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مقدمه

RTK3205 استارترهاي ازسافت کنتـرل کاربردهـاي در میتوانند که هستند مخابراتی مختلف امکانات آراز تابلو داراي
شوند. استفاده متري) (تله دور راه مونیتورینگ و دور راه

RTK3205 استارتر سافت انواع USBتمام واسط داراي فقط تنهایی یـکبه بـه پورت این طریق از میتوانند و هستند
USB Hostک که دیگري وسیله هر یا موبایل گوشی یا تبلت یا USB OTGHIDیاامپیوتر پروتکل با کند،را پشتیبانی

افـزار نرم میبایست ارتباطی، واسط این از استفاده براي دهد. تغییر و بررسی را دستگاه تنظیمات تمام و شده متصل
دریافت آرازتابلو از را کننده تنظیم دستگاه محـیطمناسب با افزارهـاي نـرم دفترچـه، ایـن چـاپ زمـان در نماییـد.

MS Windowsمحیط و تاپ لپ و کامپیوتر آمـادهGoogle Androidبراي موبایـل هـاي گوشـی و هـا تبلت براي
شد.شده خواهند تولید مربوطه افزار نرم نیز عامل هاي سیستم سایر براي آینده در و اند

USB واسط وهرچند نیسـت مناسـب دور راه کاربردهـاي بـراي ولـی اسـت، وسیع هاي توانایی با و قدرتمند بسیار
USB تا شده باعث کابل طول محدودیت و وسیله دو بین کابلی ارتباط تلـهمحدودیت هـاي سیستم در وجه هیچ به

نشود. مطرح متري
RTK3205 استارترهاي اختیار2دارايسافت هاي کارت نصب امکان هـادهندهگسترش«ينوع هسـتند.»قابلیـت

CPU برد روي بر ها کارت است.این شده داده نمایش ها کارت این نصب محل زیر شکل در شوند. نصب میتوانند

نوع از استارتر سافت داخل کنترل برد
RTK3205 V2.4

نوع از استارتر سافت داخل کنترل V3.0وRTK3205 V2.6برد

دور 2صفحه راه از کنترل و مونیتورینگ جامع RTK3205راهنماي استارتر سافت



هر ب2در از Modbusمدل کـارت نصب امکان کنترلی، زیـرردهاي شـکل کـارتبـه تصـاویر ایـن در دارد. وجـود
RTK3205-M.است شده نصب استارتر سافت روي بر
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Expansion Module از میبایست متري، تله هاي واسط سایر از استفاده اسـتارتربراي سـافت بـه اتصـال قابل هاي
RTK3205Exp. پورت کردن فعال به نیاز ادوات نوع این نصب براي نمود. V2.6استفاده انـواع در کـه دارد ووجـود

V3.0متصـل آن رابط کابل کافیست فقط و است شده بینی پیش افزاري سخت بطور واسط این کنترلی، بردهاي از
V2.4 که تر قدیمی هاي مدل در ولی کارتشود. نصب با باید سـافتExp. Moduleمیباشند، بـه را مـذکور پورت

نمود. اضافه استارتر
است. شده داده نمایش کابل و برد اتصال محل زیر تصاویر در
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RTK2201 نصب

RTK2201 متري تله دستگاه اتصال متعددبا تنظیمـاتامکانات منـوي و شـده اضـافه اسـتارتر سـافت بـه ارتباطی
Communication.میشود فعال استارتر سافت داخل در

SMS امکانـات مختلف، هاي مدل به توجه با دستگاه میتوانـدModbus RS-485وModbus TCPوGPRSواین را
سـافت کـارکرد پارامترهـاي مقـادیر تغییـر و بررسـی نحوه و ها آدرس بررسی به مستند، این ادامه در سازد. فراهم

پرداخت. خواهیم استارتر

ارتباطیوا Modbus TCPوModbus RS-485سط

Modbus کارت نصب RTK2201با از استفاده یا دسترسـیM-و اسـتارتر سـافت هـاي آدرس تمام به میتوانید شما
Slave Address تنظیمات باشید. Communicationداشته منـوي طریق از پورت مشخصات سایر و سرعت قابـلو

هستند. تنظیم

GPRS ارتباطی واسط
RTK2201اطالعات دریافـتOn Lineمیتواند سـرور آن از را کنترلـی فـرامین و نمـوده ارسال سرور یک به را خود

افـزار نـرم از اسـتفاده و اینترنـت در خـط بـر سـرور یـک انـدازي راه بـا میتوانیـد شـما منظـور ایـن بـراي نماید.
RTU Gateway،پروتکلآراز تابلو مشابه Modbus TCPGPRS دقیقاً طریق از برقـرار(ولی ارتبـاط استارتر سافت با (

نمایید.
IRANRTU سرور از میتوانید سرور، اندازي راه براي تمایل عدم صورت اسـت،در آراز تابلو صنعتی گروه به متعلق که

www.iranrtu.com آدرس باید منظور این براي نمایید. اسـتاستفاده سـافت در سـرور آدرس عنـوان به واردرا ارتر
بگیرید. تماس آراز تابلو با دستگاه، اطالعات ثبت و تنظیمات سایر انجام براي و نموده

SMS ارتباطی واسط
RTK2201سیستم در پیامک دریافت و است:2بهارسال شده طراحی منظور

رخ - اتفاقات و خطاها ارسال و موبایل گوشی توسط کاربران از تنظیمات و کنترلی فرامین دادهدریافت
- HMI و (سرور متري تله کنترل مرکز با دورارتباط راه از کنترل و مونیتوریگ انجام و (

دستگاه، براي تنظیم قابل هاي تلفن شماره در نمود:4لذا تعریف میتوان تلفن شماره نوع
- Administrator(مدیران) دارند. را امکانات به دسترسی سطح باالترین که
- Supervisor(کارشناسان)کاربران دهند. تغییر را دستگاه تنظیمات میتوانند که ی
- Operator.دارند دستگاه با را ارتباط بیشترین که کاربرانی و عادي کنندگان استفاده
- Control Centerکدگـذاري بصورت شماره، این با شده بدل و رد هاي پیام متري. تله کنترل مرکز

کده مغایرت صورت در و بوده شد.شده نخواهند اجرا کنترلی، اي
Admin از هرکدام نمود.3میتوانOperatorوSupervisorوبراي تعریف تلفن شماره
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عملکرد نحوه با RTK2201آشنایی

RTK2201 متري تله بهدستگاه کابل یک استارترتوسط انـواعمیشود.متصلسافت و دسـتگاه کلـی دیـاگرام بلوك
است: زیر شکل به آن اتصاالت

هاي از:On-Boardپورت عبارتند سیستم داخل در
- Backup 12Vباتري ظرفیت خواهـدبا فـراهم را متـري تلـه ارتبـاط ادامه امکان برق، قطعی صورت در که

ساخت.
حافظه - Micro SDData Loggerکارت بصورت اطالعات ذخیره  .براي
- GSM آنتن و کارت سیم سوکت
ا3 - هاي کارت انواع نصب جهت اند.پورت شده برده نام زیر در که رتباطی

RTK2201 روي بر نصب قابل هاي زیـرکارت مـوارد شامل که نمایند اضافه آن به را دیگر هاي واسط انواع میتوانند
است:
پورت - تک شبکه کارت

RJ45 شبکه سوکت یک IEEE802.3داراي اسـتانداردهاي از پشـتیبانی ارتبـاطEthernetوبا سـرعت کـه
10/100MbpsCat5 مسی کابل روي بر میسازد.Cat6یارا فراهم

پورت - دو شبکه کارت
RJ45 شبکه سوکت دو امکـانداراي داخلـی، سوییچ یک از استفاده با که فوق استانداردهاي از پشتیبانی با

با 2LANارتباط میسازد.شبکه فراهم را
- Modbus واسطکارت RS-485با

پورت دو RS-485Masterداراي صورت به SlaveModbus RTUوکه استاندارد میکند.با عمل
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SMS سیستم از استفاده

و ارسالی هاي پیام انواع فهرست شوند. تنظیم ها پیام دریافت و ارسال براي میتوانند ها تلفن شماره انواع از هرکدام
ســازي فعــال فعــال/غیر و تنظــیم بــراي اســت. زیــر جــدول شــرح بــه منــودریــافتی طریــق از بایــد مــوارد ایــن

Communication    SMS Options.نمود اقدام

Admin Events
توسط دریافتی هایی وضـعیت   Adminپیام تغییـر یـا خطـا یـک وقـوع صورت در که ها

به استارتر سافت شد.Adminداخل خواهد ارسال ها

Admin Commands
توسط ارسالی هاي قالبAdminپیام در که اجـراها قابـل استارتر سافت براي دستورات

بود. خواهند

Supervisor Events
توسط دریافتی هایی وضـعیتSupervisorپیام تغییر یا خطا یک وقوع صورت در که ها

به استارتر سافت شد.ایشانداخل خواهد ارسال

Superv. Commands
توسط ارسالی هاي قابـلSupervisorپیام اسـتارتر سافت براي دستورات قالب در که ها

بود. خواهند اجرا

Operator Events
توسط دریافتی هایی داخـلاپراتورپیام وضـعیت تغییر یا خطا یک وقوع صورت در که ها

به استارتر شد.ایشانسافت خواهد ارسال

Operator Commands
توسط ارسالی هاي داپراتورپیام قالب در که اجـرا ها قابـل اسـتارتر سـافت براي ستورات

بود. خواهند

RTK2201 به ارسال قابل هاي شرایطپیام داراي ها پیام از کدام هر اند. شده فهرست زیر جدول در دستور عنوان به
اند. شده ذکر پیام متن مقابل در که هستند اجرا براي خاص

استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام وپاسخ اجرا توضیحاتشرایط
Status Status: Running 

Motor Run 2D 15:32 
V=392.0V 
I=72.1A (97 %FLC) 
P=36.5KW (99 %FLP) 
09:24 
New Softstarter 
New Location 

وضـعیت اعـالم بـراي استارتر سافت از سئوال
و دســــتگاه/الکتروموتور/پمپ/فرمان کنــــونی

الکتریکال. شرایط
هر در پیغام است.این ارسال قابل وضعیتی

از موتـــور اول، پاســـخ مثـــال و2در 15روز
و بوده.32ساعت کار حال در قبل دقیقه

بـرق دوم، پاسـخ مثال قطـع3در ورودي فـاز
شماره خطاي و است.5بوده شده اعالم

از موتور سوم، مثال خاموش20در قبل دقیقه
به آماده اکنون هم و است.Startبوده مجدد

Status Status: Error 5 
Network Lines Fault 
V=31.0V 
I=0.0A (0 %FLC) 
P=0.0KW (0 %FLP) 
Test Name 
Test Location 

Status Status: Ready 
Motor Off 00:20 
V=385.3V 
I=0.0A (0 %FLC) 
P=0.0KW (0 %FLP) 
Sample Name 
Location Text 
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استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام وپاسخ اجرا توضیحاتشرایط
است. وضعیت خاموش موتور

386Vولتاژ

0 Aجریان

0KWتوان

دسـتور ایـنStatusمشابه بـا میکنـد، عمـل
بود. خواهد فارسی پاسخ که تفاوت

Reset Fault Command Executed Successfully. 
RTK2201 از یکـی اعـالم حـال در استارتر سافت شرایط:

باشد. خطاها
مجـوز بایـد فرسـتنده راReset Faultشرایط:

باشد. داشته
Reset Fault کلید دادن فشار همانند ازدقیقاً

را موجـود خطـاي و میکند عمل دستگاه روي
میکند. حذف

EMG

یا
Emergency 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 مجــوز بایــد فرســتنده  Emergencyشــرایط:

Stop.باشد داشته را
Emergency حالت به را استارتر میبردسافت

نمیدهد. را موتور کارکرد اجازه وجه هیج به و
No EMG 

یا
No Emergency 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 مجــوز بایــد فرســتنده  Emergencyشــرایط:

Stop.باشد داشته را
Emergency حالت از را استارتر خـارجسافت

میکند. فعال را موتور کارکرد اجازه و میکند
Start 

یا
Motor On 

یا
Pump On 

Motor Started Successfully. 
Total Run Time: 24581H 32M 
Total Off Time: 4615H 24M 
Start Count: 1205 
V=392V 
I=72.1A 
P=36.5KW  

مجــوز بایــد فرســتنده راStart/Stopشــرایط:
باشد. داشته

ــت حال در ــتارتر اس ــافت س ــتگاه دس ــرایط: ش
Start Mode: Remote.باشد

باشد. نداشته وجود فعالی خطاي هیچ شرایط:
مراحـل اسـتارتر سـافت پیغـام، ایـن ارسال با
انجـام را موتـور انـدازي راه و اندازي راه پیش

انـدازي، راه پـیش زمان داد. ثانیـه30خواهد
بود. خواهد شده تنظیم زمان از بیشتر

Stop 

یا
Motor Off

یا
Pump Off 

Motor is Stopped. 
Total Run Time: 24581H 32M 
Total Off Time: 4615H 24M 
Start Count: 1205 

مجــوز بایــد فرســتنده راStart/Stopشــرایط:
باشد. داشته

ــت حال در ــتارتر اس ــافت س ــتگاه دس ــرایط: ش
Start Mode: Remote.باشد

Running حال در باید موتور باشد.شرایط:
اسـتارتر سـافت پیغـام، ایـن ارسال مراحـلبا

داد. خواهد انجام را موتور توقف
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استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام وپاسخ اجرا توضیحاتشرایط
شد. روشن اجرا دستور دستور میکند.Startمشابه عمل
شد.خاموش اجرا دستوردستور میکند.Stopمشابه عمل
Factory Defaults

یا
Reset Factory 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 بایـد فرسـتنده موتـورAdminشرایط: باشـد.

باشد. کار حال در نباید

  
سـافت تنظیمـات کلیـه دسـتور، این ارسال با
بـاز کارخانـه فـرض پـیش حالـت بـه استارتر

ــوند میش ــاك پ ــات تنظیم ــه (کلی ــردد. میگ
 
و
سـافت اسـمی ظرفیـت تنظیمـات بـا دستگاه

کرد. خواهد کار سبک بار براي )استارتر
Reset Usage 

یا
Clear Usage 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 بایـد فرستنده مجـوزAdminشرایط: و باشـد

Advance باشد.تنظیمات داشته را
و کـارکرد سـاعات مقادیر دستور، این ارسال با

دفعــات شــمارنده و پـــاكStartخاموشــی
شد. خواهند

سـافت نصب محل که مواقعی براي دستور این
تعـویض پمـپ و موتـور یا شده عوض استارتر

دارد. کاربرد شده
Reset Faults Log 

یا
Clear Fault History 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 بایـد فرستنده مجـوزAdminشرایط: و باشـد

Advance باشد.تنظیمات داشته را
پـاك خطاها حافظه تمام دستور، این ارسال با

قبلی) خطاهاي (تاریخچه شد. خواهند
Auto Config

یا
Auto Setup 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 در تنظیمات انجام مجوز باید فرستنده شرایط:

Motor هـاي داشـتهProtectionوقسمت را
باشد.

 

و پمـپ کارکرد تنظیمات دستور، این ارسال با
سـافت اسـمی ظرفیـت به حفاظتی تنظیمات
اسـت) شـده تعریـف کاخانـه در (کـه استارتر

بازمیگردد.
ــتارتر اسـ ــافت سـ در ــال مثـ ،45KWبطـــور

45KW براي موتور شدتنظیمات خواهد انجام
زیر: شرح به حفاظتی تنظیمات و

Over Current: 99.0A
Under Current: 54.0A
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استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام وپاسخ اجرا توضیحاتشرایط
Auto Config 38 

 یا
Auto Config 38Kw 

یا
Auto Setup 38 

یا
Auto Setup 38Kw 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 در تنظیمات انجام مجوز باید فرستنده شرایط:

Motor هـاي داشـتهProtectionوقسمت را
باشد.

ذکر (بدون قبل دستور مشابه دقیقاً دستور این
کـه تفـاوت ایـن بـا میکنـد، عمل توان) اندازه
انجـام بـراي را اسـتارتر سـافت اسمی ظرفیت
تـوان و نمیگیـرد نظـر در حفـاظتی تنظیمات

مـورددرخوا را پیـام فرستنده توسط شده ست
پیـام این در مثال بطور میدهد. قرار 38توجه

شد. خواهد گرفته نظر در وات کیلو
و پمـپ کارکرد تنظیمات دستور، این ارسال با

ظرفیت به حفاظتی شـدهتنظیمات درخواست
میگردد K.تنظیم عبارت عـددWذکر کنار در

نیسـت. ضروري بـهتوان شـده ارسال عدد
اسـمی تـوان از بیشتر نباید توان، عنوان

باشد. استارتر سافت
مثال شـدهبطور داده نشـان پیـام ارسـال ،بـا

براي موتور شد38KWتنظیمات خواهد :انجام
Nom. Power: 38.0Kw
Nom. Current: 76.0A

زیر: شرح به حفاظتی تنظیمات و
Over Current: 83.6A
Under Current: 45.6A

Charge ? Charge Check Result: 
جزو 152360 باید فرستنده باشد.Adminشرایط: ها

اعـالم کـارت سـیم شـارژ میزان دستور این با
میشود.

ــل داخ در ــبکه ش از ــارژ ش ــت دریاف ــتور دس
مثـال بطـور میشود. مشخص سافت تنظیمات

فــرض1#*141* پــیش کــه اســت دســتوري
میشود. استفاده
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آنهاتنظیماتبررسی تغییر SMSباو

با تنظیمات انجام 2SMSبراي سیسـتم از میتوان نمـود.روش بایـداسـتفاده اول روش پـارامتردر بـانـام مـرتبط
درخواست تنظیمات تمام استارتر سافت پاسخ، در نمایید. ارسال دستگاه به سئوال عالمت یک همراه به را تنظیمات

SMS یـک در تنظیمات متن طول است ممکن کرد. خواهد ارسال گروهی بصورت را ایـنشده در نیابـد. گنجـایش
شد.2صورت خواهند ارسال تنظیمات حاوي متوالی است.قاپیامک زیر شکل به دستوراتی چنین براي کلی لب

Motor  ? 

پیامParamعبارت ابتداي در دستور متن عنوان به
) خالی فاصله )Spaceیک

سئوال عالمت

دستور از دوم روش میشود.Paramدر دستوراستفاده پارامترهـايParamبا تمـام بـه و بیشـتر جزییات با میتوان
داشت. دسترسی سیستم بصورتکارکرد میتواند تنظیمات اینکه به توجه باشـند،با (نوشـتاري) اي رشـته یا عددي

دستور کلی تنظیماتParamشکل بررسی نوشتاريعدديبراي است.هايبصورتو زیر

Param  P 260  ? 
پیامParamعبارت ابتداي در دستور متن عنوان به

) خالی فاصله )Spaceیک
با پارامتر بزرگنوع حروفحرف از )B,Q,P,N(یکی
پارامتر شماره

) خالی فاصله )Spaceیک
سئوال عالمت

Param  S 1808 , 16  ? 

پیامParamعبارت ابتداي در دستور متن عنوان به
) خالی فاصله )Spaceیک

با پارامتر بزرگنوع StringمخففSحرف

پارامتر شماره
) انگلیسی ممیز )Commaعالمت

هاي جدول به توجه با باید حتماً نوشته. کاراکترهاي تعداد
راهنما، این در نمود.موجود انتخاب را مناسب عدد

) خالی فاصله )Spaceیک
سئوال عالمت
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نیز استارتر سافت پارامترهاي مقادیر تغییر 2براي
  
فقـط که اول روش دارد. وجود شد بررسی قبالً آنچه مشابه روش
از اسـتفاده بـا روش ایـن در اسـت. پـارامتر نـام روش شود، استفاده میتواند پرکاربرد و مهم پارامترهاي برخی براي

Set مساوي،دستور عالمت سپس و پارامتر نام همراه کلـیبه قالب زیر شکل در میشود. تعیین پارامتر جدید مقدار
است. شده داده نمایش دستور

Set  Over Voltage = 400 
پیامSetعبارت ابتداي در دستور متن عنوان به

) خالی فاصله )Spaceیک
پارامتر نام

مساوي عالمت
پارامتر براي مناسب عدد

سطرهاي در یا هم سر پشت را آنها مقادیر و اسامی میتوان باشد، داشته وجود پارامتر چند همزمان تغییر به نیاز اگر
از بیشتر پیام طول نباید ولی ندارد محدودیتی پارامترها تعداد نمود. ذکر 160SMSمتوالی یک (طول التین )حرف

Set دستور براي دیگر عبارت به بیشباشد. نوشت.نمیتوان پیامک یک مثال:از بطور

Set  Over Voltage = 400  Under Voltage = 360 
پیامSetعبارت ابتداي در دستور متن عنوان به

) خالی فاصله )Spaceیک
پارامتر نام

مساوي عالمت
پارامتر براي مناسب عدد

کارکتر یا خالی، فاصله سطرEnterیک ایجاد و
دستور ادامه براي جدید

دوم پارامتر نام
مساوي عالمت

دوم پارامتر براي مناسب عدد

دستور از دوم روش دستورParamدر از استفاده میشود. بـه  Paramاستفاده فقـط پارامترهـا مقـادیر تغییـر بـراي
میشود. توصیه مطلع و تجربه با همکاران

دستور توسط شده تعیین مقادیر براي کنترلی نوع هیچ استارتر نمیدهـد.Paramسافت لـذاانجـام
عملکرد از اگر میشود توصیه تانپارامتراکیداً شدهارسالی تعیین مقدار ندارید،و اطمینان

ننمایید. استفاده آن از
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دسـتور کلـی شـکل باشند، (نوشتاري) اي رشته یا عددي بصورت میتواند تنظیمات اینکه به توجه بـرايParamبا
ت است.عیینبررسی زیر هاي بصورت نوشتاري و عددي

Param  P 260 = 450 

پیامParamعبارت ابتداي در دستور متن عنوان به
) خالی فاصله )Spaceیک

با پارامتر بزرگنوع حروفحرف از )B,Q,P,N(یکی
پارامتر شماره

مساوي عالمت
مثال این (در ضریب گرفتن نظر در با پارامتر )45KWیعنی450مقدار

Param  S 2560 = Test Location 

پیامParamعبارت ابتداي در دستور متن عنوان به
) خالی فاصله )Spaceیک

با پارامتر بزرگنوع StringمخففSحرف

پارامتر شماره
م ساويعالمت

شود. دهی مقدار باید که اي نوشته
طول به توجه با باید کاراکتر) (تعداد نوشته طول حداکثر

در که مجاز شودرشته گرفته نظر در شده، ذکر راهنما این
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SMSاستارتر سافت از ارسالی هاي

ه یا خطاها وقوع زمان تغییـردر آن بـه مربوط گزینه که صورتی در دستگاه، کارکرد وضعیت تغییر نوع هر یا ظدارها
منوي در باشـد،فعالCommunication    SMS Options    …. Eventsوضعیت اطـالعشـده بـراي پیـام یـک

میگردد. ارسال شده تعیین کاربران به رسانی
است. شده ذکر زیر جدول در آنها ارسال شرایط و زمان شرح و ها پیام این متن

استارترازشدهدریافتپیام وسافت ارسال توضیحاتشرایط
Command Executed 
Successfully. 
RTK2201 

پیام به پاسخ میشود.در ارسال بوده، موفقیت با آنها اجراي که دستوري هاي
شد. اجرا فارسی.دستور متن با شده ارسال دستورات براي فوق، حالت مشابه

Sorry ! 
Some errors occurred in 
execution of your command !

داده رخ سیسـتمی مشکل یک آنها اجراي در که دستوري هاي پیام به پاسخ در
میشود.باشد، ارسال باشد، نداشته وجود آن اجرا شرایط یا

مـورد دسـتور دقیقـه، چنـد گذشت از پس و مجدداً میشود توصیه حالت این در
نمایید. ارسال استارتر سافت به را نیاز

! خطا
نشد. اجرا دستور

فارسی. متن با شده ارسال دستورات براي فوق، حالت مشابه
Sorry ! 
Your permissions are not 
sufficient to do this 
command. 
Please contact your 
administrator to grant you 
this access.

شـده    شـناخته تلفـن شـماره یـک طـرف از کـه دستوري هاي پیام به پاسخ در
میشود. ارسال نباشد، دستور آن اجراي به مجاز فرستنده ولی است، شده دریافت

! خطا
دسترسی اجازه ندارید.شما را دستور این به

فارسی. متن با شده ارسال دستورات براي فوق، حالت مشابه
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الکتروموتورشرح: اسمی SMSمقادیر با تنظیمات دریافت

منوها در دسترسی ? Motor:محل

Motorموتور

التینپارامتر فارسیمنوي باModbusواحدمنوي ضریبSMSتنظیم

P260Nom. Power (FLP)اسمی KW104توان
Nom. Power=x

x10
FLP=x

P256Nom. Current (FLC)اسمی A102جریان
Nom. Current=x

x10
FLC=x

P258Nom. Voltageاسمی V103Nom. Voltage=xx10ولتاژ

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
Motor ?Motor: 

Nom. Power (FLP): 62.5KW 
Nom. Current (FLC): 124.0A 
Nom. Voltage: 380.0V

تنظیمات بررسی براي استارتر سافت از سئوال
الکتروموتور کنونی

Set Nom. Current=125 Command Executed Successfully. 
RTK2201 موتــور اســمی جریــان بــراي تنظیمــات انجــام

)FLC موتـور عملکـرد دسـتور، ایـن ارسال با .(
62Kw.میشود تعیین اسمی جریان اساس بر

Set Nom. Power=110 Command Executed Successfully. 
RTK2201 بــراي نــامی تــوان نظــر از موتــور نــوع تعیــین

110Kwعنوان به میشود.FLPکه شناخته
Set FLC=74 
FLP=37 
Cos Phi=0.8 
Nom. Voltage=380 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 

Error ! 
Parameter not found. 
Please Refer to RTK2201 Users 
Manual. 
You can visit www.Araztak.com 

Command Executed Successfully. 
RTK2201 

موتـور یـک براي کامل تنظیمات 37Kwانجام

SMS یک داخل .در
هــاي عبــارت جــاي بــه ازFLCوFLPمیتـوان

Nom. PowerوNom. Currentاســـتفاده
نمود.

پاسخ در که شود 4توجه
  
دریافـت پیامـک بار
عـدم دلیـل بـه سـوم، پیامـک در شد. خواهد

پــارامتر مربوطــهCos Phiشناســایی خطــاي ،
شد. خواهد اعالم

Param P256=742 Command Executed Successfully. 
RTK2201 به اسمی جریان مقدار 74.2Aتعیین

دسـتور در کـه شود ازParamتوجه اسـتفاده
نظــر در بــا بایـد اعــداد و نیسـت مجــاز ممیـز

شوند.ضریبگرفتن وارد
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اساسیشرح: هاي SMSحفاظت با تنظیمات دریافت

منوها در دسترسی ? Prot:محل

ProtectionsهاحفاظتProtections ?

التینپارامتر فارسیمنوي باModbusواحدمنوي ضریبSMSتنظیم
P366Over VoltageولتاژکثرحداA105Over Voltage=xx10

P368Under Voltageولتاژ A106Under Voltage=xx10حداقل

P374Over CurrentجریانکثرحداA107Over Current=xx10

P376Under Currentجریان A108Under Current=xx10حداقل

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
Prot ?Protections: 

Over Voltage: 410.0V 
Under Voltage: 360.0V 
Over Current: 132.6A 
Under Current: 74.4A 
Over Power: 10% (68Kw) 
Under Power: 50% (31Kw)

تنظیمات بررسی براي استارتر سافت از سئوال
حفاظتی.کنونی

جریان، و ولتاژ هاي حفاظت بر عالوه پاسخ در
میشود. رسانی اطالع نیز توان هاي حفاظت

Set Over Current=100 Command Executed Successfully. 
RTK2201 به جریان حداکثر براي تنظیمات .100Aانجام

Param P374? The system answer: 
Param P374: 1200حـداکثر مقـدار بـراي استارتر سافت از سئوال

پاسخ مثال این در است.120.0Aجریان.
Param P374=1200 Command Executed Successfully. 

RTK2201 به جریان حداکثر مقدار 120.0Aتعیین

دسـتور در کـه شود ازParamتوجه اسـتفاده
نظــر در بــا بایـد اعــداد و نیسـت مجــاز ممیـز

شوند.ضریبگرفتن وارد

تعـین تـأخیر گذشـت از پـس ولی میشوند، اعالم بالفاصله وقوع صورت در ولتاژ هاي حفاظت تمامی
تنظیمات در Advanced Protect  Voltage DelayTشده و توقف میشوند.ripباعث موتور

تـأخیر جریان، هاي حفاظت براي گرفتـهAdvanced Protect  Current Delayهمچنین نظـر در
میشود.

میشود توصیه کتابچـهاکیداً به حفاظتی تنظیمات عملکرد نحوه از اطالع راهنمـاي«براي
نمایید»RTK3205تنظیمات .مراجعه
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پیشرفتهشرح: هاي SMSحفاظت با تنظیمات دریافت

منوها در دسترسی ? ADV Prot:محل

Protections    Advance Protectها ? Advance Protectionپیشرفتهحفاظت

التینپارامتر فارسیمنوي باModbusواحدمنوي ضریبSMSتنظیم
Q370Voltage Unbalan.ولتاژ تقارن Voltage Unbalan.=x%عدم

P372Voltage Delayولتاژ خطاي S Voltage Delay=xx10تاخیر

Q378Current Unbalan.جریان تقارن Current Unbalan.=x%عدم

P380Current Delayجریان خطاي S Current Delay=xx10تاخیر

Q379Over Powerتوان Over Power=x%حداکثر

Q382Under Powerتوان Under Power=x%حداقل

P386Power Delayتوان خطاي S Power Delay=xx10تاخیر

P388Short Circuitکوتاه %اتصال

P390Rotor Lockروتور %قفل

Q1037PT100 Faultموتور دماي C° PT100 Fault=x-50خطاي

Q1036PT100 Alarmموتور دماي C° PT100 Alarm=x-50هشدار

نیستند تنظیم قابل منو طریق از که Advance پارامترهایی منـوي طریـق از بایـد پارامترهـا نوع این تنظیم براي و.
Additional Settings نمود.گزینه اقدام

عملکردپارامتر واحدشرح

Q371

اندازي. راه حین در ولتاژ حداقل
Start حین در که اضافی ولتاژ افت بهمیزان وUnder Voltageنسبت میافتد اتفاق شده تنظیم

خطاي حال این در شود.Under Voltageنباید گرفته
%

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
Set PT100 Fault=60 Command Executed Successfully. 

RTK2201 به موتور تریپ دما براي تنظیمات C°60انجام
Param Q1037=110 Command Executed Successfully. 

RTK2201 .فوق مثال مشابه دقیقاً
دستور نظرParamدر در را ضریب مقدار باید
) )50 - 110 = °60داشت.
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نرمشرح: اندازي راه SMSنحوه با تنظیمات دریافت

منوها در دسترسی ? Start:محل

Start Rampاندازي راه ? Start Rampشیب

التینپارامتر فارسیمنوي ضریبModbusواحدمنوي
P512Current Limitجریان %محدوده

P514First Voltageاولیه %ولتاژ

P516Ramp Max. Timeزمان S x10حداکثر

Q520Ramp Min. Timeزمان S x10حداقل

P524Pre-Start Delayاندازي راه پیش S x10زمان

P576Direct Bypass TimemS

Q586Kick Time10 mS

P584Kick Limit%

است ممکن شده، انتخاب اندازي راه روش اساس بر فوق پارامترهاي برخی منوهاتوجه: نشـدر داده در.دوننمـایش
صورت ناین دستگاه عملکرد بر داشتتاثیري .خواهند

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
Start Ramp ? Start Ramp: 

Control Mode: Adaptive Ramp 
Current Limit: 350% 
First Voltage: 30% 
Max. Ramp: 5.0s 
Min. Ramp: 3.2s 
Pre-Start Delay: 10.5s 

شـیب تنظیمات براي استارتر سافت از سئوال
اندازي. راه

بـرايدر اسـتارتر سافت عملکرد حالت پاسخ،
اعالم بهینه الگوریتم موتور، اندازي راه لحظات

اندازي راه جریان حداکثر است. نـیم3شده و
350%) حـداقلبرابر و موتـور اسـمی جریان (

نهایی دور به رسیدن براي ثانیه.3.2زمان
Start Ramp ? Start Ramp: 

Control Mode: Kick Start 
Kick Current: 600% 
Kick Time: 450ms 
Current Limit: 200% 
First Voltage: 40% 
Max. Ramp: 5.0s 
Min. Ramp: 3.2s 
Pre-Start Delay: 10.5s 

فوق. دستور مشابه
بـراي اسـتارتر سافت عملکرد حالت پاسخ، در
اولیـه ضربه الگوریتم موتور، اندازي راه لحظات

اسـاس بـر مقادیر سایر و شده الگـوریتماعالم
اند. شده داده نمایش فوق

Param P524=300 Command Executed Successfully. 
RTK2201 به اندازي راه پیش زمان ثانیه.30تعیین

دستور در که شود بـاParamتوجه باید اعداد
گرفتن نظر شوند.ضریبدر وارد
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نرمشرح: توقف SMSنحوه با تنظیمات دریافت

در دسترسی ? Stop:منوهامحل

Stop Rampتوقف ? Stop Rampشیب

التینپارامتر فارسیمنوي ضریبModbusواحدمنوي
P960Release Voltageنهایی %ولتاژ

P962Ramp Timeتوقف S x10زمان

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
Stop Ramp ? Stop Ramp: 

Control Mode: Voltage Ramp 
Release Voltage: 35% 
Ramp Time: 3.0s 

شـیب تنظیمات براي استارتر سافت از سئوال
نرم. توقف

را توقـف الگوریتم نوع استارتر سافت پاسخ، در
را تنظیمـات مقـادیر و کـرده اعالم ولتاژ شیب

است. نموده ارسال
Param P962? The system answer: 

Param P962: 30زمـان تنظیمـات براي استارتر سافت از سئوال
توقف.

دستور نظـرParamپاسخ در بـا بایـد همیشه
دیگـرضریبگرفتن عبارت به گردد. محاسبه

30 شده ارسال P962پاسخ 3.0براي معنی به
است. ثانیه
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دیجیتالشرح: هاي ورودي SMSعملکرد با تنظیمات دریافت

دسترسی منوهامحل ? IO:در
Inputs/Outputs    Digital InputsI/O ?

التینپارامتر باModbusمنوي SMSتنظیم

Q768D. In. 1130D.In 1 ?

B6216D. In. 1    Normal Close139 (bit 0)
Q769D. In. 2131D.In 2 ?

B6217D. In. 2    Normal Close139 (bit 1)
Q770D. In. 3132D.In 3 ?

B6218D. In. 3    Normal Close139 (bit 2)
Q771D. In. 4133D.In 4 ?

B6219D. In. 4    Normal Close139 (bit 3)
Q772D. In. 5134D.In 5 ?

B6220D. In. 5    Normal Close139 (bit 4)

به ها ورودي از کدام هر عملکرد معادل است.عدد زیر 15شرح از بیش مقادیر از نیست.استفاده مجاز
0 Not Used 6 Series Feedback 12 Not Auto (Manual Select)
1 Start 7 Panel Door 13 Remote Select 
2 Stop 8 Inter lock 14 Extern. Select 
3 Alarm 9 External On/Off 15 Timer Select 
4 Emergency 10 Reset Fault 
5 Bypass Feedback 11 Thermo Contact   

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
Param Q770=12 Command Executed Successfully. 

RTK2201 دیجیتــال ورودي عملکــرد بصــورت3تعیــین
Not Auto (Manual)

Param B6218=0 Command Executed Successfully. 
RTK2201 ورودي نوع عادي.3تعیین بصورت

Normal Open
D.In 2 ? 

یا
DI 2 ? 

Digital Input 2: 
Behavior: Stop 
Normal Close 
Status: 0 (Inactive) 

ورودي تنظیمات براي استارتر سافت از سئوال
ــال شــرح2دیجیت ــر ب عــالوه پاســخ، در کــه

وضعیت ورودي، شده.عملکرد اعالم ورودي
D.In 3 ? Digital Input 3: 

Behavior: External On/Off 
Status: 0 (Inactive) 
Notes: 
Start Mode is NOT External. 
Ext. Logic: AND 

ورودي براي استارتر سافت از 3سئوال
کـه ورودي عملکـرد نـوع به توجه با پاسخ در

خارجی« روشن توضـیحی»فرمان نکات است،
کــهنیــز میشــود یــادآور و اســت شــده اضــافه

نیست. خارج از فرمان حالت در دستگاه
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دیجیتالشرح: هاي خروجی SMSعملکرد با تنظیمات دریافت

منوها در دسترسی :محل

Inputs/Outputs    Digital Outputs

التینپارامتر باModbusمنوي SMSتنظیم

Q780D. O. 1142D.O. 1 ?

Q781D. O. 2143D.O. 2 ?

Q782D. O. 3144D.O. 3 ?

Q783D. O. 4145D.O. 4 ?

نیستند تنظیم قابل منو طریق از که پارامترهایی
عملکردپارامتر ضریبModbusواحدشرح
Q788خروجی سازي فعال D. O. 1S 150x10تاخیر

Q789خروجی سازي فعال D. O. 2S 151x10تاخیر

Q790خروجی سازي فعال D. O. 3S 152x10تاخیر

Q791خروجی سازي فعال D. O. 4S 153x10تاخیر

است. زیر شرح به ها خروجی از کدام هر عملکرد معادل 14عدد از بیش مقادیر از نیست.استفاده مجاز
0 Not Used 6 Alarm 12 Series Contactor
1 Ramp Up 7 Fault 13 Internal Fan 
2 Ramp Down 8 Capacitor 14 Pre Start 
3 Running 9 Heater 
4 Bypass 10 Cooler 
5 Motor Active 11 Electric Valve 

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
D.O. 2 ? 

یا
DO 2 ? 

Digital Output 2: 
Behavior: Fault 
Delay: 0.0s 
Status: 0 (Inactive)

ــات تنظیم ــراي ب ــتارتر اس ــافت س از ــئوال س
شماره 2خروجی
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آنالوگشرح: هاي ورودي SMSعملکرد با تنظیمات دریافت

منوها در دسترسی :محل

Inputs/Outputs    Analog Inputs

التینپارامتر باModbusواحدمنوي ضریبSMSتنظیم
Q992A.In. 1    Function550A.In 1 ?
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Q996A.In. 1    Activation558
P1012A.In. 1    Limit S1ADC574
P1020A.In. 1    Limit S2ADC582
P1028A.In. 1    HysteresisADC590
Q993A.In. 2    Function551A.In 2 ?

Q997A.In. 2    Activation559
P1014A.In. 2    Limit S1ADC575
P1022A.In. 2    Limit S2ADC583
P1030A.In. 2    HysteresisADC591
Q994A.In. 3    Function552A.In 3 ?

Q998A.In. 3    Activation560
P1016A.In. 3    Limit S1ADC576
P1024A.In. 3    Limit S2ADC584
P1032A.In. 3    HysteresisADC592
Q779Ext. Logic

از کدام هر عملکرد معادل (Functionعدد آنالوگ هاي است.ورودي زیر شرح به (
0 Not Used 2 Alarm 4 Emergency
1 Read Only 3 Fault 5 External On/Off 

Activation) آنالوگ هاي ورودي از کدام هر سازي فعال معادل است.عدد زیر شرح به (
0 Never Active 2 Less Than S1 4 Out of Range of S1,S2
1 Greater Than S1 3 In Range of S1,S2  

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
A.In 1 ? 

یا
AI 1 ? 

Analog Input 1: 
Behavior: External On/Off 
Activation: Value>1240 
Hysteresis: 50 
Status: 1 (Active) 
Notes: 
Start Mode is External 
Ext. Logic: OR 

ورودي تنظیمات براي استارتر سافت از سئوال
1آنالوگ

ورودي، ایــن عملکــرد بــه توجــه بــا پاســخ در
شـده اضـافه ارسـالی پاسـخ به نیز توضیحاتی

عـدد کـه شـود توجه عنـوان1240است. بـه
از شـده خوانـده مقدار پایین، حد ADCتنظیم

عبـارت وجـود صورت در مقابـلmAاست. در
گیري اندازه واحد بود.mAاعداد، خواهد
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زمانشرح: اساس بر کارکرد SMSبرنامه با تنظیمات دریافت

منوها در دسترسی ? Time:محل

Time/Calendarتاریخ و ? Timerساعت

التینپارامتر فارسیمنوي مقادیرModbusواحدمنوي توضیح
Q48Timer Modeکارکرد Periodic      1 = Daily 24H = 0نوع

Q49Periodic On10روشنمدت 
min

مثال معنی21بطور دقیقه،210به
است.3معادل نیم و ساعت

252 معنیحداکثر ساعت.42به Q50Periodic Offخاموش  10مدت
min

Daily Programروزانه برنامه

کارکرد برنامه حالت هاي24در بازه از کدام هر زیر15ساعته، بصورت موتور کارکرد اي میشوند.دقیقه مشخص
پارامتر کار ساعت محدوده پارامتر کار ساعت محدوده پارامتر کار ساعت محدوده پارامتر کار ساعت محدوده

B8768 00:00 to 00:15 B8792 06:00 to 06:15 B8816 12:00 to 12:15 B8840 18:00 to 18:15
B8769 00:15 to 00:30 B8793 06:15 to 06:30 B8817 12:15 to 12:30 B8841 18:15 to 18:30
B8770 00:30 to 00:45 B8794 06:30 to 06:45 B8818 12:30 to 12:45 B8842 18:30 to 18:45
B8771 00:45 to 01:00 B8795 06:45 to 07:00 B8819 12:45 to 13:00 B8843 18:45 to 19:00
B8771 01:00 to 01:15 B8796 07:00 to 07:15 B8820 13:00 to 13:15 B8844 19:00 to 19:15
… … … … … … … … 

SMS از استفاده :مثال
استارتر سافت به شده ارسال دریافتیپیام توضیحاتپاسخ
Time ? Time: 

Mode: Daily 24H (-Off *On) 
0-3:----***----- 
3-6:****----**** 
6-9:--********** 
9-12:************ 
12-15:********--** 
15-18:**********-- 
18-21:************ 
21-24:---*****--**

ساعت تنظیمات براي استارتر سافت از سئوال
کارکرد.

شـده  ارسـال کـارکرد زمـانی جـدول پاسخ در
مثال بطور سطراست. به توجه ازپیامک،5با

ساعت6:30ساعت تا مدام14:00صبح پمپ
سـاعت  تـا سـپس و کـرد خواهـد 14:30کار
سـاعت از مجدداً ماند. خواهد 14:30خاموش

داشت.17:30تا خواهد کارکرد
نشـان  سـتاره و تیـره خـط عالئـم از کدام هر

هستند. زمان از ساعت ربع یک دهنده
Param B8820=1 Command Executed Successfully. 

RTK2201 ــاعت س از ــور موت ــارکرد ک ــین ــا13:00تعی ت
بماند.13:15 یا شود روشن که
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