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RTU900-GM 

Model: GM900 

                کاربردها:

 تله متری 

 انتقال داده 

 صنعت 

 هواشناسی، آب سنجی 

 ویژگی ها:

 کوچکی ابعاد 

 مصرف توان بسیار مناسب 

  دارای درگاه سریالRS232  

  امکان درگاه سریالRS485 

  ورود خودکار به شبکهGPRS و اینترنت به صورت خودکار 

  امکان پیکربندی آدرسIP  و شماره درگاه سیستم مرکزی درRTU 

  امکان تنظیم پارامترهایRTU  از راه دور و از طریقSMS 

  تالش مداوم جهت اتصال مجدد به شبکهGPRS  در صورت عدم توفیق در کسب آدرسIP  و ورود به 

 شبکه

 ی داراLED  نمایشگر اتصال به شبکهGPRS 

  دارای نرم افزار پیکربندیRTU رایگان 

 ( امکان تعیین پروتکل شبکهTCP/UDP) 

  دارای جعبه مناسب باIP55 جهت استفاده در نواحی دارای گرد و غبار و رطوبت 

 
 

 

 مشخصات

 GSM/GPRS استاندارد

 Quad band 850/900/1800/1900 MHz کاری باند

  1 سیم کارتتعداد 
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از طریق اینترنت موجود  RS485یا  RS232سریال  درگاه با هدف امکان برقراری ارتباط با تجهیزات صنعتی دارای RTUاین  

را  RTUاپراتورهای ارتباطات سیار، طراحی و تولید شده است. از ویژگی های منحصربفردی که کااربرد  ایان   GPRSبر بستر 

GPRS(Initialization ) از به ارسال فرامین مربوط باه ورود باه شابکه تسهیل نموده و توسعه داده است می توان به عدم نی

 IPپس از راه اندازی و متصل شدن تغذیه بدان به صورت اتوماتیک به شبکه متصل شاده و یاک آدرس  RTUنام برد زیرا این 

و برخی دیگر از اطالعات مربوط به  IPقابل دسترس در اینترنت بدست می آورد ضمنا بالفاصله با ارسال یک رشته داده آدرس 

و شماره درگااه برناماه مرکازی روی آن در حافظاه  IPبه آن متصل است را به سیستم مرکزی که آدرس  RTUوسیله ای که 

RTU  تعیین شده است، ارسال می نماید تا از آن پس امکان ارتباط از سمت مرکز باRTU  و به تبع آن با تجهیزات متصال باه

RTU هم گردد.نیز فرا 

 شود. پیکربندی، SMSو یا ارسال  GPRS configurator، برنامه  Hyper terminalقادر است از طریق برنامه  RTUاین 

 3V کنترل سیم کارت

 1 تعداد پورت

 استاندارد سریال
DB9 female connector 

 TxD, RxD, GND, DTR, RTS سیگنال سریال

 IP55 کالس حفاظتی

 گرم 200 وزن

 to 35 VDC 12 تغذیه

 mA (idle), 60 mA (max) 20 مصرف
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 :RTU GPRSنحوه استفاده از 

را  Hyper terminalبه یک رایانه متصل نموده و نرم افزار  RS232را از طریق درگاه سریال  RTUابتدا به منظور پیکربندی 

 باز می کنیم. n, 8, 1 ,9600با تنظیمات 

را یکبار خاموش و روشن نماوده تاا رشاته معرفای آن بارروی  RTUبه منظور حصول اطمینان از درستی اتصاالت و تنظیمات 

و نسخه سخت افازار و نارم  RTUترمینال ظاهر شود همانطور که در تصاویر بعدی مشاهده می نمایید این رشته شامل معرفی 

 ار آن می باشد.افز

 .باشد کلیه مراحل عملکرد آن به صورت متوالی گزارش می گردد Debugدر حالت  RTUچنانچه 

قرار داد یا خارج  Debugرا در وضعیت  RTUمی توان  DBG$* همانطور که در جدول توضیح فرامین آمده است، با فرمان 

 نباشد در سمت پورت سریال سکوت می باشد. Debugنمود. چنانچه در حالت 
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در حالت پیکربندی قرار گیرد  RTUچنانچه پس از رویت مراحل عملکرد تشخیص بر اعمال تنظیمات جدید باشد الزم است 

 مشاهده را تا زمان Enterمنظور بهتر است آنرا راه اندازی مجدد نموده و سپس کلید برای این 
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 Terminal Ready: Config mode >  فشار دهیم. پس از رویت عبارت فوقRTU  آماده پذیرش فرامین پیکربندی می

 که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد: باشد

 را فشار داده و ASCII setupدکمه  Settingهایپرترمینال، تب در قسمت تنظیمات  config*به منظور استفاده از حالت 

 را فعال می کنیم. send line ends with line feeds گزینه
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 توضیح پاسخ فرمان 

   سارور مقصاد: IPفرمان خوانادن آدرس  1

$SERVERIP? 

نمایش آدرس سرور مقصاد کاه اطالعاات  79.12.10.19

باه  RTUدیتاالگر متصل به پورت ساریال 

 آن اعزام می شود

 ساارور مقصااد: IPآدرس  تنظاایمفرمااان  2

$SERVERIP=79.12.10.19 

OK  این فرمان رایانه مقصد دریافت کننده داده

 های ارسالی را تعیین می کند

درگاه نارم افازار دریافات فرمان خواندن  3

 :کنناااااااده در سااااااارور مقصاااااااد

$SERVERPORT? 

ساارویس  TCPایاان فرمااان درگاااه پااورت  8092

دریافاات کننااده اطالعااات را نمااایش ماای 

 دهد.

درگااه نارم افازار دریافات  تنظیمفرمان  4

   :کننده

$SERVERPORT=8092 

OK  

مرباوط  Access Point فرمان خواندن 5

 :به اپراتور 

$APN? 

MCINET  

مربوط به  Access Point تنظیمفرمان  6

 :اپراتور 

$APN=MCINET 

OK  

نااااام ایسااااتگاه:  فرمااااان خواناااادن 7

$GNAME? 

Tehran  

تنظاااایم نااااام ایسااااتگاه: فرمااااان  8

$SNAME=Tehran 

OK  

  شناسه عاددی ایساتگاه: فرمان خواندن 9

$GID? 

12740  

تنظایم شناساه عاددی ایساتگاه: فرمان  10

$SID=12740 

OK  
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 حالت عملکرد: فرمان خواندن 11

 $DBG? 

0 or 1 0= عملیاتی           

     1= debug 

 :  debugورود و خروج به حالت فرمان  12

 

0 or 1  خروج$DBG=0   

 DBG=1$               ورود    

باه درگااه  RTUکافی است درگااه ساریال  Debugبدیهی است پس از اعمال تنظیمات مورد نظر و خروج از حالت 

راه اندازی مجدد شود تا جریان گسیل داده ها به مرکز تجمیع آغااز  RTUسریال دیتاالگر یا هر وسیله دیگر متصل و 

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 و مشاهده جزئیات و پاسخ در هایپرترمینال SMSتوسط   commandارسال 
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 و پاسخ آن: SMSتوسط  Commandارسال 
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 RTU900-GMارتباطی  دیاگرام


