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cechy
 10 port / 100Mbps Ethernet, obsługuje funkcji Auto MDI / MDIX-.

 Pomoc TCP Server, TCP Client, UDP Client, UDP Server HTTPD Client.

 Pomoc Szybkosścś transmisji z 600bps do 230.4bps; Pomoc None, Odd, Even, Mark Space.

 Pomoc pakiet bicie serca i pakiet tozżsamosścś.

 Pomoc serwer WWW, AT dowodzenia i konfiguracji oprogramowania do konfiguracji modułu.

 Timeout Funkcja resetowania wsparcie.

 Pomoc TCP Client Nietrwałe funkcja.

 Wsparcie DHCP / Static IP.

 Wsparcie oprogramowania / sprzętu przeładowania.

 Obsługiwacś wirtualny port szeregowy z oprogramowaniem USR-VCOM.



1. Zacząć

informacje o produkcie:

htp://www.usriot.com/p/rs232-to-ethernet-converters/  
Oprogramowanie konfiguracyjne:

htp://www.usriot.com/usr-m0-setup-sofware/  

Rysunek Page 1 Pobierz

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy przesłać go z powrotem do centrum obsługi klienta: htp://h.usriot.com

1.1. Schemat aplikacji

Rysunek przedstawia schemat 2 Stosowanie
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http://www.usriot.com/
http://www.usriot.com/usr-m0-setup-software/
http://www.usriot.com/p/rs232-to-ethernet-converters/


1.2. Projekt sprzętowy

1.2.1. Komputery Wymiary

Figura 3 wymiary sprzętu

1.2.2. Definicja DB9 Pin

Kołek 2 3 5 1, 4, 6, 7, 8

Defnicja TXD RXD GND NC
Figura 4 DB9 Styk



2. Funkcje produktu

W tym rozdziale opisano funkcje USR-TCP232-302 jak na ponizższym schemacie pokazano, mozżna uzyskacś ogoś lną

wiedzę o nim.

Rysunek przedstawia schemat funkcji 5 Produkt

2.1. Podstawowe funkcje

2.1.1. Static IP / DHCP

Istnieją dwa sposoby, aby dostacś się do modułu adresu IP: Statyczny IP i DHCP.

Stałe IP: Domysślne ustawienie modułu jest statyczny adres IP i domysślna IP to 192.168.0.7. Kiedy uzżytkownik ustawicś 

moduł w trybie Static IP, uzżytkownik musi ustawicś adres IP, maskę podsieci i bramę i nalezży zwrościcś uwagę na relację 

między IP, maski podsieci i bramy.

DHCP: Moduł w trybie DHCP mozże dynamicznie uzyskacś adres IP, Brama i adres serwera DNS z bramy Host. 

Kiedy uzżytkownik podłączycś bezposśrednio do komputera, moduł nie mozże bycś ustawiony w trybie DHCP. 

Poniewazż  wspoś lny komputer nie posiada zdolnosścś do przypisywania adresoś w IP.

Uzżytkownik mozże zmienicś Static IP / DHCP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego. Ustawianie schemat 
następujący:

Gniazdo 
elektryczne

Client Server TCP / TCP / UDP Server / 
UDP Client / HTTPD Client

pakiet 
tożsamość

Utrzymać przy 
życiu

pakiet tętno port szeregowy pakiet sieciowy bicie serca

Port szeregowy 
opakowanie

HTTPD pakowanie protokół HTTPD GET / POST

Komenda seryjny AT Parametr zapytania / Set

Sieć

1

Tryb Client HTTPD

Port szeregowy 
opakowania

Seryjny 
Device 
Port

Seryjny 
Port

W trybie poleceń



2.1.2. Przywroś cś ustawienia 
domysślne

Figura 6 Statyczny / DHCP

Sprzęt komputerowy: Uzżytkownik mozże nacisnącś przycisk Odsświezż  w ciągu 5 sekund, a mniej nizż  15 sekund, a 

następnie zwolnij, aby przywrościcś ustawienia domysślne. Oprogramowanie: Uzżytkownik mozże korzystacś z 

oprogramowania konfiguracyjnego, aby przywrościcś ustawienia domysślne.

AT komendy: Uzżytkownik mozże wprowadzicś AT trybie polecenś  i uzżywacś AT + RELD aby przywrościcś ustawienia domysślne.

2.1.3. Upgrade Firmware Version

Uzżytkownik mozże skontaktowacś się sprzedawcośw do potrzebnej wersji oprogramowania i uaktualnienia przez 
oprogramowanie konfiguracyjne, jak następuje:



Rysunek 7 Upgrade frmware version



2.2. funkcje nasadowe

TCP232-302 wsparcie gniazdo TCP Server, TCP Client, UDP Server Client i UDP HTTPD Client.

2.2.1. Klient TCP

TCP Client  zapewnia  połączenia  klienta  dla  usług  sieciowych  TCP.  TCP Client  urządzenie  będzie  łączycś  się  z

serwerem, aby realizowacś  transmisję danych pomiędzy portem szeregowym a serwerem. Zgodnie z protokołem

TCP, klient TCP ma roś zżnic statusu połączenia / rozłączenia, aby zapewnicś niezawodną transmisję danych.

Obsługa trybu Client TCP Keep-Alive funkcję: Po nawiązaniu połączenia, moduł wysśle keep-alive pakiety co około

15 sekund, aby sprawdzicś  połączenie, a następnie ponownie rozłączycś  się z serwerem TCP czy nieprawidłowe

połączenia zostały sprawdzone przez pakietoś w keep-alive. Tryb TCP Client roś wniezż  wspieracś nietrwałe funkcję.

TCP232-302 praca w trybie TCP Client musi połączycś  się z serwerem TCP i musi ustawicś  parametry:  Remote

Server Addr i zdalny Numer portu. TCP232-302 praca w TCP klient nie zaakceptuje innego zżądania połączenia z

wyjątkiem serwera docelowego i będzie dostęp do serwera z losowym porcie lokalnym jesśli uzżytkownik lokalny

port ustawiony na zero.

Uzżytkownik mozże ustawicś  TCP232-302 w trybie Client TCP i powiązanych parametroś w przez program instalacyjny
lub serwera WWW w następujący sposoś b:



Rysunek 8 TCP Client

2.2.2. Serwer TCP

TCP Server będzie nasłuchiwał połączenś  sieciowych i budowacś  połączenia sieciowe, powszechnie uzżywane do

komunikacji z klientami TCP w sieci LAN. Zgodnie z protokołem TCP, TCP Server ma roś zżnic statusu połączenia /

rozłączenia, aby zapewnicś niezawodną transmisję danych.

Tryb TCP Server wspiera roś wniezż  funkcję Keep-Alive.

TCP232-302 praca w trybie TCP Server będzie słuchacś  lokalnego portu, ktoś ry ustawiony uzżytkownika i budowacś

połączenia  po  otrzymaniu  zżądania  połączenia.  Dane  szeregowe  zostanie  wysłana  do  wszystkich  urządzenś

klienckich podłączonych do TCP232-302 TCP w trybie TCP Server jednoczesśnie.

TCP232-302 praca w TCP Server wsparcie 16 połączenś  klienckich najwyzżej i ruszy najstarszego połączenia poza

maksymalnych połączenś  (uzżytkownik mozże włączycś / wyłączycś tę funkcję przez serwer WWW).

Uzżytkownik mozże ustawicś  TCP232-302 w trybie TCP Server i pokrewnych parametroś w przez program instalacyjny
lub serwera WWW w następujący sposoś b:



2.2.3. Klient 
UDP

Rysunek 9 TCP Server

UDP protokołem transportowym zapewnia proste i zawodne usług komunikacyjnych.  Brak połączenia 
podłączony



/niepowiązany.



W  trybie  Client  UDP,  TCP232-302  będą  komunikowacś  się  tylko  z  docelowym  IP  /  port.  Jesś li  dane  nie  od

docelowego IP / port, to nie będą odbierane przez TCP232-302.

W trybie Client UDP, jesśli uzżytkownik zdalny IP ustawiony jako 255.255.255.255, TCP232-302 mozże nadawacś się

do całego segmentu sieci i odbieracś dane sieciowe. Po oprogramowaniem w wersji 4015, 302 transmisja wsparcie

w tym samym segmencie sieci. (Takie jak xxx.xxx.xxx.255 nadawczej sposoś b).

Uzżytkownik mozże ustawicś TCP232-302 w trybie Client UDP i powiązanych parametroś w przez program instalacyjny 
lub serwera WWW w następujący sposoś b:



Figura 10 klienta UDP



2.2.4. Serwer UDP

W trybie serwera UDP, TCP232-302 będzie zmian docelowych IP za kazżdym razem po otrzymaniu danych UDP z 

nowym IP / port i wysśle dane do najnowszej komunikacji IP / port.

Uzżytkownik mozże ustawicś TCP232-302 w trybie serwera UDP i powiązanych parametrośw przez program instalacyjny
lub serwera WWW w następujący sposośb:



Figura 11 serwera UDP



2.2.5. HTTPD Client

W trybie Client httpd, TCP232-302 mozże osiągnącś szeregowej transmisji danych między urządzeniem a serwerem

HTTP portu. Uzżytkownik nie wystarczy ustawicś  TCP232-302 w httpd Klienta i ustawicś  nagłoś wek HTTPD, URL

oraz  niektoś rych  innych  powiązanych  parametroś w,  wtedy  mozżna  osiągnącś  transmisję  danych  pomiędzy

urządzeniem szeregowym portem a serwerem HTTP i nie potrzebują opieki o formacie danych HTTP.

Uzżytkownik mozże ustawicś  TCP232-302 w trybie Client HTTPD i powiązanych parametroś w przez serwer WWW, co
następuje:

Figura 12 HTTPD klient

2.3. Port szeregowy

2.3.1. Podstawowe parametry portu szeregowego

parametry Domyślna Zasięg

szybkość transmisji 115200 600 ~ 230.4Kbps

bity danych 8 5 ~ 8

bity stopu 1 1 ~ 2

Parytet Żaden None, Odd, Even, Mark Space
Figura 13 parametrów portu szeregowego



2.3.2. VCOM Application

Uzżytkownik  mozże  pobracś  oprogramowanie  VCOM  z  http://www.usriot.com/usr-vcom-virtual-serial-software/.

Poprzez tego oprogramowania uzżytkownik mozże skonfigurowacś  połączenie między TCP232-302 i Virtual Serial,

aby  rozwiązacś  problem,  zże  tradycyjne  oprogramowanie  PC  Sprzęt  uzżywany  w  sposoś b  szeregowy  port

komunikacyjny.

2.3.3. Metody opakowania szeregowe

Dla sieci prędkosścś jest szybsza nizż  seryjny. Moduł będzie umiesścicś dane szeregowe w buforze przed wysłaniem go do

sieci. Dane zostaną wysłane do sieci jako pakiet. Istnieją 2 sposoby, aby zakonś czycś paczkę i wysłacś  pakiet sieciowy -

Czas trwania trybu wyzwalania i trybu wyzwalania.

TCP232-302 przyjmowacś  ustalony czas  opakowanie  (cztery  bajty czas  wysyłania)  i  stałą  długosścś  pakietu  (400
bajtoś w).

2.3.4. Szybkość transmisji Synchronizacja

Gdy  moduł  pracuje  z  urządzeniami  USR  lub  oprogramowania,  parametr  seryjny  zmienia  się  dynamicznie  w

zalezżnosści od protokołu sieciowego. Klient mozże modyfikowacś  parametry seryjnego wysyłając dane upodobnicś

do  okresślonego  protokołu  za  posśrednictwem  sieci.  To  jest  tymczasowe,  gdy  restart  modułu,  parametry  z

powrotem do pierwotnych parametroś w.

Uzżytkownik mozże  przyjącś  funkcję  synchronizacji  szybkosści  transmisji  przez  oprogramowanie  konfiguracyjne,  co
następuje:



Figura 14 szybkości transmisji synchronizacji



2.4. cechy

2.4.1. Funkcja Identity Packet

Figura 15 przedstawia schemat identyfkacyjny aplikacji pakietów

pakiet tozżsamosścś słuzży do identyfikacji urządzenia, gdy moduł pracuje jako klient klient TCP / UDP. Istnieją dwa 

sposoby wysyłania dla pakietu tozżsamosści.

 Dane identyfikacyjne zostaną wysłane po nawiązaniu połączenia.

 Dane identyfikacyjne będą dodacś na przedzie kazżdego pakietu danych.

pakiet tozżsamosścś mozże bycś adres MAC lub uzżytkownik edycji danych (dane uzżytkownika edytowalnych co najwyzżej 40 

bajtośw).  Uzżytkownik mozże ustawicś TCP232-302 z funkcją Identity Packet przez serwer WWW, co następuje:

Figura 16 Tożsamość pakietów



2.4.2. Heartbeat Funkcja Packet

Pulsu Packet Moduł dane wyjsściowe pulsu do szeregowego lub sieci okresowe. Uzżytkownik mozże skonfigurowacś

pulsu  danych  i  interwał  czasowy.  Dane  pulsu  szeregowe  mogą  bycś  wykorzystywane  do  danych  Modbus

odpytywania. Dane pulsu sieci mozże bycś uzżywany do pokazywania stanu połączenia i utrzymania połączenia (ma

tylko działanie w trybie Client TCP / UDP).

Uzżytkownik mozże ustawicś TCP232-302 z funkcji Heartbeat Packet przez serwer WWW, co następuje:

Figura 17 pulsu pakietów

2.4.3. Edytowalne serwer WWW

TCP232-302 uzżytkownik wsparcie zmodyfikowacś serwer WWW na podstawie szablonu w zalezżnosści od potrzeb, a

następnie uzżyj narzędzia do aktualizacji powiązanego. Jesśli uzżytkownik ma to zapotrzebowanie mozże 

kontaktowacś naszych sprzedawcoś w do zśroś dła serwer WWW i narzędzia.

2.4.4. funkcja Reset

Podczas pracy w trybie 302 TCP Client, 302 połączy się z serwerem TCP. Kiedy uzżytkownik funkcja otwarty Reset

302 zostanie uruchomiony ponownie po proś bie łączenia się z serwerem TCP 30 razy, ale wciązż  nie mozże się 

połączycś.

Uzżytkownik mozże włączycś / wyłączycś funkcję resetowania przez oprogramowanie konfiguracyjne, co następuje:



2.4.5. Główna 
funkcja

Figura 18 funkcja resetowania

Funkcja index: Stosowane w sytuacji, gdy 302 Praca w trybie TCP Server i ustanowicś  więcej nizż  jedno połączenie do

klienta TCP. Po funkcji otwartego Indeks 302 będzie oznaczacś kazżdy klient TCP je rozrośzżnicś. Uzżytkownik mozże wysyłacś /

odbieracś dane z / do innego klienta TCP według ich unikalnego znaku.

Uzżytkownik mozże włączycś / wyłączycś funkcję indeksu przez program instalacyjny, jak następuje:



Figura 19 Główna funkcja



2.4.6. Ustawienie TCP Server

302 Praca w trybie TCP Server umozżliwiają podłączenie maksymalnie 16 TCP klientoś w. Domysślną jest 4 Klienci

TCP i uzżytkownik mozże zmienicś maksymalną TCP Klienci połączenia przez serwer WWW. Kiedy TCP Klienci ponad

4 uzżytkownik trzeba dołozżycś wszelkich danych połączenś  mniej nizż  200 bajtoś w / s.

Jesśli  klienci  TCP  podłączone  do  302  przekroczycś  maksymalnych  klientoś w  TCP,  uzżytkownik mozże  włączycś  /

wyłączycś funkcję starego inauguracją połączenia przez serwer WWW.

Uzżytkownik mozże ustawicś powyzżej ustawieniach TCP serwer, serwer WWW, co następuje:



Rysunek 20 Ustawienie TCP Server



2.4.7. Nietrwałe Connection

TCP232-302 obsługuje funkcji połączenia nietrwałe w trybie TCP Client. Kiedy TCP232-302 przyjącś  tę funkcję,

TCP232-302 połączy się z serwerem i wysyłacś dane po otrzymaniu danych z portu szeregowego stronie i rozłączy

się z serwerem po przesłaniu wszystkich danych na serwerze, a nie dane z portu szeregowego strony lub strony

sieci ponad ustalony czas. Ten ustalony czas mozże bycś 2 ~ 255s, domysślnie 3s. Uzżytkownik mozże ustawicś TCP232-

302 z non-uporczywej funkcji połączenia przez serwer WWW, co następuje:

Figura 21 dla trwałego połączenia

2.4.8. Timeout Funkcja Reset

Funkcja  resetowania  Timeout  (bez  resetowania  danych):  Jezżeli  strona  sieciowa  transmisja  danych  poza

ustalonym czasie (Uzżytkownik mozże ustawicś stały czas między 60 ~ 65535s, domysślnie 3600s. Jesś li uzżytkownik

ustawicś  czas mniej nizż  60s, funkcja ta będzie wyłączone), 302 zostaną zresetowane. Uzżytkownik mozże ustawicś

funkcję resetowania Timeout przez serwer WWW, co następuje:



Figura 22 limitu czasu resetowania funkcja



3. Ustawienia parametru

Istnieją trzy sposoby konfiguracji USR-TCP232-302.  Są konfiguracja oprogramowania Instalacja, konfiguracja 

serwera WWW i AT konfiguracji polecenś .

3.1. Konfiguracja oprogramowania Konfiguracja

Uzżytkownik mozże pobracś  oprogramowanie konfiguracyjne z http://www.usriot.com/usr-m0-setup-software/.

Kiedy uzżytkownik chce skonfigurowacś  TCP232-302 przez oprogramowanie  konfiguracyjne,  uzżytkownik mozże

uruchomicś  program  instalacyjny,  szukaj  TCP232-302  w  tej  samej  sieci  LAN  i  skonfigurowacś  TCP232-302

następująco:

Rysunek 23 Konfguracja oprogramowania
Po zbadaniu TCP232-302 i klikając TCP232-302 skonfigurowacś, uzżytkownik musi zalogowacś się przy uzżyciu 

nazwy uzżytkownika i hasła. Domysślna nazwa uzżytkownika i hasło są zaroś wno administratora. Jesśli uzżytkownik 

zachowacś parametry domysślne, nie jest konieczne, aby się zalogowacś.

3.2. Konfiguracja serwera WWW

Uzżytkownik mozże podłączycś do komputera poprzez port LAN TCP232-302 i wprowadzś  serwer 

WWW skonfigurowacś. domysślne parametry serwera WWW następujące:

Parametr Ustawienia domyślne

adres IP serwera WWW 192.168.0.7

Nazwa Użytkownika Admin

Hasło Admin



Rysunek domyślne parametry serwera sieci Web 24



Po pierwsze podłączenie komputera do TCP232-302, uzżytkownik mozże otworzycś przeglądarkę i wpisacś domysślną

192.168.0.7 IP w pasku adresu, a następnie zalogowacś się nazwy uzżytkownika i hasła, uzżytkownik wejdzie na 

serwer WWW. screenshot serwer WWW następująco:

Rysunek 25 Web Server

3.3. Komendy AT

Mamy konkretną instrukcję dla komend AT.

3.3.1. Komendy AT seryjny

W trybie przezroczystym, użytkownik może wprowadzić AT trybie poleceń, a następnie użytkownik może wysyłać 

komendy AT do modułu. W trybie wprowadzania poleceń, zajrzyj do tego FAQ: htp://www.usriot.com/enter-serial-

command-mode/.



4. Skontaktuj się z nami

Firma: Jinan USR IOT Technology Limited

Adres: Piętro 11, budynek 1, nr 1166 Xinluo Street, Gaoxin District, Jinan, Shandong, 250101, Chiny Web:

www.usriot.com

Pomoc: h.usriot.com Email: 

sales@usr.cn

Tel: 86-531-88826739 / 86-531-55507297

5. Zrzeczenie się

Dokument ten dostarcza informacji  o  produktach USR-TCP232-302,  nie  została  udzielona licencji  własnosści

intelektualnej zabraniając moś wicś  lub inne sposoby sposoś b wyrazśny lub dorozumiany. Z wyjątkiem obowiązku

zadeklarowanej  w zakresie  sprzedazży  i  warunkoś w,  nie  ma zżadnych innych obowiązkoś w.  Nie  gwarantujemy

sprzedazży  produktoś w i  uzżywacś  bezposśrednio  lub posśrednio,  w tym konkretnym handlowej  przeznaczenia  i

zbywalnosści, odpowiedzialnosści deliktowej jakiegokolwiek innego prawa patentowego, prawa autorskie, prawa

własnosści intelektualnej. Mozżemy modyfikowacś specyfikację i opis w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

6. Historia aktualizacji

13.09.2017 V1.0.3.01 Załozżona.
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