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افزونه رله مدباس 

به  همزمان  کنترلی  فرامین  اعمال  وظیفه  مدباس  رله  افزونه 
برقی،  درهای  موتورها،  همانند  کنترل  قابل  المان  عدد  هشت 
از  و  متر(   1000 دور)حداکثر  راه  از  را   .... و  کنتاکتورها  ها،  فن 
دارد. حداکثر طول  برعهده  پورت 485  و  طریق شبکه مدباس 

سیم برای انتقال اطالعات یک کیلومتر است.

معرفی اجمالی

مشخصات عمومی
مقادیر پارامترهای فنی

12 to 24 VDC ولتاژ ورودی

RS485 ارتباط خارجی

RTU مدباس پروتکل ارتباط خارجی

0x01,0x03,0x05,0x06,0x0F دستورات مجاز مدباس

1 تا 210 ثانیه قابلیت تاخیر در خاموش شدن هر رله

در صورت عدم دریافت اطالعات پس از 4 دقیقه تمامی 
رله ها به صورت خودکار خاموش می شود. قابلیت قطع خودکار رله ها در صورت قطع ارتباط

8 تعداد خروجی های توان )رله(

10 آمپر نامی جریان مجاز خروجی های توان )رله(

260W : )60 - حداکثر )پرباریW : حداقل توان مصرفی دستگاه

1km حدکثر طول انتقال اطالعات

13 cm ×11 cm ×2 cm
*جزئیات ابعاد در بخش 2.4 )نقشه ابعاد بورد( ابعاد دستگاه

180 gr وزن دستگاه

-20 to +90 °C دمای کاری دستگاه

0  to 99 % رطوبت کاری دستگاه
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افزونه رله مدباس 

1. بلوک دیاگرام افزونه رله
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2. جدول مشخصات فنی 

افزونه رله مدباسمشخصات فنی

PIC 18پردازنده مرکزی
آی سی صنعتی و مقاوم در برابر نویزهای محیطی

 Full Speed (12 Mb/s) and Low Speedسرعت پردازنده
(1.5 Mb/s)

RAM256-byte Dual Access RAM for USB
EEPROM256 bytes

بیش از 40 سالماندگاری اطالعات حافظه

16KBحافظه غیرقابل دسترسی

بیش از 40 سالماندگاری اطالعات غیرقابل دسترس

V DC 24-12ولتاژ ورودی

Yesولتاژ ورودی با قابلیت اتصال معکوس پالریته

5msزمان بازگشت اطالعات به صورت معمول

SerialRS-485

RS-485 & relay output portsپورت های ورودی و خروجی

9600نرخ ارسال اطالعات مجاز

RS485 نامحدودحداکثر تعداد مدباس مستر متصل به شبکه

RS485 1200حداکثر فاصله انتقال اطالعات به وسیله m

RS485 120مقاومت باس Ω

Modbus RTU Slaveپروتکل
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bit CRC 16تصحیح خطای پروتکل

Yesال ای دی 485

Yesقابلیت چند مستری

Yesواچ داگ پردازنده

Yesال ای دی وضعیت

relay 10A 250VAC 8مشخصات رله ها

برای هر ولتاژال ای دی نمایش دهنده ولتاژهای ورودی

برای هر رلهال ای دی وضعیت هر رله

Yesال ای دی وضعیت شبکه

Yesال ای دی وضعیت پردازنده

توابع مدباس مجاز

01 (Read Coil status)
03 (Read Holding Registers)

05 (Write Single Coil)
06 (Write Single Holding Register)

0F(force multi relay)

Yesقابلیت تنظیم تمامی رله ها با یک دستور

Yesقابلیت پروتکشن ورودی و خروجی های پردازنده

phoenix 5.08 mmاتصال خروجی رله ها

phoenix 3.81mm for RS485دیگر اتصاالت

DC power Jack & phoenix 3.81mmکانکتور ولتاژ ورودی

قابلیت تغییر بوسیله ی تابع 06 و خواندن قابلیت تغییر نرم افزاری آدرس دستگاه
بوسیله ی تابع 03 )آدرس 01(

250mA heat fuseمحافظت در برابر جریان غیر مجاز
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4 ایمنی در برابر قطع ارتباط از  بیش  مدت  به  اطالعات  دریافت  عدم  در صورت 
دقیقه ، تمامی رله ها خاموش می شوند.

mA heat fuse 250محافظت 485 در برابر جریان غیر مجاز

در صورت عدم استفاده از پروتکل 485 و دیگر اجزاقابلیت کنترل توان اجزای مدار توسط پردازنده

 کنترل توان بوسیله خاموش کردن اجزای غیر ضروریذخیره نیرو

mm 5.08کانکتور رله

قابل تنظیم بین 1.2 ثانیه تا 228 ثانیه )3.8 دقیقه(قابلیت تاخیر برای خاموش کردن هر رله

cm ×10 cm ×2 cm 13ابعاد

gr 180وزن

Min 0.6 W - Full load 4.2 Wتوان دستگاه

C° 90+ ~ 20-دمای کاری

%99 - 0رطوبت کاری

اتصاالت ذخیم شده برای عبور جریان بیشترافزایش جریان در خروجی رله ها

برش خاص بورد مدارچاپی جهت جداسازیجداسازی بخش توان از کنترل



8

افزونه رله مدباس 

3. دستورات مدباس
1.3. فرمت کلی دستورات

 1.1.3. آدرس دستگاه

2.1.3. کدهای تابع

دستورات غالبا 8 بایت و به صورت زیر هستند:

در تمامی دستگاه ها، آدرس پیش فرض، آدرس 0xFF یا همان 255 می باشد. در مثال هایی که در ادامه ارائه می شود، 
تمامی دستورات به وسیله آدرس 0x01 نیز داده شده است.

بایت هفتم و هشتم بایت پنجم و ششم بایت سوم و چهارم بایت دوم بایت اول

بخش تصحیح خطا اطالعات رجیستر شماره آدرس رجیستر کد تابع آدرس

کدهای 
تابع توضیحات

01 خواندن وضعیت رله ها

03
خواندن آدرس دستگاه، خواندن وضعیت رله ها، خواندن وضعیت تاخیر در هر رله، خواندن ورژن 

سخت افزاری و نرم افزاری، خواندن وضعیت همه رله ها با هم

05 نوشن بر روی یک رله

06 تعیین آدرس یک دستگاه، نوشتن بر روی یک رله، نوشتن میزان تاخیر برای خاموش شدن رله ها

0F نوشتن همزمان بر روی چند رله
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4.1.3. اطالعات رجیستر

)CRC( 5.1.3. بخش تصحیح خطا

 3.1.3. شماره آدرس رجیستر

این اطالعات با توجه به کد توابع و همچنین شماره آدرس رجیستر و نیازهای استفاده کننده انتخاب می شود.

جهت جلوگیری از تاثیرات نویز در اطالعات از طریق جلوگیری از ورود اطالعات اشتباه )راستی آزمایی اطالعات( استفاده 
می شود. 

شماره آدرس رجیستر با توجه به کد های تابع متفاوت است.

عملکردآدرس های مجازکد های تابع

جهت خواندن وضعیت رله ها0101-08

03

جهت خواندن مقدار آدرس40001
خواندن وضعیت همه رله ها40002

خواندن شماره ورژن نرم افزاری و سخت افزاری40003

جهت خواندن وضعیت رله ها40004-40011
جهت خواندن تاخیر ها   

06

جهت تخصیص مقدار آدرس40001

40002Reserved

40003Reserved

جهت نوشتن وضعیت رله ها               40004-40011
جهت نوشتن تاخیرها

نوشتن وضعیت رله ها 0501-08

0F00001-00008                  نوشتن وضعیت رله ها
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2.3. نوشتن بر روی یک رله
)0x05( 1.2.3. روش اول

FF 05 00 01 FF 00 C8 24                                                                                              :  دستور

FF 05 00 01 FF 00 C8 24                                                                                                :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه 0x00-  0 است و مقادیر مجاز برای تغییر آدرسxFF  آدرس پیش فرض دستگاه
0xFE هستند

05 تابع  05 تابعی برای نوشتن یک رله

00 01 آدرس 0x0001- :شماره رله ای که می خواهیم به آن اعمال فرمان کنیم.مقادیر مجاز
 0x0008

FF 00 دستور 0xFF00: برای بستن رله ها)اعمال فرمان(;
0x0000: برای قطع کردن رله ها;

C8 24 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه 0x00-  0 است و مقادیر مجاز برای تغییر آدرسxFF  آدرس پیش فرض دستگاه
0xFE هستند

05 تابع  05 تابعی برای نوشتن یک رله

00 01 آدرس 0x0001- :شماره رله ای که می خواهیم به آن اعمال فرمان کنیم.مقادیر مجاز
 0x0008

FF 00 دستور 0xFF00: برای بستن رله ها)اعمال فرمان(;
0x0000: برای قطع کردن رله ها;

C8 24 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا
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:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Open Relay 1: FF 05 00 01 00 00 89 D4
Close Relay 1: FF 05 00 01 FF 00 C8 24

Open Relay 2: FF 05 00 02 00 00 79 D4
Close Relay 2: FF 05 00 02 FF 00 38 24

Open Relay 3: FF 05 00 03 00 00 28 14
Close Relay 3: FF 05 00 03 FF 00 69 E4

Open Relay 4: FF 05 00 04 00 00 99 D5
Close Relay 4: FF 05 00 04 FF 00 D8 25

Open Relay 5: FF 05 00 05 00 00 C8 15
Close Relay 5: FF 05 00 05 FF 00 89 E5

Open Relay 6: FF 05 00 06 00 00 38 15
Close Relay 6: FF 05 00 06 FF 00 79 E5

Open Relay 7: FF 05 00 07 00 00 69 D5
Close Relay 7: FF 05 00 07 FF 00 28 25

Open Relay 8: FF 05 00 08 00 00 59 D6
Close Relay 8: FF 05 00 08 FF 00 18 26

:)0x01 مثال شماره دو )آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Open Relay 1: 01 05 00 01 00 00 9C 0A
Close Relay 1: 01 05 00 01 FF 00 DD FA

Open Relay 2: 01 05 00 02 00 00 6C 0A
Close Relay 2: 01 05 00 02 FF 00 2D FA

Open Relay 3: 01 05 00 03 00 00 3D CA
Close Relay 3: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A
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Open Relay 4: 01 05 00 04 00 00 8C 0B
Close Relay 4: 01 05 00 04 FF 00 CD FB

Open Relay 5: 01 05 00 05 00 00 DD CB
Close Relay 5: 01 05 00 05 FF 00 9C 3B

Open Relay 6: 01 05 00 06 00 00 2D CB
Close Relay 6: 01 05 00 06 FF 00 6C 3B

Open Relay 7: 01 05 00 07 00 00 7C 0B
Close Relay 7: 01 05 00 07 FF 00 3D FB

Open Relay 8: 01 05 00 08 00 00 4C 08
Close Relay 8: 01 05 00 08 FF 00 0D F8

و  باز  به معنی حالت   open و کلمه  رله ها  و روشن شدن  به معنی حالت بسته   close دیتاشیت کلمه  این  در   ۞
خاموش شدن رله می باشد.

)0x06( 2.2.3. روش دوم

FF 06 00 04 FF 00 9C 25                                                                                              :  دستور

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و مقادیر مجاز برای
 تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند.

06 تابع 06 تابعی برای نوشتن یک رله و دیگر اعمال ذکر شده

00 04 آدرس

شماره رله ای که می خواهیم به آن اعمال فرمان کنیم.
0x0004-0x000B :مقادیر مجاز

0x04 → رله شماره 1
0x05 → رله شماره 2
0x06 → رله شماره 3
0x07 → رله شماره 4
0x08 → رله شماره 5
0x09 → رله شماره 6
0x0A → رله شماره 7
0x0B → رله شماره 8



13

IM21RMRE-B

 FF 06 00 04 FF 00 9C 25                                                                                                :جواب

FF 00 دستور 0xFF00: برای بستن رله ها)اعمال فرمان(;
0x0000: برای قطع کردن رله ها;

9C 25 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و مقادیر مجاز برای
 تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند.

06 تابع 06 تابعی برای نوشتن یک رله و دیگر اعمال ذکر شده

00 04 آدرس

شماره رله ای که می خواهیم به آن اعمال فرمان کنیم.
0x0004-0x000B :مقادیر مجاز

0x04 → رله شماره 1
0x05 → رله شماره 2
0x06 → رله شماره 3
0x07 → رله شماره 4
0x08 → رله شماره 5
0x09 → رله شماره 6
0x0A → رله شماره 7
0x0B → رله شماره 8

FF 00 دستور 0xFF00: برای بستن رله ها)اعمال فرمان(;
0x0000: برای قطع کردن رله ها;

9C 25 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Open Relay 1: FF 06 00 04 00 00 DD D5
Close Relay 1: FF 06 00 04 FF 00 9C 25

Open Relay 2: FF 06 00 05 00 00 8C 15
Close Relay 2: FF 06 00 05 FF 00 CD E5
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Open Relay 3: FF 06 00 06 00 00 7C 15
Close Relay 3: FF 06 00 06 FF 00 E5 3D

Open Relay 4: FF 06 00 07 00 00 2D D5
Close Relay 4: FF 06 00 07 FF 00 6C 25

Open Relay 5: FF 06 00 08 00 00 1D D6
Close Relay 5: FF 06 00 08 FF 00 5C 26

Open Relay 6: FF 06 00 09 00 00 4C 16
Close Relay 6: FF 06 00 09 FF 00 0D E6

Open Relay 7: FF 06 00 0A 00 00 BC 16
Close Relay 7: FF 06 00 0A FF 00 FD E6

Open Relay 8: FF 06 00 0B 00 00 ED D6
Close Relay 8: FF 06 00 0B FF 00 AC 26

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Open Relay 1: 01 06 00 04 00 00 C8 0B
Close Relay 1: 01 06 00 04 FF 00 89 FB

Open Relay 2: 01 06 00 05 00 00 99 CB
Close Relay 2: 01 06 00 05 FF 00 D8 CB

Open Relay 3: 01 06 00 06 00 00 69 CB
Close Relay 3: 01 06 00 06 FF 00 28 3B

Open Relay 4: 01 06 00 07 00 00 38 0B
Close Relay 4: 01 06 00 07 FF 00 79 FB

Open Relay 5: 01 06 00 08 00 00 08 08
Close Relay 5: 01 06 00 08 FF 00 49 F8

Open Relay 6: 01 06 00 09 00 00 59 C8
Close Relay 6: 01 06 00 09 FF 00 18 38
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Open Relay 7: 01 06 00 0A 00 00 A9 D8
Close Relay 7: 01 06 00 0A FF 00 E8 38

Open Relay 8: 01 06 00 0B 00 00 F8 08
Close Relay 8: 01 06 00 0B FF 00 B9 F8

 )0x05( 3.3. روشن/خاموش کردن تمامی رله ها با یک دستور

FF 05 00 FF FF 00 A9 D4                                                                                                :دستور

FF 05 00 FF FF 00 A9 D4                                                                                                :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

05 تابع  05 تابعی برای نوشتن یک رله

00 FF آدرس اعمال فرمان به تمامی رله ها

FF 00 دستور 0xFF00: برای بستن رله ها)اعمال فرمان(;
0x0000: برای قطع کردن رله ها;

A9 D4 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

05 تابع  05 تابعی برای نوشتن یک رله

00 FF آدرس اعمال فرمان به تمامی رله ها

FF 00 دستور              0xFF00: برای بستن رله ها)اعمال فرمان(;
 0x0000: برای قطع کردن رله ها;

A9 D4 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا
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:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Open all Relays : FF 05 00 FF 00 00 E8 24
Close all Relays : FF 05 00 FF FF 00 A9 D4

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Open all Relays : 01 05 00 FF 00 00 FD FA
Close all Relays : 01 05 00 FF FF 00 BC 0A

4.3. خواندن وضعیت رله ها بصورت تکی

)0x01( 1.4.3. روش اول

FF 01 00 03 00 02 58 15                                                                                                :دستور

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و مقادیر مجاز برای
 تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند.

01 تابع  01 تابع خواندن وضعیت رله ها

00 03 آدرس

رله شماره 3 ، شماره رله ها:
0x04 → رله شماره 1
0x05 → رله شماره 2
0x06 → رله شماره 3
0x07 → رله شماره 4
0x08 → رله شماره 5
0x09 → رله شماره 6
0x0A → رله شماره 7
0x0B → رله شماره 8

تعداد شمارش بعد از رله 3 به این معنی است که دستور رله 3 ، 4 و 5 را می خواند.
تعداد شمارش خواندن وضعیت بعد از آدرس اولیه :

0x0001 =>1  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع به تنهایی(
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 00 02 دستور

0x0002 =>2  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 1 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005 or 0x0006 
or 0x0007(
0x0003 =>3  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 2 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005 or 0x0006( 
0x0004 =>4  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 3 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005(
0x0005=>5  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 4 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004(
0x0006 =>6  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 5 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003(
0x0007 =>7  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 6 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002(
0x0008 =>8  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 7 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001(

58 15 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا
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FF 01 01 00 51 88                                                                                                          :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

01 تابع  01 تابعی برای نوشتن یک رله

01 تعداد بایت تعداد بایت ارسالی

00 وضعیت رله ها

رله 3 و 4 خاموش هستند
00 → 0000 0000

بیت صفرم: وضعیت رله اول)رله شماره 3(=0
بیت اول: وضعیت رله دوم)رله شماره 4(=0

51 88 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Command : FF 01 00 03 00 02 58 15
Answer:       FF 01 01 00 51 88 // Relay number 03 & 04 are Open

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Command : 01 01 00 03 00 02 4D CB 
Answer:       01 01 01 02 D0 49 // Relay number 03 Open & 04 Close

Command : 01 01 00 05 00 01 ED CB
Answer :      01 01 01 01 90 48 // Relay number 05 are Close
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)0x01( 2.4.3. روش دوم

FF 03 00 06 00 03 F0 14                                                                                                :دستور

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و مقادیر مجاز برای
 تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند.

03 تابع  03 تابعی برای خواندن رله و ...

00 06 آدرس

رله شماره 3 ، شماره رله ها:
0x04 → رله شماره 1
0x05 → رله شماره 2
0x06 → رله شماره 3
0x07 → رله شماره 4
0x08 → رله شماره 5
0x09 → رله شماره 6
0x0A → رله شماره 7
0x0B → رله شماره 8

 00 03 دستور

تعداد شمارش بعد از رله 3 به این معنی است که دستور رله 3 ، 4 و 5 را می خواند.
تعداد شمارش خواندن وضعیت بعد از آدرس اولیه :

0x0001 =>1  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع به تنهایی(

0x0002 =>2  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 1 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005 or 0x0006 
or 0x0007(
0x0003 =>3  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 2 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005 or 0x0006( 
0x0004 =>4  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 3 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005(
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0x0005=>5  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 4 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004(
0x0006 =>6  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 5 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003(
0x0007 =>7  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 6 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002(
0x0008 =>8  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 7 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001(

F0 14 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

FF 03 06 FF 00 00 00 FF 00 3C EE                                                                                  :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

03 تابع  03 تابعی برای خواندن رله و ...

06 تعداد بایت تعداد بایت ارسالی

FF00
0000
FF00

وضعیت رله ها
FF 00 (Close) → رله شماره 3 → 06
FF 00 (Open) → رله شماره 4 → 07
FF 00 (Close) → رله شماره 5 → 08

3C EE تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

00
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:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Command : FF 03 00 06 00 01 71 D5
Answer:       FF 03 02 00 00 91 90                   // Relay3 Open
Command : FF 03 00 07 00 02 60 14
Answer :      FF 03 04 FF 00 FF 00 94 18  // Relay4 Close - Relay5 Close

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Command : 01 03 00 08 00 01 05 C8
Answer:       01 03 02 00 00 E8 44     // Relay5 Open
Command : 01 03 00 07 00 02 75 CA
Answer :   FF 03 04 00 00 FF 00 A4 0C   // Relay4 Open - Relay5 Close

5.3. خواندن وضعیت رله ها همه با هم

1.5.3. روش اول

FF 01 00 01 00 08 79 D2                                                                                               :دستور

FF 01 01 CD A1 F5                                                                                                          :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

01 تابع  01 تابع خواندن وضعیت همه رله ها با هم

00 01 آدرس 0x0001 به صورت ثابت عدد

00 08 دستور به صورت ثابت عدد

79 D2 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند
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01 تابع  01 تابعی برای خواندن وضعیت رله ها

01 تعداد بایت تعداد بایت ارسالی

CD وضعیت رله ها

CD → 1100 1101
وضعیت رله ها

Bit0: اولین رله (Close)؛
Bit1: دومین رله(Open)؛
Bit2: سومین رله)Close)؛

……
Bit7: هشتمین رله (Close)؛

A1 F5 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Command : FF 01 00 01 00 08 79 D2
Answer:       FF 01 01 FF 20 20// all Relays Close
Answer:       FF 01 01 00 60 60// all Relays OPEN
Answer:       FF 01 01 BC 61 D1 // Relays:
1011 1100
RELAY1→0| RELAY2→0| RELAY3→1| RELAY4→1| RELAY5→1| RELAY6→1| RELAY7→0| 
RELAY8→1

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Command : 01 01 00 01 00 08 6C 0C 
Answer:   01 01 01 FF 11 C8// all Relays Close
Answer:    01 01 01 00 51 88// all Relays OPEN
Answer:   01 01 01 BC 50 39// Relays:
1011 1100
RELAY1→0| RELAY2→0| RELAY3→1| RELAY4→1| RELAY5→1| RELAY6→1| RELAY7→0| 
RELAY8→1
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2.5.3. روش دوم

FF 03 00 02 00 01 30 14                                                                                                :دستور

FF 03 02 00 AC 91 ED                                                                                                    :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

03 تابع  03 تابع خواندن وضعیت همه رله ها با هم

00 02 آدرس 0x0002 به صورت ثابت عدد

00 01 دستور به صورت ثابت 

30 14 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

03 تابع  03 تابعی برای خواندن وضعیت رله ها و...

02 تعداد بایت تعداد بایت ارسالی

AC وضعیت رله ها

AC → 10101100
وضعیت رله ها

Bit0: اولین رله (OFF)؛
Bit1: دومین رله(OFF)؛
Bit2: سومین رله)ON)؛

……
Bit7: هشتمین رله (ON)؛

91 ED تصحیح خطا بخش محاسبه خطا
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:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Command : FF 03 00 02 00 01 30 14
Answer: FF 03 02 00 AC 91 ED

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Command : 01 03 00 02 00 01 25 CA
Answer: 01 03 02 00 EF F9 C8//Close all Relays

3.5.3. روش سوم

FF 03 00 04 00 08 10 13                                                                                                :دستور

FF 03 0F FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 C6 C9                              :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند.

03 تابع  03 تابع خواندن وضعیت همه رله ها با هم  و...

00 04 آدرس به صورت ثابت 

00 08 دستور به صورت ثابت 

10 13 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند.

03 تابع  03 تابعی برای خواندن وضعیت رله ها و...

0F تعداد بایت تعداد بایت ارسالی
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FF 00
 00 00
 FF 00
 00 00
 00 00
 FF 00
 00 00
 FF 00

وضعیت رله ها

0xFF00                رله روشن است
 0x0000             رله خاموش است                                          

یعنی در این حالت رله 1 روشن ، رله 2 خاموش ،
رله 3 روشن ، رله 4 خاموش ، رله 5 خاموش ،

 رله 6 روشن ، رله 7 خاموش و رله 8 روشن می باشد.

C6 C9 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Command : FF 03 00 04 00 08 10 13
Answer:  FF 03 0F FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 C6 C9

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Command : 01 03 00 04 00 08 05 CD
Answer:   01 03 0F FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF 00 DF 35

۞ نکته قابل توجه این است که به علت طول باالی جواب در این روش ،  اجرای آن در PLC ممکن است با  مشکل 
مواجه شود. جهت رفع این مشکل،  باید دستور را به دو بخش تقسیم کرد و در همین بخش ، به جای مقادیر موجود 

در جدول دستور، مقادیر زیر را جایگزین نمود:

دستور شماره یک )برای خواندن وضعیت رله 1 تا 4(
 آدرس → 04 00
  دستور → 04 00

دستور شماره دو )برای خواندن وضعیت رله 5 تا 8(
 آدرس → 08 00
 دستور → 04 00
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FF 0F 00 04 00 08 02 00 C3 ED 31                                                                                :دستور

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و مقادیر مجاز برای
 تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند.

0F 0F  تابع تابعی برای خواندن رله و ...

00 04 آدرس شروع

0x0004 برای همه رله ها به صورت فیکس
 شروع اعمال دستور از رله شماره:

0x04 → رله شماره 1
0x05 → رله شماره 2
0x06 → رله شماره 3
0x07 → رله شماره 4
0x08 → رله شماره 5
0x09 → رله شماره 6
0x0A → رله شماره 7
0x0B → رله شماره 8

00 08 شمارش

0x0008 برای همه رله ها به صورت فیکس
تعداد رله هایی که می خواهیم بعد از رله شروع اعمال فرمان کنیم: 

0x0001 =>1  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع به تنهایی(

0x0002 =>2  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 1 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005 or 0x0006 
or 0x0007(
0x0003 =>3  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 2 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005 or 0x0006( 
0x0004 =>4  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 3 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004 or 0x0005(

)0x0F(6.3. نوشتن رله ها با یک دستور
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0x0005=>5  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 4 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003 or 0x0004(
0x0006 =>6  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 5 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002 or 0x0003(
0x0007 =>7  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 6 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001 or 0x0002(
0x0008 =>8  relay
)خواندن وضعیت آدرس شروع و 7 رله بعد از آن. شماره رله های مجاز برای این 

دستور:
0x0001(

02 0x02 به صورت فیکس

00 C3 دستورات
C3→ 1100 0011

اعمال دستور به تمامی رله های انتخاب شده تنها با همین دستور

ED 31 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

FF 0F 00 04 00 C3 41 85                                                                                                :جواب

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

0F 0F  تابع تابع نوشتن چند رله

00 04 آدرس آدرس شروع رجیستر

00 C3 وضعیت رله 
ها

C3→ 1100 0011
اعمال دستور به تمامی رله های انتخاب شده

41 85 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا
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:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Open all Relay :        FF 0F 00 04 00 08 02 00 FF ED 20
Close all Relay :              FF 0F 00 04 00 08 02 00 00 AD 60
7-9→RELAY NAMBER 4-6:           FF 0F 00 07 00 03 02 00 03 EF 76

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Open all Relay :         01 0F 00 04 00 08 02 00 FF A5 44
Close all Relay :               01 0F 00 04 00 08 02 00 00 E5 04
7-9→RELAY NAMBER 4-6:            01 0F 00 07 00 03 02 00 03 A7 12

)0x06( 7.3. اجرای تاخیر برای خاموش شدن رله ها

FF 06 00 04 00 0A 5D D2                                                                                               :دستور

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

06 تابع  06 تابع نوشتن تاخیر رله و...

00 04 آدرس

0x0004 برای همه رله ها به صورت فیکس
 شروع اعمال دستور از رله شماره:

0x04 → رله شماره 1
0x05 → رله شماره 2
0x06 → رله شماره 3
0x07 → رله شماره 4
0x08 → رله شماره 5
0x09 → رله شماره 6
0x0A → رله شماره 7
0x0B → رله شماره 8

00 دستورات 0x00 → بصورت ثابت
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بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

06 تابع  06 تابع نوشتن تاخیر رله و...

00 04 آدرس

0x0004 برای همه رله ها به صورت فیکس
 شروع اعمال دستور از رله شماره:

0x04 → رله شماره 1
0x05 → رله شماره 2
0x06 → رله شماره 3
0x07 → رله شماره 4
0x08 → رله شماره 5
0x09 → رله شماره 6
0x0A → رله شماره 7
0x0B → رله شماره 8

00 0A دستورات

خاموش کردن رله → 00
FF → روشن کردن رله 

این دستور این قابلیت را دارد که عالوه بر اعمال تاخیر وضعیت رله را در همان 
لحظه تغییر داده و یا به حالت دلخواه در بیاورد.

0A → 0000 1010 → 10
عدد نوشته شده در این بخش در عدد 1.2 ثانیه ضرب می شود و تاخیر نهایی 

محاسبه می گردد.
در این جا عدد 10 در 1.2 ثانیه ضرب شود، عدد 12 به دست می آید که به 

این معناست که 12 ثانیه پس از روشن شدن رله شماره یک؛ بدون اعمال هیچ 
دستور اضافه ای و به صورت کامال خودکار، رله شماره یک خاموش می شود.

0A دستورات

0x0A → 0000 1010 → 10
عدد نوشته شده در این بخش در عدد 1.2 ثانیه ضرب می شود و تاخیر نهایی 

محاسبه می گردد.
در این جا عدد 10 در 1.2 ثانیه ضرب شود، عدد 12 به دست می آید که به 

این معناست که 12 ثانیه پس از روشن شدن رله شماره یک؛ بدون اعمال هیچ 
دستور اضافه ای و به صورت کامال خودکار، رله شماره یک خاموش می شود.

5D D2 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

FF 06 00 04 00 0A 5D D2                                                                                               :جواب
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بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

06 تابع  06 تابع تخصیص آدرس و ... 

00 01 آدرس 0x0001 برای تخصیص آدرس به صورت فیکس

00 01 آدرس دلخواه 0x0001 آدرس یک
C0 14 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

8.3. تخصیص آدرس

FF 06 00 01 00 01 0C 14                                                                                                :دستور

:(0xFF مثال شماره یک )آدرس دستگاه

Relay 1 delay set : FF 06 00 04 00 0A 5D D2          0x0A=10=12s
Relay 2 delay set : FF 06 00 05 00 19 4D DF 0x19=25=30s
Relay 3 delay set : FF 06 00 06 00 32 FD D0 0x32=50=60s=1min
Relay 4 delay set : FF 06 00 07 00 4B 6D E2 0x4B=75=90s
Relay 5 delay set : FF 06 00 08 00 64 1C 3D 0x64=100=120s=2min
Relay 6 delay set : FF 06 00 09 00 96 CC 78 0x96=150=180s=3min
Relay 7 delay set : FF 06 00 0A 00 32 3D C3 0x32=50=60s=1min
Relay 8 delay set : FF 06 00 0B 00 19 2C 1C 0x19=25=30s

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Relay 1 delay set : 01 06 00 04 00 0A 48 0C          0x0A=10=12s
Relay 2 delay set : 01 06 00 05 00 19 58 01 0x19=25=30s
Relay 3 delay set : 01 06 00 06 00 32 E8 1E 0x32=50=60s=1min
Relay 4 delay set : 01 06 00 07 00 4B 78 3C 0x4B=75=90s
Relay 5 delay set : 01 06 00 08 00 64 09 E3 0x64=100=120s=2min
Relay 6 delay set : 01 06 00 09 00 96 D9 A6 0x96=150=180s=3min
Relay 7 delay set : 01 06 00 0A 00 32 28 1D 0x32=50=60s=1min
Relay 8 delay set : 01 06 00 0B 00 19 39 C2 0x19=25=30s

5D D2 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا
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بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

03 تابع  03 تابع خواندن آدرس و ... 

00 01 آدرس دلخواه 0x0001 برای خواندن آدرس به صورت ثابت

00 01 آدرس دلخواه آدرس 0x01 به صورت ثابت
C0 14 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

06 تابع  06 تابع تخصیص آدرس و ... 

00 01 آدرس 0x0001 برای تخصیص آدرس به صورت فیکس

00 01 آدرس دلخواه آدرس 0x01 به صورت ثابت

0C 14 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

9.3. خواندن آدرس دستگاه

FF 03 00 01 00 01 C0 14                                                                                                :دستور

FF 06 00 01 00 01 0C 14                                                                                                :جواب

:(0xFF مثال )آدرس دستگاه
Set device address as 0x01 : FF 06 00 01 00 01 0C 14
Set device address as 0x02 : FF 06 00 01 00 02 4C 15
Set device address as 0x03 : FF 06 00 01 00 03 8D D5
Set device address as 0x04 : FF 06 00 01 00 04 CC 17

)0x01 مثال شماره دو:)آدرس دستگاه
قبل از کار کردن با این دستور باید آدرس دستگاه را به 0x01 تغییر دهید.

Set device address as 0x02 : 01 06 00 01 00 02 59 CB
Set device address as 0x03 : 01 06 00 01 00 03 98 0B
Set device address as 0x04 : 01 06 00 01 00 04 D9 C9
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بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

03 تابع  03 تابع خواندن آدرس و ... 

02 تعداد بایت ارسالی 0x02 برای خواندن آدرس به صورت ثابت

00 01 آدرس دلخواه 0x01 آدرس

50 50 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

FF 03 02 00  01 50 50                                                                                                    :جواب

:(0xFF مثال )آدرس دستگاه

Command : FF 03 00 01 00 01 C0 14
Answer :  FF 03 02 00 FF D1 D0 → هنوز آدرسی برای دستگاه تخصیص داده نشده است                                                          

: 0x01 خواندن به وسیله آدرس
Command : 01 03 00 01 00 01 D5 CA
Answer :   01 03 02 00 01 79 84

: 0x02 خواندن به وسیله آدرس
Command : 02 03 00 01 00 01 D5 F9
Answer :  02 03 02 00 02 7D 85

: 0x03 خواندن به وسیله آدرس
Command : 03 03 00 01 00 01 D4 28
Answer :  03 03 02 00 03 81 85
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:(0xFF مثال )آدرس دستگاه

Command : FF 03 00 03 00 01 61 D4
Answer :   FF 03 02 01 02 11 C1
// 0x0100 = 256 =V1.00                              1 ورژن سخت افزاری
// 0x02 =2= V2                                             2 ورژن نرم افزاری
Command : FF 03 00 03 00 01 61 D4
Answer :  FF 03 02 02 03 D0 F1
// 0x0200 = 512 =V2.00                              2 ورژن سخت افزاری

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

03 تابع  03 تابع خواندن آدرس و ... 

00 03 آدرس 0x0003 برای خواندن آدرس به صورت ثابت

00 01 تعداد آدرس 0x01 به صورت ثابت

61 D4 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

6.3. خواندن نسخه نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه

FF 03 00 03 00 01 61 D4                                                                                               :دستور

بایت ها به معنی توضیحات

FF آدرس دستگاه آدرس پیش فرض دستگاه  0xFF است و
 مقادیر مجاز برای تغییر آدرس  0x00-0xFE هستند

03 تابع  03 تابع خواندن نسخه نرم افزای و سخت افزاری دستگاه و ...

02 تعداد بایت ارسالی 0x02 برای خواندن آدرس به صورت ثابت

01 02 ورژن 0x01 →  ورژن سخت افزاری
0x02 →  ورژن نرم افزاری

11 C1 تصحیح خطا بخش محاسبه خطا

FF 03 02 01 02 11 C1                                                                                                     :جواب
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// 0x03 =3= V3                                           3 ورژن نرم افزاری
Command : FF 03 00 03 00 01 61 D4
Answer :   FF 03 02 02 04 91 33
// 0x0200 = 512 =V2.00                              2 ورژن سخت افزاری
// 0x04 =4= V4                                             4 ورژن نرم افزاری

1.6.3. جدول راهنمای ورژن نرم افزاری

قابلیت ها توابع 
مجاز

ورژن
 نرم افزاری

خواندن وضعیت رله ها
نوشتن وضعیت رله ها به صورت تکی، نوشتن همه رله ها با هم

خواندن ورژن دستگاه و آدرس دستگاه
نوشتن آدرس دستگاه

01
05
03
06

01

خواندن وضعیت رله ها
نوشتن وضعیت رله ها به صورت تکی، نوشتن همه رله ها با هم
خواندن ورژن دستگاه ، خواندن وضعیت رله ها و آدرس دستگاه

نوشتن آدرس دستگاه و وضعیت رله ها

01
05
03
06

02

خواندن وضعیت رله ها
نوشتن وضعیت رله ها به صورت تکی، نوشتن همه رله ها با هم
خواندن ورژن دستگاه ، خواندن وضعیت رله ها و آدرس دستگاه

نوشتن آدرس دستگاه و وضعیت رله ها
نوشتن وضعیت چند رله با هم

01
05
03
06
0F

03

خواندن وضعیت رله ها
نوشتن وضعیت رله ها به صورت تکی، نوشتن همه رله ها با هم

خواندن ورژن دستگاه ، خواندن وضعیت رله ها ، خواندن تاخیر برای هر رله و خواندن آدرس دستگاه
نوشتن آدرس دستگاه ، نوشتن تاخیر برای هر رله و نوشتن وضعیت رله ها

نوشتن وضعیت چند رله با هم

01
05
03
06
0F

04
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4. نحوه راه اندازی و استفاده از دستگاه 
در ابتدای راه اندازی و قبل از اعمال ولتاژ به دستگاه، ولتاژ ورودی باید منطبق با مقادیر مجاز دستگاه باشد )بخش2 - 
جدول مشخصات فنی(.پس از اتصال ولتاژ به دستگاه، باید تمامی چراغ های ولتاژ روشن باشد. خاموش بودن یکی از 
چراغ ها به معنی اتصال اشتباه ولتاژ به دستگاه است. همچنین چراغ Main شروع به چشمک زدن آهسته می کند 

و چراغ Modbus خاموش است.)بخش 1.4 -نقشه راهنمای بورد(
به علت طراحی خاص دستگاه نیازی به رعایت پالریته ولتاژ ورودی نیست. به این معنی که می توان ولتاژ ورودی را به 

صورت وارونه نیز متصل کرد.
0XFF استفاده نکنید و  از آدرس مرجع  اگر دو دستگاه در باس وجود دارند، به هیچ وجه  از اعمال هر دستور،  قبل 

همچنین اگر در باس دو دستگاه و یا بیشتر موجود است، از آدرس های یکسان استفاده نکنید.
و سپس  روشن   Modbus چراغ  کوتاهی،  زمان  مدت  برای  دستور  اعمال  با  همزمان  دستور،  اولین  اعمال  از  پس 
خاموش میشود؛)در حد یک چشمک کوتاه(. از این به بعد، شیوه چشمک زدن چراغ Main تغییر کرده و حدودا هر 

ثانیه یکبار چشمک می زند.
در صورتی که پس از 4 دقیقه، هیچگونه دستوری به دستگاه وارد نشود؛ به علت اینکه دستگاه احتمال قطعی اتصال با 
دستگاه مرکزی را می دهد. کلیه رله های دستگاه را خاموش می کند و تا اعمال دستور بعدی صبر می کند. این عملکرد 

با چشمک زدن سریع چراغ مین نمایش داده می شود.

1.4. نقشه راهنمای بورد
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5.جدول رفع عیوب

نحوه رفع عیب عیب

منبع ولتاژ ورودی را تعویض نمایید.
فیش ورودی ولتاژ را چک کنید.

ولتاژ  چراغ  مشکل روشن نشدن چراغ های 
های ولتاژ برای یک لحظه روشن شده و سپس 

خاموش می شود.

آدرس اعمالی به دستگاه را چک کنید و یا برای تست عملکرد از 
آدرس مرجع 0XFF استفاده کنید.

اتصال ورودی شبکه به دستگاه را چک کنید )ممکن است ورودی 
وارونه باشد(.

پس از اعمال دستور، دستگاه هیچگونه عکس 
نیز  مدباس  )چراغ  دهد  نمی  نشان  العملی 

روشن نمی شود(.

محیط بسیار پر نویز هست.
CRC وارد شده اشتباه است.

مقادیر وارد شده از جمله تعداد، شماره و ... دستور ارسالی اشتباه است.
در صورت استفاده از چند دستگاه به صورت همزمان، ممکن است 
از آدرس مرجع برای اعمال دستور استفاده کرده باشید و یا از آدرس 

یکسان برای اعمال دستور استفاده کرده باشید.

پس از اعمال دستور، دستگاه هیچگونه عکس 
العملی نشان نمی دهد )چراغ مدباس روشن 
می ماند و چراغ مین چشمک زن سریع می 

شود(.

2.4. نقشه ابعاد بورد
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مقادیر وارد شده از جمله تعداد، شماره و ... دستور ارسالی اشتباه است.
را چک کنید )ممکن است ورودی  به دستگاه  اتصال ورودی شبکه 

وارونه باشد(.

پس از اعمال دستور، دستگاه هیچگونه عکس 
العملی نشان نمی دهد )چراغ مدباس روشن 

میشود؛چشمک می زند(.

چهار دقیقه از اعمال آخرین دستور گذشته است.
رله  همه  مدتی  از  بعد  دستور،  اعمال  از  پس 
ها خاموش می شوند )چراغ مین به صورت 

چشمک زن سریع روشن می شود(.

دستور تاخیر خاموش شدن رله روشن است. پس از اعمال دستور، بعد از مدتی رله ها تک 
تک خاموش می شوند.

با استفاده از آدرس مرجع 0xFF آدرس دستگاه را به مقدار دلخواه 
خود تغییر دهید.

 0x01 0 و آدرسx03 0 و کد تابعxFF با استفاده از آدرس مرجع
آدرس دستگاه را بخوانید.

آدرس دستگاه را فراموش کرده ام.

با استفاده از آدرس مرجع و یا آدرس انتخابی و کد تابع 0x03 و 
آدرس 0x03 ورژن نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه را بررسی کنید.

قابلیت های دستگاه شامل چه چیزهایی 
است.

تعداد خانه هایی را که توسط دستور 0x03  می خوانید زیاد است و 
دستگاه ارتباطی شما، پشتیبانی نمی کند.

دستور 0x03 را به صورت صحیح وارد کرده ام. 
اما دستگاه خطا می دهد.

6. تماس و پشتیبانی
برای دریافت مشاوره و راهنمایی های بیشتر و ارائه پیشنهادات 
 ... و   ICMAN و خدمات  زمینه محصوالت  در  انتقادات  و 
می توانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید تا کارشناسان 

ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند:
مدیریت :                       09177391091
کارشناس فنی :                 09178150616
کارشناسان فروش :     09177169588 - 09177169188
تلفن ثابت :                                  07136361384
www.icman.ir            : وب سایت

  icman.ir@gmail.com                            : ایمیل
  @icman.ir                         : صفحه اینستاگرام
t.me/icmanir                                    : کانال تلگرام


