إدخال عنوان  IPلتعیین عنوان 

الجانبي غیر القابل للمحي الملصق بالجھاز وتكون صیغتھ من نوع 
00:26:45:XX:XX:XX في حقل .Dirección  أدخل عنوان الـIP ؛ وقم

) وبوابة الرابط إذا لزم Netmaskتخدام قناع الشبكة (بإجراء نفس العملیة باس
). بعد إدخال إعدادات الجھاز، اضغط على Gatewayاألمر (

"Configurar.إلرسال اإلعدادات إلى الجھاز " 
 

 
 DHCPبواسطة  IPتعیین  -.2.1.3

، قم بتنشیط ھذا الخیار باستخدام السھم األیمن العلوي DHCPلتعیین اسم 
الظاھر على  MACحقول اإلعدادات، أدخل عنوان . وبعد تفعیل Onوحدد 

الملصق الجانبي غیر القابل للمحي الملصق بالجھاز وتكون صیغتھ من نوع 
00:26:45:XX:XX:XX في حقل .Dirección أدخل عنوان ،IP  ًمؤقتا

ً یكون ضمن نطاق عمل حاسوبك. وفي  ، أدخل اسم Host Nameمجانیا
DHCP لمستخدم بشكل اختیاري تحدید معلمات لتعیینھ للجھاز. وحتى یمكن ل
 circutorیكون  VendorID. ومعرف بائع الجھاز ClientIDالحقل 

 افتراضیاً.

 
 صفحة ویب اإلعدادات -.2.2

أو اسم  IP)، وبعد إعداد عنوان الـ LANبعد االتصال بالشبكة المحلیة (
DHCP یكون للجھاز صفحة ویب داخلیة حیث یمكن إعداد جمیع المعلمات ،

. RS485تعلقة ببروتوكول الشبكة وسرعات االتصال الخاصة بالناقل الم
وللوصول إلى صفحة الویب الداخلیة ھذه، یكفي استخدام متصفح إنترنت 

أو االسم المخصص للجھاز (على سبیل المثال  IPتقلیدي وإدخال عنوان الـ 
http://172.16.4.130 ( 

 DHCPأو اسم  IPعنوان  -.2.2.1
من خالل صفحة الویب الداخلیة، یمكن للمستخدم إجراء أي تعدیل یتعلق باسم 

DHCP  أو عنوانIP  المعین مسبقاً للجھاز، وحتى تعدیل منفذ الوصولhttp 
 لإلعدادات.

 
 بروتوكول الشبكة -.2.2.2

تخدام ثالثة أنواع من یمكن توصیل الجھاز بنظام االتصال الرئیسي باس
). Modbus/TCPأو  UDPأو  TCPبروتوكول الشبكة ومنفذ قابل لإلعداد (

سیتم تعطیل تعدیل المنفذ، حیث یبقى  Modbus/TCPوفي حالة بروتوكول 
 .502ثابتاً على 

 
 RS485إعدادات المنفذ التسلسلي  -.2.2.3

د قابلة لإلعدا RS485ستكون معلمات االتصال الخاصة بناقل التوسعة 
كیلو  115.2بت في الثانیة إلى  4800بالكامل من حیث سرعة اإلرسال (من 

). وال 2أو  1بت في الثانیة)، والتكافؤ (بال أو زوجي أو فردي) وبت التوقف (
 Modbus/RTUیمكن سوى توصیل األجھزة التي تعمل حصریاً ببروتوكول 

 بھذا المنفذ التابع. 1وبرقم محیطي مختلف عن 

 
 ة المرور لإلعداداتتثبیت كلم -.2.2.4

یمكن تفعیل كلمة مرور لتحریر إعدادات الجھاز. وفي ھذه الحالة یكون 
 " وإدخال كلمة المرور الخاصة.adminالمستخدم ھو "

 

 معلومات الجھاز -.2.2.5
 یعرض الجزء السفلي إصدار البرنامج وعنوان آلة الجھاز.

 
 حفظ التغییرات -.2.2.6

من الضروري حفظ المعلومات  بعد إجراء أي تعدیل على األقسام السابقة،
". وفي حالة العودة إلى اإلعدادات االفتراضیة، Save Setupباستخدام خیار "

 ".Load default setupحدد "

 
 Modbusخریطة الذاكرة  -.2.3

 متغیر Modbus عنوان
0000 Bits 15...0 - ثنائي( 16 إلى 1 المداخل حالة( 
0001 Bits 15...0 - ثنائي( 32 إلى 17 المداخل حالة( 
0002 Bits 15...0 - ثنائي( 48 إلى 33 المداخل حالة( 
0003 Bits 15...0 - ثنائي( 50 إلى 49 المداخل حالة( 
 1 للمدخل المعینة العداد قیمة 0080
 2 للمدخل المعینة العداد قیمة 0082

0084  .... ...00DE 2 48 إلى 2 المدخل من( مدخل قیمة لكل بایت( 
00E0 49 للمدخل المعینة لعدادا قیمة 
00E2 50 للمدخل المعینة العداد قیمة 
" V1.10" التالیة ھي والصیغة. الجھاز إصدار إلى یشیر 0578

ً  یكون بایت وآخر ASCII في القیم  0579 0 دائما
057A 
ً  التسلسلي الرقم یبدأ 2710   بـ دائما

XXX XXX 900 2711 

 Modbusوظائف  -.2.3.1
 الوصف )HEX( وظیفة
 المدخل سجالت قراءة 04/  03

 متعددة سجالت كتابة 10

 Modbusقراءة سجالت  -.2.3.2
 مثال الوصف )HEX( وظیفة

AAAA 0082 القراءة بدایة عنوان 
BBBB  0002 السجالت عدد 

 2مثال على أمر قراءة یتوافق مع قیمة السجل الذي ینتمي إلى المدخل الرقمي 
)0082Hex.( 

04 AAAA BBBB CRC 01: TX  
CRC 0000 0000: 01 04 04 RX  

 Modbusكتابة سجالت  -.2.3.3
 مثال الوصف )HEX( وظیفة

AAAA 0082 القراءة بدایة عنوان 
BBBB 0004 السجالت عدد 

CC 08 المرسلة البایت عدد 
DDDD DDDD 0064 0000 سجل كل قیمة ... 

كل منھما  في 200و  100، وتسجیل قیمة 3و  2مثال على أمر كتابة للمدخلین الرقمیین 
 سداسي عشري). 00C8 0000و  0064 0000(

CRC 10 AAAA BBBB CC DDDDDDDD DDDDDDDD 01: TX  
: 01 10 0082 0004 CRCRX  

http://www.circutor.es/
http://172.16.4.130/
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 MBUSبرنامج اختبار  -.3
وظیفتھ الرئیسیة  MSDOSیتم توفیر برنامج  +LM50-TCPمع جھاز 

ات اختبار االتصاالت مع الجھاز. ویمكن للبرنامج، باإلضافة إلى إعداد
الجھاز، العمل مع بروتوكوالت شبكة مختلفة وفي منفذ معین. اسمھ 

MBUS. 
في مجلد یمكن الوصول إلیھ  mbus.exeوالستخدام البرنامج، احفظ ملف 

واستخدم الملف التنفیذي المذكور وفقاً لمتطلبات بروتوكول  MSDOSمن 
 الشبكة الذي تم إعداده في الجھاز.

 التحذیرات -.3.1
تأكد من تشغیل الجھاز وتوصیلھ  +LM50-TCPز إلنشاء اتصال بجھا

منھا.  Modbus) التي سیتم إرسال وحدات بیانات LANبالشبكة المحلیة (
وبنفس الطریقة، تحقق من أن حاسوبك أو شبكة اإلیثرنت ال تحتوي على 
جدار حمایة أو نظام أمان یمنعك من العمل على بروتوكوالت الشبكة ھذه 

 ا في الجھاز.والمنافذ التي تم إعدادھ
 

في بروتوكوالت الشبكة  Modbusویتم عرض أمثلة إرسال أوامر 
 ) بالخط المائل أدناه.UDP/TCP/ModbusTCPالمختلفة (

 UDP (u)اتصال  -.3.2

وإلى منفذ معین  UDPفي بروتوكول  +LM50-TCPبعد إعداد الجھاز 
 .Modbus)، نعرض أدناه مثاالً الستخدام إرسال أمر 10001في المثال (
 2ال على أمر قراءة یتوافق مع قیمة السجل الذي یتوافق مع المدخل الرقمي مث
)0082Hex.( 

>mbus u172.16.4.130 p10001 010400820002\c:  
010400820002  CRC 
01040400000000  CRC 100.00%  

 
 +IP LM50-TCPعنوان        172.16.4.130 حیث:    

 +UDP LM50-TCPمنفذ          10001 
 OKاإلجابة          100% 

 TCP (t)اتصال  -.3.3
في وإلى منفذ معین ( TCPفي بروتوكول  +LM50-TCPبعد إعداد الجھاز 

 .Modbus)، نعرض أدناه مثاالً الستخدام إرسال أمر 10001المثال 
 2مثال على أمر قراءة یتوافق مع قیمة السجل الذي یتوافق مع المدخل الرقمي 

)0082Hex.( 
6.4.130 p10001 010400820002>mbus t172.1\c:  

010400820002  CRC 
01040400000000  CRC 100.00%  

 

 +IP LM50-TCPعنوان        172.16.4.130 حیث:    
 +TCP LM50-TCPمنفذ          10001 
 OKاإلجابة          100% 

 Modbus/TCP (x)اتصال  -.3.4
ى وإل Modbus/TCPفي بروتوكول  +LM50-TCPبعد إعداد الجھاز 

 .Modbus، نعرض أدناه مثاالً الستخدام إرسال أمر 502المنفذ 
 2مثال على أمر قراءة یتوافق مع قیمة السجل الذي یتوافق مع المدخل الرقمي 

)0082Hex.( 
>mbus x172.16.4.130 p502 010400820002\c:  

F10000000060104008200021  CRC 
F1000000007010404000000001  CRC    100.00% 

 
 +IP LM50-TCPعنوان        172.16.4.130 حیث:    

 Modbus/TCPمنفذ          502 
 OKاإلجابة          100% 

 Power Studio Scadaبرنامج  -.3.5
، حیث یمكنك PowerStudioعلى برنامج  CIRCUTORیحتوي 

في الوقت الفعلي.  +LM50-TCPعرض جمیع البیانات اآلتیة من جھاز 
 .  www.circutor.comقم بتنزیلھ من 

 الخصائص التقنیة -.4
 

 :الطاقة دائرة
 :A1 - A2) محاید - طور( الطور أحادیة -
 : التردد -
 :األقصى االستھالك -
 :العمل حرارة درجة -
 ):تكاثف بدون( الرطوبة -

 
 مستمر تیار فولت 374...120 / متردد تیار فولت 265...85
 ھرتز 63...47
 أمبیر فولت 8...5
 مئویة درجة 60.....+  10-
5   .....95 % 

 :المدخل خصائص 
 : النوع -
 :األقصى التنشیط تیار -
 :Ton / T off النبض لوقت األدنى الحد -

  
ً  المعزول الجھد من خالي  )جاف اتصال( بصریا

 أمبیر مللي 50
 ثانیة مللي 50/  ثانیة مللي 50

 :LED رموز
- Power  
- RX ومیض في 
- TX ومیض في 
- FULL/HALF (Ethernet) 
- ACTIVITY 
- 10M/100M 
- LINK 

 
 CPU ونشاط طاقة جھاز
 RS485 بیانات وحدات استقبال في نشاط
 RS485 بیانات وحدات إرسال في نشاط

 Half Duplex: كھرمان/  Full Duplex اتصال: أخضر
 اإلیثرنت منفذ في النشاط
 میغا 10: كھرمان/  ثانیة/بایت میغا 100 سرعة: رأخض
 ثانیة/بایت

 اإلیثرنت بشبكة فعلي اتصال بإنشاء قمت لقد

 :المیكانیكیة الخصائص
 :الصندوق مادة -
 :الجھاز حمایة درجة -
 ):ملم( األبعاد -
 :الوزن -
 :للتشغیل األقصى االرتفاع -

 
  الذاتي لإلطفاء قابل UL94 - V0 بالستیك
IP  20 
 )وحدات 8( ملم 90×  57.75×  158.2

 غرام 320
 متر 2000

 

 :الشبكة واجھة
 :النوع -
 : الموصل -
 :الشبكة بروتوكوالت -

 
 التلقائي لالكتشاف قابل 10BaseT / 100BaseTX إیثرنت
RJ45 

TCP / UDP / MODBUS TCP / HTTP 

 :األمن 
 ویجب. الثانیة الدرجة من مزدوج عزل ةبفئ الكھربائیة الصدمة ضد حمایة EN61010/  الثالثة الدرجة التركیب فئة

ً  gl نوع من بمصاھر محمیة طاقة بدائرة الجھاز توصیل  و 0.5 بین تتراوح بقیم ،M نوع أو IEC 269 للمواصفة وفقا
1A .سیكون. الطاقة مصدر عن الجھاز فصل من للتمكن یعادلھ، ما أو حراري، مغناطیسي قاطع بمفتاح تزویده ویجب 

 .2ملم1 من الطاقة سلك علمقط األدنى الحد
 :    القواعد

IEC 60664,  VDE 0110,  UL 94,  EN61010-1, EN55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 
61000-4-11 ,EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5 

CE 

 :التسلسلیة الواجھة
 :النوع -
 ):لإلعداد قابلة( النقل سرعة -
 :البیانات اتبت -
 :التكافؤ -
 التوقف بت -

 
RS485 أسالك ثالثة )A/B/S( 

 115.200 و 57.600 و 34.800 و 19.200و 9600 و 4800
 الثانیة في بت

8 
 فردي زوجي، تكافؤ، ال
1  /2 

 التوصیل -.5
 1تفاصیل تنشیط المدخل الرقمي  (معدات تابعة) RS485تفاصیل توصیل الطاقة واتصال 

 

 

  الخدمة الفنیة -.6
 CIRCUTOR, SAفي حالة وجود أي استفسار بشأن تشغیل المعدات أو تعطلھا قم بإخطار الخدمة الفنیة التابعة لشركة 

 CIRCUTOR, SA - خدمة المساعدة الفنیة  
 Vial Sant Jordi, s/n 

 08232 – , ESPAÑA(Barcelona)Viladecavalls  
(إسبانیا) 902 449 459الھاتف:     

+) (من خارج إسبانیا)34( 93 457 29 00الھاتف:    
sat@circutor.comالبرید اإللكتروني:   

http://www.circutor.com/

	1.- الوصف
	2.- الاتصال
	2.1.- عنونة إيثرنت
	نظراً لأن اتصال الجهاز نحو نظام الاتصال الرئيسي يتم عبر اتصال IP، فيجب إعداد معلمات العنونة. ستكون طرق الإعدادات عن طريق تعيين عنوان IP ثابت، أو عن طريق الإعدادات لاسم DHCP.
	2.1.1.- تعيين عنونة إيثرنت
	لإعدادات عنونة IP بأي من التنسيقات المتاحة، يتم ذلك باستخدام الملف التنفيذي IPSetup.exe، والذي يمكن تنزيله من الرابط:
	2.1.2.- تعيين عنوان IP ثابت
	2.1.3.- تعيين IP بواسطة DHCP

	2.2.- صفحة ويب الإعدادات
	2.2.1.- عنوان IP أو اسم DHCP
	2.2.2.- بروتوكول الشبكة
	2.2.3.- إعدادات المنفذ التسلسلي RS485
	2.2.4.- تثبيت كلمة المرور للإعدادات
	2.2.5.- معلومات الجهاز
	2.2.6.- حفظ التغييرات

	2.3.- خريطة الذاكرة Modbus
	2.3.1.- وظائف Modbus
	2.3.2.- قراءة سجلات Modbus
	2.3.3.- كتابة سجلات Modbus


	3.- برنامج اختبار MBUS
	3.1.- التحذيرات
	3.2.- اتصال UDP (u)
	3.3.- اتصال TCP (t)
	3.4.- اتصال Modbus/TCP (x)
	3.5.- برنامج Power Studio Scada

	4.- الخصائص التقنية
	5.- التوصيل
	6.- الخدمة الفنية

