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Descrição do produto 

Apresentação 

As Interfaces Modbus são uma família de módulos de entradas e saídas analógicas e digitais que comunicam pelo protocolo Modbus. 

Características básicas das interfaces Modbus 

 Protocolo de comunicação: Modbus RTU 
 Modbus mestre e escravo 
 Seleção de endereço por DIP switch 
 Seleção de baud rate por DIP switch  
 Alimentação: 10 a 30 VCC 
 Consumo máximo de 200 m 

A família de interfaces Modbus da Alfacomp foi especialmente desenvolvida para compor sistemas de alto desempenho e baixo custo. As 
interfaces funcionam como remotas de I/O distribuído e, portanto, podem ser aplicadas nas mais diversas áreas da automação industrial, como 
monitoramento remoto de variáveis de processo e controles, ligar e desligar um motor remotamente, etc. 

As IMs da Alfacomp estão disponíveis em seis diferentes configurações, cada uma com caraterísticas específicas para sua aplicação. Todos 
modelos possuem interface serial RS485 para conexão com outros dispositivos como Rádio Modem e Modem GPRS. O protocolo de 
comunicação disponível nas interfaces é o Modbus RTU, com possibilidade de operar como mestre ou escravo da rede. 

Especificações técnicas das Interfaces Modbus 

 Tensão de Alimentação: 10 a 30 VCC 
 Consumo máximo: 200mA 
 Proteção: Supressor de transientes e fusíveis rearmáveis 
 Protocolo: MODBUS RTU — mestre e escravo (IM0400, IM0008 e IM0202) escravo (IM4000, IM0080 e IM2020) 
 Velocidade serial: 1200, 9600, 57600 e 115200 bps – padrão serial 8N1 
 Entradas Analógicas: 0 a 20 ou 4 a 20mA, impedância de 220ohms 
 Saídas Analógicas: 4 a 20mA 
 Resolução das entradas analógicas: 12bits – 0 a 4095 
 Resolução das saídas analógicas: 12 bits – 0 a 4095 
 Entradas Digitais: tipo PNP em 12 ou 24V 
 Saídas Digitais: tipo PNP 12 ou 24Vcc/0,5A máx 
 Temperatura de operação: 0° a +60°C 
 Dimensões (A x L x P): 95 x 23 x 130mm 

 

Modelos e configurações das Interfaces Modbus 

IM4000 04 entradas analógicas 0 a 20 ou 4 a 20mA 

IM0400 04 saídas analógicas 4 a 20mA 

IM0080 08 entradas digitais 

IM0008 08 saídas digitais 

IM2020 02 entradas analógicas 0 a 20 ou 4 a 20mA + 02 entradas digitais 

IM0202 02 saídas analógicas 4 a 20mA + 02 saídas digitais 
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 Interface Modbus com 4 entradas analógicas – IM4000 

 

Descrição de funcionamento 

A IM4000 possui 4 entradas analógicas que podem ser utilizadas para monitorar sensores com sinais analógicos de 0 a 20mA ou 4 a 20mA, para 
ajustar o tipo de sensor, modifique o dip switch MODO conforme imagem na etiqueta lateral do produto, neste dip switch pode ser ajustado o 
baud rate serial. Quando configurado para o modo de 4 a 20mA, a IM4000 verificar se o sinal lido está com um valor abaixo de 3,8mA, caso isto 
ocorra, o registrador STATUS sinaliza colocando o bit respectivo de cada canal analógico em nível lógico alto (1). 

A tabela de memória da IM4000 possui variáveis prefixadas de SPAN e OFFSET para ajustes internos, estes parâmetros são configurados de 
fábrica e não devem ser modificados pelo usuário, somente se necessário alguma modificação ou ajuste fino, deve ser escrito na variável 
PASSWORD o valor 1195 para desbloqueio e posteriormente efetuar as modificações necessárias.  

IMPORTANTE: Desligue a IM4000 sempre que for necessário efetuar qualquer modificação nos modos de configuração ou endereço modbus. 

 

Descrição dos dip switch 

A seguir temos as configurações dos dip switch de MODO e ENDEREÇO. 

 

MODO = seleção de baud rate serial e modo de operação  ENDEREÇO = seleção binária de 1 a 247 endereços. 

x00 – 1200 bps       0000 0000 – Não utilizado pelo escravo 

x01 – 9600 bps                                                 0000 0011 – Endereço 1  

x10 – 57600 bps                                                0000 0010 – Endereço 2  

x11 – 115200 bps                                              0000 1010 – Endereço 10 

0xx – entrada de 0 a 20mA                                  1010 0101 – Endereço 165 

1xx – entrada de 4 a 20mA                                  1111 0111 – Endereço 247 
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Mapeamento de memória de leitura e escrita Modbus – IM4000 

O endereço de memória Modbus inicia em 0 e seu valor na tabela de memória está na base decimal, as variáveis são do tipo uint16. Variáveis 
do tipo R = Read (somente leitura) e R/W = Read/Write (leitura e escrita).  

Para leitura e escrita pode ser utilizado as funções modbus RTU - 0x03 - (Read Holding Registers), 0x06 - (Preset Single Register) e 0x10 - 
(Preset Multiple Registers).  

 

IM4000 

Endereço Tipo Variável  Descrição 

00 uint16 EA0 R Valor da entrada analógica de 0 a 4095 

01 uint16 EA1 R Valor da entrada analógica de 0 a 4095 

02 uint16 EA2 R Valor da entrada analógica de 0 a 4095 

03 uint16 EA3 R Valor da entrada analógica de 0 a 4095 

04 uint16 STATUS R 

Indicação de corrente abaixo de 4mA para MODO= 4a20mA 

STATUS: 00000000 00000000  

entradas analógicas sem erros  

STATUS: 00000000 00000001  

entradas analógicas EA0 com erro ou sensor aberto  

STATUS: 00000000 00000010   

entradas analógicas EA1 com erro ou sensor aberto 

STATUS: 00000000 00000100   

entradas analógicas EA2 com erro ou sensor aberto 

STATUS: 00000000 00001000   

entradas analógicas EA3 com erro ou sensor aberto 

05 uint16 TIMER R Timer incrementado de 0 a 65535 

06 uint16 VERSAO R Versão do firmware do produto 

07 uint16 OFFSET EA0 R/W Offset da entrada analógica EA0 

08 uint16 OFFSET EA1 R/W Offset da entrada analógica EA1 

09 uint16 OFFSET EA2 R/W Offset da entrada analógica EA2 

10 uint16 OFFSET EA3 R/W Offset da entrada analógica EA3 

11 uint16 SPAN EA0 R/W Span da entrada analógica EA0 

12 uint16 SPAN EA1 R/W Span da entrada analógica EA1 

13 uint16 SPAN EA2 R/W Span da entrada analógica EA2 

14 uint16 SPAN EA3 R/W Span da entrada analógica EA3 

15 uint16 PASSWORD R/W Senha de acesso aos ajustes de OFFSET e SPAN 
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Interface Modbus com 4 saídas analógicas – IM0400 

 

Descrição de funcionamento 

A IM0400 possui 4 saídas com sinais analógicos de 4 a 20mA que podem ser utilizadas para efetuar acionamento de válvulas proporcionais, 
controle de velocidade em inversores de frequência, entre outros. Modifique o dip switch MODO conforme imagem na etiqueta lateral do produto 
para ajustar o baud rate serial e o modo mestre* ou escravo** modbus. 

* Modo mestre – Neste modo a interface de saídas analógicas envia comando de leitura para uma interface de entradas analógicas (IM4000), 
conforme os valores lidos das entradas analógicas desta interface remota, é realizado a atualização dos valores das respectivas saídas 
analógicas. Na falta de comunicação por mais de 60 segundos, as saídas analógicas serão forçadas para seu valor mínimo de 4mA. O tempo 
entre leituras é de 5 segundos.  

** Modo escravo – Neste modo a interface de saídas analógicas recebe comandos de um mestre modbus, atualizando suas respectivas saídas 
analógicas conforme valor enviado pelo mestre da rede. 

***Endereço – As chaves de endereço quando em modo escravo, identificam para o mestre modbus seu endereço na rede, no modo mestre, 
identificam o endereço da interface de entradas analógicas (IM4000) com quem irá efetuar a leitura dos valores das entradas analógicas. 

IMPORTANTE: Desligue a IM0400 sempre que for necessário efetuar qualquer modificação nos modos de configuração ou endereço modbus. 

Descrição dos dip switch 

A seguir temos as configurações dos dip switch de MODO e ENDEREÇO. 

 

MODO = seleção de baud rate serial e modo de operação  ENDEREÇO = seleção binária de 1 a 247 endereços *** 

x00 – 1200 bps       0000 0000 – Não utilizado pelo escravo 

x01 – 9600 bps                                                 0000 0001 – Endereço 1  

x10 – 57600 bps                                                0000 0010 – Endereço 2  

x11 – 115200 bps                                              0000 1010 – Endereço 10 

0xx – escravo modbus**                                  1010 0101 – Endereço 165 

1xx – mestre modbus*                                  1111 0111 – Endereço 247 
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Mapeamento de memória de leitura e escrita Modbus – IM0400 

O endereço de memória Modbus inicia em 0 e seu valor na tabela de memória está na base decimal, as variáveis são do tipo uint16. Variáveis 
do tipo R = Read (somente leitura) e R/W = Read/Write (leitura e escrita).  

Para leitura e escrita pode ser utilizado as funções modbus RTU - 0x03 - (Read Holding Registers), 0x06 - (Preset Single Register) e 0x10 - 
(Preset Multiple Registers).  

 

IM0400 

Endereço Tipo Variável  Descrição 

00 uint16 TIMER R Timer incrementado de 0 a 65535 

01 uint16 VERSAO R Versão do firmware do produto 

02 uint16 SA0 R/W Atualiza valor da saída analógica de 0 a 4095 

03 uint16 SA1 R/W Atualiza valor da saída analógica de 0 a 4095 

04 uint16 SA2 R/W Atualiza valor da saída analógica de 0 a 4095 

05 uint16 SA3 R/W Atualiza valor da saída analógica de 0 a 4095 
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Interface Modbus com 8 entradas digitais – IM0080 

 

Descrição de funcionamento 

A IM0080 possui 8 entradas digitais que podem ser utilizadas para monitorar status digitais de chaves fim de curso, feedback de motores, chaves 
seletoras, entre outros. Além dos status digitais mencionados, a IM0080 pode ser utilizada para leitura de totalizadores de vazão e contadores 
de pulso, possui variáveis no seu mapeamento de memória que configuram o módulo para esta função. Modifique o dip switch MODO conforme 
imagem na etiqueta lateral do produto para ajustar o baud rate serial. 

Os registradores para acumular os pulsos possui 2 word de 16bits, como exemplo, o acumulador da entrada digital 0 (Ac_ED0_H e Ac_ED0_L) 
possui um valor de fundo de escala de 4294967295. O registrador ACUM_ED0 possibilita que os pulsos lidos pela entrada digital 0 sejam pré-
ajustado antes de incrementar os acumuladores, por exemplo, se ACUM_ED0 = 10, a entrada digital deverá ser acionada 10 vezes para que 
seja incrementado o registrador Ac_ED0_L, se ACUM_ED0 = 0, a entrada digital para de efetuar a contagem de pulsos. Quando no modo de 
contador de pulsos, as entradas digitais que estiverem neste modo incrementam os contadores na borda de subida do sinal digital, ou seja, do 
nível lógico 0 para o nível lógico 1. 

Para zerar os acumuladores, somente efetue uma escrita com o valor 0 nas variáveis desejadas. 

O sinal lido nas entradas digitais estão disponíveis no registrador STATUS INPUTS, colocando o bit respectivo de cada entrada digital em nível 
lógico alto (1) ou nível lógico baixo (0). 

IMPORTANTE: Desligue a IM0080 sempre que for necessário efetuar qualquer modificação nos modos de configuração ou endereço modbus. 

Descrição dos dip switch 

A seguir temos as configurações dos dip switch de MODO e ENDEREÇO. 

 

MODO = seleção de baud rate serial    ENDEREÇO = seleção binária de 1 a 247 endereços. 

x00 – 1200 bps       0000 0000 – Não utilizado pelo escravo 

x01 – 9600 bps                                                 0000 0001 – Endereço 1  

x10 – 57600 bps                                                0000 0010 – Endereço 2  

x11 – 115200 bps                                              0000 1010 – Endereço 10 

                                    1010 0101 – Endereço 165 

                                    1111 0111 – Endereço 247 
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Mapeamento de memória de leitura e escrita Modbus – IM0080 

O endereço de memória Modbus inicia em 0 e seu valor na tabela de memória está na base decimal, as variáveis são do tipo uint16. Variáveis 
do tipo R = Read (somente leitura) e R/W = Read/Write (leitura e escrita).  

Para leitura e escrita pode ser utilizado as funções modbus RTU - 0x03 - (Read Holding Registers), 0x06 - (Preset Single Register) e 0x10 - 
(Preset Multiple Registers).  

 

IM0080 

Endereço Tipo Variável  Descrição 

00 uint16 
STATUS 
INPUTS 

R 

STATUS INPUTS: 00000000 00000000 – entradas digitais desligadas 

STATUS INPUTS: 00000000 00000001 – entrada digital ED0 ligada 

STATUS INPUTS: 00000000 00000010 – entrada digital ED1 ligada    

STATUS INPUTS: 00000000 01010000 – entradas digitais ED4, ED6 ligadas 

01 uint16 TIMER R Timer incrementado de 0 a 65535 

02 uint16 VERSAO R Versão do firmware do produto 

03 uint16 Ac_ED0_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED0 

04 uint16 Ac_ED0_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED0 

05 uint16 Ac_ED1_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED1 

06 uint16 Ac_ED1_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED1 

07 uint16 Ac_ED2_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED2 

08 uint16 Ac_ED2_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED2 

09 uint16 Ac_ED3_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED3 

10 uint16 Ac_ED3_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED3 

11 uint16 Ac_ED4_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED4 

12 uint16 Ac_ED4_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED4 

13 uint16 Ac_ED5_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED5 

14 uint16 Ac_ED5_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED5 

15 uint16 Ac_ED6_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED6 

16 uint16 Ac_ED6_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED6 

17 uint16 Ac_ED7_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED7 

18 uint16 Ac_ED7_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED7 

19 uint16 ACUM_ED0 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED0_H e 
Ac_ED0_L, se ACUM_ED0 = 0, acumulador para o incremento  

20 uint16 ACUM_ED1 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED1_H e 
Ac_ED1_L, se ACUM_ED1 = 0, acumulador para o incremento 

21 uint16 ACUM_ED2 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED2_H e 
Ac_ED2_L, se ACUM_ED2 = 0, acumulador para o incremento 

22 uint16 ACUM_ED3 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED3_H e 
Ac_ED3_L, se ACUM_ED3 = 0, acumulador para o incremento 

23 uint16 ACUM_ED4 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED4_H e 
Ac_ED4_L, se ACUM_ED4 = 0, acumulador para o incremento 

24 uint16 ACUM_ED5 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED5_H e 
Ac_ED5_L, se ACUM_ED5 = 0, acumulador para o incremento 

25 uint16 ACUM_ED6 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED6_H e 
Ac_ED6_L, se ACUM_ED6 = 0, acumulador para o incremento 

26 uint16 ACUM_ED7 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED7_H e 
Ac_ED7_L, se ACUM_ED7 = 0, acumulador para o incremento 
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Interface Modbus com 8 saídas digitais – IM0008 

 

Descrição de funcionamento 

A IM0008 possui 8 saídas digitais que podem ser utilizadas para acionamentos de relés, entradas digitais de inversores de frequência, softstarter, 
CLPs, entre outros dispositivos. Modifique o dip switch MODO conforme imagem na etiqueta lateral do produto para ajustar o baud rate serial e 
o modo mestre* ou escravo** modbus. 

Para acionamento das saídas digitais, efetue uma escrita no registrador OUTPUTS, cada bit deste registrador efetua o acionamento da saída 
digital correspondente, sendo o bit menos significativo correspondente a saída SD0, o nível lógico alto (1) para ligar a saída digital e o nível lógico 
baixo (0) para desligar a saída digital. 

O registrador STATUS OUTPUTS retorna uma cópia atualizada da última escrita modbus no registrador OUTPUTS, desta forma o usuário 
conseguirá identificar se o comando de escrita foi atualizado na saída digital. 

* Modo mestre – Neste modo a interface de saídas digitais envia comando de leitura para uma interface de entradas digitais (IM0080), conforme 
os status das entradas digitais desta interface remota, é realizado o acionamento das respectivas saídas digitais. Na falta de comunicação por 
mais de 60 segundos, as saídas digitais serão desligadas. O tempo entre leituras é de 5 segundos.  

** Modo escravo – Neste modo a interface de saídas digitais recebe comandos de um mestre modbus, acionando suas respectivas saídas 
digitais conforme comando enviado pelo mestre da rede. 

***Endereço – As chaves de endereço quando em modo escravo, identificam para o mestre modbus seu endereço na rede, no modo mestre, 
identificam o endereço da interface de entradas digitais (IM0080) com quem irá efetuar a leitura dos status das entradas digitais. 

IMPORTANTE: Desligue a IM0008 sempre que for necessário efetuar qualquer modificação nos modos de configuração ou endereço modbus 

Descrição dos dip switch 

A seguir temos as configurações dos dip switch de MODO e ENDEREÇO. 

 

MODO = seleção de baud rate serial e modo de operação  ENDEREÇO = seleção binária de 1 a 247 endereços *** 

x00 – 1200 bps       0000 0000 – Não utilizado pelo escravo 

x01 – 9600 bps                                                 0000 0001 – Endereço 1  

x10 – 57600 bps                                                0000 0010 – Endereço 2  

x11 – 115200 bps                                              0000 1010 – Endereço 10 

0xx – escravo modbus**                                  1010 0101 – Endereço 165 

1xx – mestre modbus*                                  1111 0111 – Endereço 247 
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Mapeamento de memória de leitura e escrita Modbus – IM0008 

O endereço de memória Modbus inicia em 0 e seu valor na tabela de memória está na base decimal, as variáveis são do tipo uint16. Variáveis 
do tipo R = Read (somente leitura) e R/W = Read/Write (leitura e escrita).  

Para leitura e escrita pode ser utilizado as funções modbus RTU - 0x03 - (Read Holding Registers), 0x06 - (Preset Single Register) e 0x10 - 
(Preset Multiple Registers).  

 

IM0008 

Endereço Tipo Variável  Descrição 

00 uint16 
STATUS 

OUTPUTS 
R 

STATUS OUTPUTS: 00000000 00000000 – saídas digitais desligadas 

STATUS OUTPUTS: 00000000 00000001 – saída digital SD0 ligada 

STATUS OUTPUTS: 00000000 00000010 – saída digital SD1 ligada  

STATUS OUTPUTS: 00000000 01010000 – saídas digitais SD4, SD6 ligadas 

01 uint16 TIMER R Timer incrementado de 0 a 65535 

02 uint16 VERSAO R Versão do firmware do produto 

03 uint16 OUTPUTS R/W 

Palavra de 16 bits, onde o bit LSB aciona SD0  

OUTPUTS: 00000000 00000000 – comando saídas digitais desligadas  

OUTPUTS: 00000000 00000001 – comando saída digital SD0 ligada 

OUTPUTS: 00000000 00000010 – comando saída digital SD1 ligada 

OUTPUTS: 00000000 01010000 – comando saídas digitais SD4, SD6 ligadas 
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Interface Modbus com 2 entradas analógicas e 2 entradas 
digitais – IM2020 

 

Descrição de funcionamento 

A IM2020 possui 2 entradas analógicas que podem ser utilizadas para monitorar sensores com sinais analógicos de 0 a 20mA ou 4 a 20mA, para 
ajustar o tipo de sensor, modifique o dip switch MODO conforme imagem na etiqueta lateral do produto. Quando configurado para o modo de 4 
a 20mA, a IM2020 verificar se o sinal lido está com um valor abaixo de 3,8mA, caso isto ocorra, o registrador STATUS ANALOGICS sinaliza 
colocando o bit respectivo de cada canal analógico em nível lógico alto (1). 

A IM2020 possui também 2 entradas digitais que podem ser utilizadas para monitorar status digitais de chaves fim de curso, feedback de motores, 
chaves seletoras, leitura de totalizadores de vazão e contadores de pulso, possui variáveis no seu mapeamento de memória que configuram o 
módulo para esta função. Modifique o dip switch MODO conforme imagem na etiqueta lateral do produto para ajustar o baud rate serial. 

A tabela de memória da IM2020 possui variáveis prefixadas de SPAN e OFFSET para ajustes internos, estes parâmetros são configurados de 
fábrica e não devem ser modificados pelo usuário, somente se necessário alguma modificação ou ajuste fino, deve ser escrito na variável 
PASSWORD o valor 1195 para desbloqueio e posteriormente efetuar as modificações necessárias.  

Os registradores para acumular os pulsos possui 2 word de 16bits, como exemplo, o acumulador da entrada digital 0 (Ac_ED0_H e Ac_ED0_L) 
possui um valor de fundo de escala de 4294967295. O registrador ACUM_ED0 possibilita que os pulsos lidos pela entrada digital 0 sejam pré-
ajustado antes de incrementar os acumuladores, por exemplo, se ACUM_ED0 = 10, a entrada digital deverá ser acionada 10 vezes para que 
seja incrementado o registrador Ac_ED0_L, se ACUM_ED0 = 0, a entrada digital para de efetuar a contagem de pulsos. Quando no modo de 
contador de pulsos, as entradas digitais que estiverem neste modo incrementam os contadores na borda de subida do sinal digital, ou seja, do 
nível lógico 0 para o nível lógico 1. 

Para zerar os acumuladores, somente efetue uma escrita com o valor 0 nas variáveis desejadas. 

O sinal lido nas entradas digitais estão disponíveis no registrador STATUS INPUTS, colocando o bit respectivo de cada entrada digital em nível 
lógico alto (1) ou nível lógico baixo (0). 

IMPORTANTE: Desligue a IM2020 sempre que for necessário efetuar qualquer modificação nos modos de configuração ou endereço modbus. 
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Descrição dos dip switch 

A seguir temos as configurações dos dip switch de MODO e ENDEREÇO. 

 

MODO = seleção de baud rate serial e modo de operação  ENDEREÇO = seleção binária de 1 a 247 endereços. 

x00 – 1200 bps       0000 0000 – Não utilizado pelo escravo 

x01 – 9600 bps                                                 0000 0011 – Endereço 1  

x10 – 57600 bps                                                0000 0010 – Endereço 2  

x11 – 115200 bps                                              0000 1010 – Endereço 10 

0xx – entrada de 0 a 20mA                                  1010 0101 – Endereço 165 

1xx – entrada de 4 a 20mA                                  1111 0111 – Endereço 247 

Mapeamento de memória de leitura e escrita Modbus – IM2020 

O endereço de memória Modbus inicia em 0 e seu valor na tabela de memória está na base decimal, as variáveis são do tipo uint16. Variáveis 
do tipo R = Read (somente leitura) e R/W = Read/Write (leitura e escrita).  

Para leitura e escrita pode ser utilizado as funções modbus RTU - 0x03 - (Read Holding Registers), 0x06 - (Preset Single Register) e 0x10 - 
(Preset Multiple Registers).  

 

IM2020 

Endereço Tipo Variável  Descrição 

00 uint16 EA0 R Valor da entrada analógica de 0 a 4095 

01 uint16 EA1 R Valor da entrada analógica de 0 a 4095 

02 uint16 
STATUS 

ANALOGICS 
R 

Indicação de corrente abaixo de 4mA para MODO= 4a20mA 

STATUS: 00000000 00000000  

entradas analógicas sem erros  

STATUS: 00000000 00000001  

entradas analógicas EA0 com erro ou sensor aberto  

STATUS: 00000000 00000010   

entradas analógicas EA1 com erro ou sensor aberto 

03 uint16 
STATUS 
INPUTS 

R 

STATUS INPUTS: 00000000 00000000 – entradas digitais desligadas 

STATUS INPUTS: 00000000 00000001 – entrada digital ED0 ligada 

STATUS INPUTS: 00000000 00000010 – entrada digital ED1 ligada 

04 uint16 TIMER R Timer incrementado de 0 a 65535 

05 uint16 VERSAO R Versão do firmware do produto 

06 uint16 Ac_ED0_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED0 

07 uint16 Ac_ED0_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED0 

08 uint16 Ac_ED1_H R/W Acumulador parte alta da entrada ED1 

09 uint16 Ac_ED1_L R/W Acumulador parte baixa da entrada ED1 

10 uint16 ACUM_ED0 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED0_H e 
Ac_ED0_L, se ACUM_ED0 = 0, acumulador para o incremento  

11 uint16 ACUM_ED1 R/W 
Valor de contagem para incremento dos acumuladores Ac_ED1_H e 
Ac_ED1_L, se ACUM_ED1 = 0, acumulador para o incremento 

12 uint16 OFFSET EA0 R/W Offset da entrada analógica EA0 

13 uint16 OFFSET EA1 R/W Offset da entrada analógica EA1 

14 uint16 SPAN EA0 R/W Span da entrada analógica EA0 

15 uint16 SPAN EA1 R/W Span da entrada analógica EA1 

16 uint16 PASSWORD R/W Senha de acesso aos ajustes de OFFSET e SPAN 
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Interface Modbus com 2 saídas analógicas e 2 saídas 
digitais – IM0202 

 

Descrição de funcionamento 

A IM0202 possui 2 saídas com sinais analógicos de 4 a 20mA que podem ser utilizadas para efetuar acionamentos de válvulas proporcionais, 
controle de velocidade em inversores de frequência, entre outros, possui também 2 saídas digitais que podem ser utilizadas para acionamentos 
de relés, entradas digitais de inversores de frequência, softstarter, CLPs, entre outros dispositivos. Modifique o dip switch MODO conforme 
imagem na etiqueta lateral do produto para ajustar o baud rate serial e o modo mestre* ou escravo** modbus. 

Para acionamento das saídas digitais, efetue uma escrita no registrador OUTPUTS, cada bit deste registrador efetua o acionamento da saída 
digital correspondente, sendo o bit menos significativo correspondente a saída SD0, o nível lógico alto (1) para ligar a saída digital e o nível lógico 
baixo (0) para desligar a saída digital. 

O registrador STATUS OUTPUTS retorna uma cópia atualizada da última escrita modbus no registrador OUTPUTS, desta forma o usuário 
conseguirá identificar se o comando de escrita foi atualizado na saída digital. 

* Modo mestre – Neste modo a interface de saídas analógicas e digitais envia comando de leitura para uma interface de entradas analógicas e 
digitais (IM2020), conforme os valores lidos das entradas analógicas e dos status das entradas digitais desta interface remota, é realizado a 
atualização dos valores das respectivas saídas analógica e o acionamento das respectivas saídas digitais. Na falta de comunicação por mais de 
60 segundos, as saídas analógicas serão forçadas para seu valor mínimo de 4mA e as saídas digitais serão desligadas. O tempo entre leituras 
é de 5 segundos.  

** Modo escravo – Neste modo a interface de saídas analógicas e digitais recebe comandos de um mestre Modbus RTU, acionando suas 
respectivas saídas analógicas e digitais conforme comando enviado pelo mestre da rede. 

***Endereço – As chaves de endereço quando em modo escravo, identificam para o mestre Modbus RTU seu endereço na rede, no modo 
mestre, identificam o endereço da interface de entradas analógicas e digitais (IM2020) com quem irá efetuar a leitura dos valores das entradas 
analógicas e dos status das entradas digitais. 
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Descrição dos dip switch 

A seguir temos as configurações dos dip switch de MODO e ENDEREÇO. 

 

MODO = seleção de baud rate serial e modo de operação  ENDEREÇO = seleção binária de 1 a 247 endereços *** 

x00 – 1200 bps       0000 0000 – Não utilizado pelo escravo 

x01 – 9600 bps                                                 0000 0001 – Endereço 1  

x10 – 57600 bps                                                0000 0010 – Endereço 2  

x11 – 115200 bps                                              0000 1010 – Endereço 10 

0xx – escravo modbus**                                  1010 0101 – Endereço 165 

1xx – mestre modbus*                                  1111 0111 – Endereço 247 

Mapeamento de memória de leitura e escrita Modbus – IM0202 

O endereço de memória Modbus inicia em 0 e seu valor na tabela de memória está na base decimal, as variáveis são do tipo uint16. Variáveis 
do tipo R = Read (somente leitura) e R/W = Read/Write (leitura e escrita).  

Para leitura e escrita pode ser utilizado as funções modbus RTU - 0x03 - (Read Holding Registers), 0x06 - (Preset Single Register) e 0x10 - 
(Preset Multiple Registers).  

 

IM0202 

Endereço Tipo Variável  Descrição 

00 uint16 
STATUS 

OUTPUTS 
R 

STATUS OUTPUTS: 00000000 00000000 – saídas digitais desligadas 

STATUS OUTPUTS: 00000000 00000001 – saída digital SD0 ligada 

STATUS OUTPUTS: 00000000 00000010 – saída digital SD1 ligada  

STATUS OUTPUTS: 00000000 00000011 – saídas digitais SD0, SD1 ligadas 

01 uint16 TIMER R Timer incrementado de 0 a 65535 

02 uint16 VERSAO R Versão do firmware do produto 

03 uint16 OUTPUTS R/W 

Palavra de 16 bits, onde o bit LSB aciona SD0  

OUTPUTS: 00000000 00000000 – comando saídas digitais desligadas  

OUTPUTS: 00000000 00000001 – comando saída digital SD0 ligada 

OUTPUTS: 00000000 00000010 – comando saída digital SD1 ligada 

OUTPUTS: 00000000 00000011 – comando saídas digitais SD0, SD1 ligadas 

04 uint16 SA0 R/W Atualiza valor da saída analógica de 0 a 4095 

05 uint16 SA1 R/W Atualiza valor da saída analógica de 0 a 4095 

 

 


