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1. ALERTAS DE SEGURANÇA 
Os símbolos abaixo são usados ao longo deste manual para chamar a atenção do usuário para informações importantes relacionadas à seguran-
ça e ao uso do dispositivo. 

   

CUIDADO 
Leia completamente o manual antes de 

instalar e operar o dispositivo. 

CUIDADO OU PERIGO 
Risco de choque elétrico. 

ATENÇÃO 
Material sensível à carga estática. 

Certifique-se das precauções antes do 
manuseio. 

As recomendações de segurança devem ser observadas para garantir a segurança do usuário e prevenir danos ao dispositivo ou ao sistema. Se o 
dispositivo for utilizado de maneira distinta à especificada neste manual, as proteções de segurança podem não ser eficazes. 
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2. APRESENTAÇÃO 
O módulo DigiRail Connect é um dispositivo que possui uma série de canais eletrônicos de entradas e de saídas (IOs) analógicas e digitais que 
podem ser acessados e comandados por meio de portas de comunicação serial. 

 
Fig. 01 – Processo DigiRail Connect 

O módulo DigiRail Connect possui oito modelos com cinco tipos diferentes de canais: canais de entradas digitais (D), canais de entradas analógi-
cas (A), canais de saídas digitais (K), canais de saídas relé (R) e canais de saídas analógicas (O).  
A configuração do módulo DigiRail Connect pode ser realizada por meio do software configurador NXperience, que permite definir as funções e o 
modo de atuação dos canais de entradas e de saídas, bem como das suas portas de comunicação. Além disso, o NXperience permite forçar 
valores nas entradas e nas saídas analógicas e digitais e realizar a análise de informações sobre a interface Ethernet e sobre o dispositivo. 
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3. IDENTIFICAÇÃO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
A identificação do modelo do dispositivo é descrita na sua etiqueta lateral, que também traz informações sobre sua fonte de alimentação e seu 
número serial, conforme Fig. 02: 

 
Fig. 02 – DigiRail Connect 

3.2 MODELOS DO DISPOSITIVO 
O DigiRail Connect possui quatro modelos que visam suprir quaisquer eventuais necessidades do usuário. Todos os modelos possuem uma 
entrada USB, uma porta de comunicação serial RS485 e uma porta de comunicação Ethernet.  
As características particulares de cada modelo estão descritas na Tabela 01:  

  
Entrada Analógica Saída Analógica Entrada Digital Saída Digital 

Transistor 
Saída Digital 

Relé 

RAMIX 
DO ETH 2 2 4 3 × 
RL ETH 2 2 4 × 2 

DMIX 
DO ETH × × 8 8 × 
RL ETH × × 8 × 4 

Tabela 01 – Modelos do DigiRail Connect 

3.2.1 MODELOS RAMIX DO ETH / RAMIX RL ETH 

O modelo DO ETH possui 2 entradas analógicas, 2 saídas analógicas, 4 entradas digitais e 3 saídas digitais, como pode ser visto na Fig. 03. 
O modelo RL ETH, por sua vez, possui 2 entradas analógicas, 2 saídas analógicas, 4 entradas digitais e 2 saídas de relé, como pode ser visto na 
Fig. 04. 

  

Fig. 03 – Modelo DO ETH Fig. 04 – Modelo RL EHT 
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3.2.2 MODELOS DMIX DO ETH / DMIX RL ETH 

O modelo DO ETH possui 8 entradas digitais e 8 saídas digitais, como pode ser visto na Fig. 05. 
O modelo RL EHT, por sua vez, possui 8 entradas digitais e 4 saídas de relé, como pode ser visto na Fig. 06. 

  

Fig. 05 – Modelo DO ETH Fig. 06 – Modelo RL ETH 
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4. INSTALAÇÃO 

4.1 INSTALAÇÃO MECÂNICA 
O DigiRail Connect foi concebido para ter seu gabinete fixado em trilho DIN 35 mm, conforme mostra a Fig. 07. A instalação do dispositivo em 
trilho DIN 35 mm deve ser realizada após a sua configuração. 

 
Fig. 07 – Instalação mecânica 

4.2 DIMENSÕES 
O DigiRail Connect possui um alojamento de alta qualidade, construído em ABS+PC e com índice de proteção IP20, que possui as seguintes 
dimensões: 

 
Fig. 08 – Dimensões 

4.3 RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO 
• Condutores de sinais eletrônicos e analógicos devem percorrer a planta em separado dos condutores de saída e de alimentação. Se possível, 

em eletrodutos aterrados. 
• A alimentação dos instrumentos eletrônicos deve vir de uma rede própria para a instrumentação. 
• É recomendável o uso de FILTROS RC (supressores de ruído) em bobinas de contactoras, solenóides, etc. 
• Em aplicações de controle, é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar. Os recursos internos de 

segurança do dispositivo não garantem proteção total. 
• As ligações elétricas devem ser realizadas com os bornes de conexão destacados do dispositivo. Antes de conectá-los, certifique-se de que 

as conexões foram realizadas corretamente. 
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5. CARACTERÍSTICAS E CONEXÕES ELÉTRICAS 

5.1 CONEXÕES DE ALIMENTAÇÃO E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
As conexões de alimentação e das portas de comunicação podem ser visualizadas na figura abaixo:  

 
Fig. 09 – Conexões de alimentação e portas de comunicação 

Os terminais de alimentação do DigiRail Connect estão localizados na parte inferior do alojamento, devendo-se observar a polarização desta 
conexão: Terminal 21 (+) e Terminal 22 (-). 

5.1.1 CONEXÃO USB 

Em seu painel frontal, o DigiRail Connect disponibiliza uma porta USB, destinada para a tarefa de configuração e de diagnóstico do processo 
monitorado. Durante a instalação do software NXperience, os drivers da porta USB serão automaticamente instalados. Durante o primeiro uso, 
será necessário aguardar até que o Windows reconheça o driver do DigiRail Connect.  

 

 

A porta USB NÃO É ISOLADA dos circuitos de Entrada e Saída Digitais e do circuito 
da interface RS485. 
A interface USB permite apenas a configuração do dispositivo, não sua plena utiliza-
ção. A interface RS485 e as entradas e saídas analógicas e digitais apenas funciona-
rão quando a fonte de alimentação estiver conectada. 

 

Fig. 10 – Conexão do cabo USB 

5.1.2 CONEXÃO RS485 

A interface de conexão RS485 se encontra na parte traseira do DigiRail Connect, como pode ser visualizado na figura abaixo: 

 
Fig. 11 – Conexão da interface RS485 
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A interface RS485 pode ser configurada para operar nas seguintes velocidades (Baud Rates): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 
115200. Além disso, pode ser configurada para operar com 1 ou 2 Stop Bits e nas paridades par, ímpar e nenhuma. 
Maiores detalhes sobre a implementação de uma rede de dispositivos Modbus via RS485 podem ser encontrados no documento "Conceitos 
Básicos de RS485 e RS422", disponível no site www.novus.com.br.  
A Tabela 02 auxilia na ligação dos conectores da interface de comunicação RS485: 

 Ligação opcional que melhora o desempenho da comunicação. Terminal 23 
 

    Linha bidirecional de dados invertida. Terminal 24 

    Linha bidirecional de dados. Terminal 25 
Tabela 02 – Conexões RS485 

 

 

A porta RS485 NÃO É ISOLADA dos circuitos de Entrada e Saída Digitais e do circui-
to da porta USB. 

5.1.3 CONEXÃO ETHERNET 

A interface Ethernet se encontra na parte traseira do DigiRail Connect, como pode ser visualizado na Fig. 09, e permite realizar a comunicação 
do dispositivo. 

5.2 ISOLAMENTO ELÉTRICO 
O isolamento elétrico do DigiRail Connect pode ser visualizado nas figuras abaixo: 

Modelos RAMIX Modelos DMIX 

 

 

Fig. 12 – Isolamento elétrico 

http://www.novus.com.br/
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5.3 ENTRADAS ANALÓGICAS 
O DigiRail Connect possui versões com 2 canais de entradas analógicas, identificados como A1 e A2, em seu painel frontal. Esses canais estão 
disponíveis apenas nos modelos RAMIX e são próprios para a medição de temperatura ou de quaisquer outras grandezas representadas por 
sinais elétricos lineares padronizados. 
Cada canal pode ser configurado de modo independente por meio do software configurador NXperience (ver capítulo Software de Configuração). 

 
Fig. 13 – Entradas analógicas 

Os tipos de entrada possíveis, juntamente com suas respectivas faixas de medição, são apresentados na Tabela 03: 

TIPO FAIXA DE MEDIÇÃO 
J -110 a 950 °C (-166 a 1742 °F) 
K -150 a 1370 °C (-238 a 2498 °F) 
T -160 a 400 °C (-256 a 752 °F) 
N -200 a 1300 °C (-328 a 2372 °F) 
R -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F) 
S -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F) 
B 400 a 1800 °C (752 a 3272 °F) 
E -90 a 730 °C (-130 a 1346 °F) 

Pt100 -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F) 
Pt1000 -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F) 
NTC -30 a 120 °C (-22 a 248 °F) 

0 – 60 mV 
Sinais Analógicos Lineares 

Faixa de medição configurável: 
- 65.535 até + 65.535 contagens 

0 – 5 Vcc 
0 – 10 Vcc 
0 – 20 mA 
4 – 20 mA 

Tabela 03 – Tipos de entrada aceitos e as faixas de medição dos sensores 

Os canais de entrada analógica A1 e A2 não são isolados eletricamente um do outro, mas são isolados eletricamente dos demais circuitos do 
DigiRail Connect. 
Para o grupo Sensores de Temperatura, a definição da unidade de temperatura é necessária. Para o grupo Sinais Analógicos Lineares, por 
sua vez, a definição da faixa de medição é necessária. 
Para todos os tipos de sinais de entrada, é necessário que sejam definidos valores para os seguintes parâmetros de operação dos canais de 
entradas analógicas do DigiRail Connect (ver seção Entradas Analógicas do capítulo Software de Configuração): 
• Taxa de Amostragem: Permite definir o número de leituras realizadas a cada segundo pelo canal de entrada analógica sobre o sinal de 

entrada recebido: 1 leitura por segundo ou 10 leituras por segundo. 
• Filtro: Permite definir o valor da Constate de Tempo de um filtro a ser aplicado sobre o sinal de entrada medido. Parâmetro utilizado para 

melhorar a estabilidade do sinal medido. Ajustável entre 0 e 1200 segundos. 

5.3.1 LEDS DE STATUS DE A1 – A2 

Quando acesos, os LEDs de status de A1 e A2 indicam que o respectivo canal está habilitado, não refletindo a condição ou o valor do sinal pre-
sente em seus terminais. Além de indicar se um canal está ou não habilitado, os LEDs também informam, ao piscar, quando há algum problema 
no respectivo canal.  
Condições indevidas nos canais de entrada são chamadas de "Condição de Erro" e são tratadas em parágrafos específicos deste manual. 
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5.3.2 CONDIÇÃO DE ERRO DAS ENTRADAS ANALÓGICAS 

É denominada "Condição de Erro" toda condição de uso ou de operação indevida para os canais de entrada do DigiRail Connect. Muitas das 
condições indevidas são identificadas e então sinalizadas mediante o piscar do LED de status do respectivo canal.  
As condições de erro das entradas analógicas estão listadas na Tabela 04: 

TIPO DE ENTRADA CONDIÇÃO DE ERRO 

Sensores de Temperatura • Medidas além dos limites da faixa de operação; 
• Entrada aberta / sinal aberto. 

0-20 mA • Medidas acima de 22 mA (± 0,5 mA) (*). 

0-5 / 0-10 V • Medidas acima de 10 % do limite superior (*); 
• Inversão de polaridade. 

4-20 mA 

• Medidas abaixo de 3,5 mA (± 0,2 mA); 
• Medidas acima de 22 mA (± 0,5 mA); 
• Entrada aberta / sinal aberto; 
• Inversão de polaridade. 

Tabela 04 – Condições de erro das entradas analógicas 

(*) Não há sinalização de erro quando o sensor estiver em entrada aberta / sinal aberto. 

5.3.3 CONEXÕES DAS ENTRADAS ANALÓGICAS 

 
Fig. 14 – TC / Pt100 / Pt1000 / NTC / V / mA 
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5.4 ENTRADAS DIGITAIS 
O DigiRail Connect possui versões com 4 e 8 canais de entradas digitais, identificados como D1 ... D4 ... D8, em seu painel frontal. Esses canais 
digitais são próprios para receber sinais elétricos do tipo Contato Seco, NPN e PNP.  
Cada canal pode ser configurado de modo independente por meio do software configurador NXperience (ver capítulo Software de Configuração). 

 
Fig. 15 – Entradas digitais 

As entradas digitais podem executar distintas funções, que serão definidas durante sua configuração (ver seção Entradas Digitais do capítulo 
Software de Configuração). As funções disponíveis são: 
• Estado Lógico: Quando configurado como Estado Lógico, permite que o dispositivo relacione os níveis de tensão inseridos na entrada 

digital com os estados lógicos 0 e 1. 
o Nível Lógico Alto (1): Tensões maiores que 2,2 V; 
o Nível Lógico Baixo (0): Tensões menores que 1,5 V. 

• Contador: Permite que a entrada digital conte o número de pulsos recebidos em seus terminais. Como referência para incrementar a conta-
gem, é possível utilizar a borda de subida (transição de 0 para 1) ou a borda de descida (transição de 1 para 0) do pulso recebido. 

• Integrador ON/OFF: Permite que seja realizada a soma (integração) dos intervalos de tempo medidos com a entrada digital em estado lógico 
0 e também a soma dos intervalos de tempo medidos com a entrada digital em estado lógico 1. As duas informações serão disponibilizadas 
em separado. Valor apresentado em segundos. 

Adicionalmente, as funções Contador e Integrador ON/OFF possuem o recurso Preset, que permite definir um valor inicial para a contagem de 
pulsos ou de soma dos intervalos da entrada digital em 0 e 1. 
Para o tipo de sinal Contato Seco, existe o recurso de Debounce, que permite definir um intervalo tempo a ser desconsiderado pela entrada 
digital a cada transição de estado lógico. 

5.4.1 LEDS DE STATUS DE D1 ... D8 

Quando acesos, os LEDs de status de D1 ... D8 indicam o estado lógico do sinal aplicado aos terminais da respectiva entrada digital. 

5.4.2 CONEXÕES DAS ENTRADAS DIGITAIS 

 
Fig. 16 – Contato Seco / NPN / PNP 
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5.5 SAÍDAS ANALÓGICAS 
O DigiRail Connect possui uma versão com 2 canais de saída analógica, identificados como O1 e O2, em seu painel frontal. Esses canais esta-
belecem valores analógicos de tensão ou de corrente, de acordo com os valores digitais recebidos. 
Cada canal pode ser configurado de modo independente por meio do software configurador NXperience (ver capítulo Software de Configuração). 

 
Fig. 17 – Saídas analógicas 

Os canais de saída analógica O1 e O2 não são isolados eletricamente uns dos outros, mas são isolados eletricamente dos demais circuitos do 
DigiRail Connect. 
As saídas analógicas possuem três tipos de sinais. Não há necessidade de realizar alterações físicas para a utilização de qualquer dos tipos de 
saída disponíveis. Basta selecionar a opção desejada durante a configuração do DigiRail Connect (ver seção Saídas Analógicas do capítulo 
Software de Configuração): 
• 0-20 mA; 
• 4-20 mA; 
• 0-10 V. 
Além de definir o tipo de saída desejado, é necessário utilizar o software de configuração NXperience para definir outros parâmetros de operação 
e de comportamento das saídas analógicas em diferentes situações, conforme mostrado abaixo: 
• Range de Operação: Parâmetro que determina a faixa de operação da saída analógica: 

o 0,00 a 100,00 %: O registrador que comanda a saída analógica aguarda valores percentuais dentro da faixa 0 a 100 %, onde: 
 0,00 %: Corresponde ao valor mínimo da saída analógica (0 mA, 4 mA ou 0 V); 
 100,00 %: Corresponde valor máximo da saída analógica (20 mA, 20 mA ou 10 V). 

o 0 a 32 000: O registrador que comanda a saída analógica aguarda valores dentro da faixa 0 a 32 000 contagens, onde: 
 0: Corresponde ao valor mínimo da saída analógica (0 mA, 4 mA ou 0 V); 
 32000: Corresponde valor máximo da saída analógica (20 mA, 20 mA ou 10 V). 

• Condição Inicial: Parâmetro que determina o valor inicial da saída ao ligar o dispositivo e do recebimento de um comando. São três as op-
ções possíveis: 
o Desabilitado: Determina que a saída analógica permaneça desligada após a inicialização do dispositivo até o recebimento de um co-

mando válido. 
o Valor Configurado: Permite definir, no parâmetro Valor Inicial, o valor a ser adotado pela saída analógica logo após a inicialização do 

dispositivo e até o recebimento de um comando válido. 
o Último Valor Válido:  Determina que a saída analógica adote o último valor válido registrado. 

• Valor de Estado Seguro (Watchdog): Parâmetro que define o valor adotado pela saída analógica em caso de perda de comunicação. 

5.5.1 LEDS DE STATUS DE O1 – O2 

Quando acesos, os LEDs de status de O1 e O2 indicam que o respectivo canal está habilitado, não refletindo a condição ou valor do sinal presen-
te em seus terminais. 

5.5.2 CONEXÕES DAS SAÍDAS ANALÓGICAS 

 
Fig. 18 – V / mA 
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5.6 SAÍDAS DIGITAIS 
O DigiRail Connect possui versões com saídas digitais do tipo Transistor (Sourcing), identificadas como K1 ... K8, e com saídas digitais do tipo 
relé, identificadas como R1 ... R4, em seu painel frontal. 

 
Fig. 19 – Saídas digitais 

O DigiRail Connect possui até oito saídas digitais (DOs), que obedecem a comandos recebidos via comunicação digital. Os registradores do 
grupo HR_DOx_VALUE são destinamos ao comando das saídas digitais. A escrita de valor 1 nesses registradores corresponde a ATIVAR a 
respectiva saída digital. A escrita do valor 0, por sua vez, corresponde a DESATIVAR a respectiva saída digital. 
É importante atentar para o fato de que o estado de saída ATIVA não necessariamente implica em saída ligada ou acionada. 
Uma série de parâmetros determina a operação das saídas digitais. Esses parâmetros são apresentados pelo software de configuração NXperience 
(ver capítulo Software de Configuração), que permite definir a configuração mais adequada à sua necessidade. 
Os parâmetros necessários à configuração das saídas digitais estão descritos abaixo. 

5.6.1 MODO DE ATUAÇÃO 

As saídas digitais possuem três modos de atuação diferentes: 
• Estado Lógico: A saída digital reproduz exatamente o estado lógico do seu respectivo registrador de estado do grupo HR_DOx_VALUE. 

 
Fig. 20 – Modo "Estado Lógico" 

• Pulso: Com o registrador de estado recebendo o valor 1, a saída ligará por um intervalo de tempo determinado (configurado no parâmetro 
Duração do Pulso) e, em seguida, voltará ao estado de desligado. 

 
Fig. 21 – Modo "Pulso"  

O estado de saída ATIVA não necessariamente implica em saída eletricamente ligada ou acionada. 
• Trem de Pulsos: Com o registrador de estado recebendo o valor 1, a saída passará a gerar um número definido de pulsos (configurado no 

parâmetro Número de Pulsos), com uma duração definida (configurada no parâmetro Duração do Pulso) e em um período definido (configu-
rado no parâmetro Período da Repetição). Após a sequência de pulsos, a saída digital voltará ao estado de desligado. 

 
Fig. 22 – Modo "Trem de Pulsos" (1) 
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O estado de saída ATIVA não necessariamente implica em saída eletricamente ligada ou acionada. 

 
Fig. 23 – Estado da saída digital 

5.6.2 ESTADO LÓGICO INICIAL 

É a condição que a saída digital deve adotar imediatamente após a inicialização do DigiRail Connect e na qual deve permanecer até o recebi-
mento de um  comando digital que redefina sua condição. Existem três possibilidades de Estado Lógico Inicial: 
• Desligado: Determina que a saída digital permaneça desligada (0) após a inicialização do dispositivo. 
• Ligado: Determina que a saída digital inicie ligada (1) após a inicialização do dispositivo. 
• Último Estado Válido: Determina que a saída digital tome o último estado válido adotado pelo dispositivo antes da inicialização atual. 

5.6.3 WATCHDOG DE ESTADO SEGURO 

Permite definir a condição a ser adotada pela saída digital quando o recebimento de comandos digitais é interrompido por uma falha de comunica-
ção. 
• Desligado: Determina que a saída digital permaneça desligada até que a comunicação seja restabelecida. 
• Ligado: Determina que a saída digital permaneça ligada até que a comunicação seja restabelecida. 

5.6.4 LEDS DE STATUS DE K1 ... K8 / R1 ... R4 

Quando acesos, os LEDs de status de K1 ... K8 e R1 ... R4 indicam que o respectivo canal está acionado (estado lógico 1). 

5.6.5 CONEXÕES DAS SAÍDAS DIGITAIS TRANSISTOR 

 
Fig. 24 – Transistor 

 

 

Os canais de Saída Digital tipo Transistor não são eletricamente isolados dos canais 
de Entrada Digital, porém são isolados dos demais circuitos elétricos do DigiRail 
Connect. 

5.6.6 CONEXÕES DAS SAÍDAS DIGITAIS RELÉ 

 
Fig. 25 – Relé 
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5.7 LEDS 
5.7.1 LED DE OPERAÇÃO 

 
Indica se o dispositivo está ou não alimentado eletricamente. 

5.7.2 LED DE COMUNICAÇÃO RS485 

 
Se o LED estiver piscando, indica que existe uma comunicação em andamento por meio da interface RS485. Se o LED estiver apagado, indica 
que o dispositivo não está se comunicando por meio de da interface RS485. 

5.7.3 LED DE STATUS GERAL 

 
Se o LED estiver piscando, indica que existe problema em algum canal ou em alguma configuração enviada para o dispositivo. O LED também 
piscará caso seja forçado algum valor em quaisquer das entradas ou saídas (ver seção DIAGNÓSTICOS do capítulo SOFTWARE DE 
CONFIGURAÇÃO). Do contrário, se manterá aceso. 

5.7.4 LEDS DE STATUS DE CADA CANAL 

O funcionamento do LED de status de cada canal pode ser visualizado na respectiva seção do mesmo, dentro deste capítulo. 
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6. PROTOCOLO MODBUS 
O DigiRail Connect é compatível com o protocolo Modbus, um protocolo de comunicação de dados utilizado para conectar o dispositivo a siste-
mas supervisórios de controle e aquisição de dados (SCADA). 

6.1 COMANDOS 
6.1.1 READ HOLDING REGISTERS – 0x03 

Este comando pode ser utilizado para ler o valor de um ou até o máximo de registradores consecutivos. 

6.1.2 WRITE HOLDING REGISTERS – 0x06 

Este comando pode ser utilizado para escrever em um registrador. 

6.1.3 WRITE MULTIPLE HOLDING REGISTERS – 0x16 

Este comando pode ser utilizado para escrever em múltiplos registradores. 

6.2 TABELA DE REGISTRADORES 
Segue abaixo a tabela de registradores suportados pelo dispositivo: 

ENDEREÇO 
MODBUS REGISTRADOR DESCRIÇÃO 

0 HR_NUM_SERIE_LO 
Número de série do dispositivo (2 registradores). 

1 HR_NUM_SERIE_HI 

2 HR_HW_SET_LO Configuração do hardware presente. 
São dois registradores de 16 bits. Cada um dos bits representa a 
presença de um periférico ou canal: 

2 HR_HW_SET_LO 
3 HR_HW_SET_HI 

A parte baixa (HR_HW_SET_LO) é composta pelos bits de 0 a 15. A 
parte alta (HR_HW_SET_HI) é composta pelos bits de 16 a 31. 
 
BIT 0: DI0: Entrada digital 1; 
BIT 1: DI1: Entrada digital 2; 
BIT 2: DI2: Entrada digital 3; 
BIT 3: DI3: Entrada digital 4; 
BIT 4: DI4: Entrada digital 5; 
BIT 5: DI5: Entrada digital 6; 
BIT 6: DI6: Entrada digital 7; 
BIT 7: DI7: Entrada digital 8. 
 
BIT 8: DO0: Saída digital 1; 
BIT 9: DO1: Saída digital 2; 
BIT10: DO2: Saída digital 3; 
BIT11: DO3: Saída digital 4; 
BIT12: DO4: Saída digital 5; 
BIT13: DO5: Saída digital 6; 
BIT14: DO6: Saída digital 7; 
BIT15: DO7: Saída digital 8. 
 
BIT16: DO0_Relay: Saída relé 1; 
BIT17: DO1_Relay: Saída relé 2; 
BIT18: DO2_Relay: Saída relé 3; 
BIT19: DO3_Relay: Saída relé 4; 
BIT20: DO4_Relay: Saída relé 5; 
BIT21: DO5_Relay: Saída relé 6; 
BIT22: DO6_Relay: Saída relé 7; 
BIT23: DO7_Relay: Saída relé 8. 
 

3 HR_HW_SET_HI 
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ENDEREÇO 
MODBUS REGISTRADOR DESCRIÇÃO 

BIT24: AO0: Saída analógica 1; 
BIT25: AO1: Saída analógica 2. 
 
BIT26: AI0: Entrada analógica 1; 
BIT27: AI1: Entrada analógica 2. 
 
BIT28: Ethernet: Interface Ethernet; 
BIT29: CAN: Interface CAN; 
BIT30: RS485: Interface RS485; 
BIT31: b31: Reservado. 

4 HR_ETH_MAC0 

Endereço MAC da interface Ethernet: 6H:6L:5H:5L:4H:4L                                             5 HR_ETH_MAC1 

6 HR_ETH_MAC2 

7 HR_TS_CALIB0 

Data da última calibração (Unix Timestamp; UTC). 
8 HR_TS_CALIB1 

9 HR_TS_CALIB2 

10 HR_TS_CALIB3 

11 HR_VERSAO_FW Versão de firmware. 

12 HR_ID Código de identificação: 0x0300 (hexadecimal). 

14 HR_AI1_LO 
Valor lido da entrada A1. 

15 HR_AI1_HI 

16 HR_AI2_LO 
Valor lido da entrada A2. 

17 HR_AI2_HI 

18 HR_AO1_LO 
Valor atual da saída O1. 

19 HR_AO1_HI 

20 HR_AO2_LO 
Valor atual da saída O2. 

21 HR_AO2_HI 

22 HR_COUNTER1_LO 
Valor atual do contador da entrada D1. 

23 HR_COUNTER1_HI 

24 HR_COUNTER2_LO 
Valor atual do contador da entrada D2. 

25 HR_COUNTER2_HI 

26 HR_COUNTER3_LO 
Valor atual do contador da entrada D3. 

27 HR_COUNTER3_HI 

28 HR_COUNTER4_LO 
Valor atual do contador da entrada D4. 

29 HR_COUNTER4_HI 

30 HR_COUNTER5_LO 
Valor atual do contador da entrada D5. 

31 HR_COUNTER5_HI 

32 HR_COUNTER6_LO Valor atual do contador da entrada D6. 
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ENDEREÇO 
MODBUS REGISTRADOR DESCRIÇÃO 

33 HR_COUNTER6_HI 

34 HR_COUNTER7_LO 
Valor atual do contador da entrada D7. 

35 HR_COUNTER7_HI 

36 HR_COUNTER8_LO 
Valor atual do contador da entrada D8. 

37 HR_COUNTER8_HI 

38 HR_DI1_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D1. 

39 HR_DI1_TIME_ON_HI 

40 HR_DI2_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D2. 

41 HR_DI2_TIME_ON_HI 

42 HR_DI3_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D3. 

43 HR_DI3_TIME_ON_HI 

44 HR_DI4_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D4. 

45 HR_DI4_TIME_ON_HI 

46 HR_DI5_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D5. 

47 HR_DI5_TIME_ON_HI 

48 HR_DI6_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D6. 

49 HR_DI6_TIME_ON_HI 

50 HR_DI7_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D7. 

51 HR_DI7_TIME_ON_HI 

52 HR_DI8_TIME_ON_LO 
Valor atual do integrador de tempo "ON" da entrada D8. 

53 HR_DI8_TIME_ON_HI 

54 HR_DI1_TIME_OFF_LO 
Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D1. 

55 HR_DI1_TIME_OFF_HI 

56 HR_DI2_TIME_OFF_LO 
Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D2. 

57 HR_DI2_TIME_OFF_HI 

58 HR_DI3_TIME_OFF_LO 
Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D3. 

59 HR_DI3_TIME_OFF_HI 

60 HR_DI4_TIME_OFF_LO 
Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D4. 

61 HR_DI4_TIME_OFF_HI 

62 HR_DI5_TIME_OFF_LO 
Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D5. 

63 HR_DI5_TIME_OFF_HI 

64 HR_DI6_TIME_OFF_LO 
Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D6. 

65 HR_DI6_TIME_OFF_HI 

66 HR_DI7_TIME_OFF_LO Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D7. 
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ENDEREÇO 
MODBUS REGISTRADOR DESCRIÇÃO 

67 HR_DI7_TIME_OFF_HI 

68 HR_DI8_TIME_OFF_LO 
Valor atual do integrador de tempo "OFF" da entrada D8. 

69 HR_DI8_TIME_OFF_HI 

70 HR_INPUT1_STATE Estado da entrada D1. 

71 HR_INPUT2_STATE Estado da entrada D2. 

72 HR_INPUT3_STATE Estado da entrada D3. 

73 HR_INPUT4_STATE Estado da entrada D4. 

74 HR_INPUT5_STATE Estado da entrada D5. 

75 HR_INPUT6_STATE Estado da entrada D6. 

76 HR_INPUT7_STATE Estado da entrada D7. 

77 HR_INPUT8_STATE Estado da entrada D8. 

78 HR_OUTPUT1_STATE Estado atual da saída K1/R1. 

79 HR_OUTPUT2_STATE Estado atual da saída K2/R2. 

80 HR_OUTPUT3_STATE Estado atual da saída K3/R3. 

81 HR_OUTPUT4_STATE Estado atual da saída K4/R4. 

82 HR_OUTPUT5_STATE Estado atual da saída K5. 

83 HR_OUTPUT6_STATE Estado atual da saída K6. 

84 HR_OUTPUT7_STATE Estado atual da saída K7. 

85 HR_OUTPUT8_STATE Estado atual da saída K8. 

94 HR_INTERNAL_TEMP Valor de temperatura de Junta Fria que foi adotado para que haja a 
compensação da Junta Fria em medições com termopares. 

98 HR_STATUS_AI_CH1 Flags de status do canal A1. 

99 HR_STATUS_AI_CH2 Flags de status do canal A2. 

132 HR_INFO_ETH_IPV4_LO Endereço IPv4.  
Exemplo: IP=192.168.0.1:  
HR_INFO_ETH_IPV4_HI=0xC0A8 (hexadecimal); 
HR_INFO_ETH_IPV4_LO=0x0001 (hexadecimal). 133 HR_INFO_ETH_IPv4_HI 

134 HR_INFO_ETH_IPV4_SBNT_MSK_LO 
Máscara de subrede IPv4 (Mesmo formato do endereço IP). 

135 HR_INFO_ETH_IPV4_SBNT_MSK_HI 

136 HR_INFO_ETH_IPV4_DFLT_GTWY_LO 
Gateway padrão IPv4 (Mesmo formato do endereço IP). 

137 HR_INFO_ETH_IPV4_DFLT_GTWY_HI 

140 HR_TOTAL_SOCKETS Número de sockets disponíveis. 

141 HR_SOCKETS_IN_USE Número de sockets em uso. 

142 HR_GENERAL_ERROR_LO 
Contador de erros da interface Ethernet. 

143 HR_GENERAL_ERROR_HI 

144 HR_RELISTEN_ERROR_LO 
Contador de erros de relisten. 

145 HR_RELISTEN_ERROR_HI 
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ENDEREÇO 
MODBUS REGISTRADOR DESCRIÇÃO 

146 HR_SOCKET_SWITCH_ERROR_LO 
Contador de erros de chaveamento de sockets. 

147 HR_SOCKET_SWITCH_ERROR_HI 

148 HR_DISCONNECT_ERROR_LO 
Contador de erros de desconexão. 

149 HR_DISCONNECT_ERROR_HI 

150 HR_SOCKET_CREATION_ERROR_LO 
Contador de erros de criação de sockets. 

151 HR_SOCKET_CREATION_ERROR_HI 

152 HR_SOCKET_DELETE_ERROR_LO 
Contador de erros de apagamento de sockets. 

153 HR_SOCKET_DELETE_ERROR_HI 

154 HR_IP_INVALID_PACKETS_LO 
Número de pacotes inválidos recebidos. 

155 HR_IP_INVALID_PACKETS_HI 

156 HR_PACKETS_SENT_LO 
Número de pacotes enviados. 

157 HR_PACKETS_SENT_HI 

158 HR_PACKETS_RECEIVED_LO 
Número de pacotes recebidos. 

159 HR_PACKETS_RECEIVED_HI 

500 HR_DO1_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K1/R1. 

501 HR_DO2_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K2/R2. 

502 HR_DO3_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K3/R3. 

503 HR_DO4_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K4/R4. 

504 HR_DO5_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K5. 

505 HR_DO6_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K6. 

506 HR_DO7_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K7. 

507 HR_DO8_VALUE Registrador de manipulação do estado da saída K8. 

508 HR_DO1_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K1/R1. 

509 HR_DO1_FORCE_STATE Habilita forçamento da saída K1/R1. 

510 HR_DO2_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K2/R2. 

511 HR_DO2_FORCE_STATE Habilita forçamento de saída K2/R2. 

512 HR_DO3_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K3/R3. 

513 HR_DO3_FORCE_STATE Habilita forçamento da saída K3/R3. 

514 HR_DO4_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K4/R4. 

515 HR_DO4_FORCE_STATE Habilita forçamento da saída K4/R4. 

516 HR_DO5_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K5. 

517 HR_DO5_FORCE_STATE Habilita forçamento da saída K5. 

518 HR_DO6_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K6. 

519 HR_DO6_FORCE_STATE Habilita forçamento da saída K6. 
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ENDEREÇO 
MODBUS REGISTRADOR DESCRIÇÃO 

520 HR_DO7_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K7. 

521 HR_DO7_FORCE_STATE Habilita forçamento da saída K7. 

522 HR_DO8_STATE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída K8. 

523 HR_DO8_FORCE_STATE Habilita forçamento da saída K8. 

524 HR_AO1_VALUE Registrador de manipulação de valores aplicados pela saída O1. 

525 HR_AO2_VALUE Registrador de manipulação de valores aplicados pela saída O2. 

526 HR_AO1_VALUE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída O1. 

527 HR_AO1_FORCE_VALUE Habilita forçamento da saída O1. 

528 HR_AO2_VALUE_TO_FORCE Valor de forçamento da saída O2. 

529 HR_AO2_FORCE_VALUE Habilita forçamento da saída O2. 

1530 HR_DI1_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D1 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1531 HR_DI1_FORCE_HI 

1533 HR_DI1_FORCE Habilita forçamento da entrada D1. 

1580 HR_DI2_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D2 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1581 HR_DI2_FORCE_HI 

1583 HR_DI2_FORCE Habilita forçamento da entrada D2. 

1630 HR_DI3_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D3 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1631 HR_DI3_FORCE_HI 

1633 HR_DI3_FORCE Habilita forçamento da entrada D3. 

1680 HR_DI4_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D4 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1681 HR_DI4_FORCE_HI 

1683 HR_DI4_FORCE Habilita forçamento da entrada D4. 

1730 HR_DI5_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D5 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1731 HR_DI5_FORCE_HI 

1733 HR_DI5_FORCE Habilita forçamento da entrada D5. 

1780 HR_DI6_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D6 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1781 HR_DI6_FORCE_HI 

1783 HR_DI6_FORCE Habilita forçamento da entrada D6. 

1830 HR_DI7_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D7 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1831 HR_DI7_FORCE_HI 

1833 HR_DI7_FORCE Habilita forçamento da entrada D7. 

1880 HR_DI8_FORCE_LO Valor de forçamento para a entrada D8 (estado lógico, contador ou 
integrador de tempo). 

1881 HR_DI8_FORCE_HI 

1883 HR_DI8_FORCE Habilita forçamento da entrada D8. 
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ENDEREÇO 
MODBUS REGISTRADOR DESCRIÇÃO 

2333 HR_AI1_FORCE_VALUE Habilita forçamento da entrada A1. 

2334 HR_AI1_FORCED_LO 
Valor para forçamento da entrada A1 (32 bits). 

2335 HR_AI1_FORCED_HI 

2383 HR_AI2_FORCE_VALUE Habilita forçamento da entrada A2. 

2384 HR_AI2_FORCED_LO 
Valor para forçamento da entrada A2 (32 bits). 

2385 HR_AI2_FORCED_HI 
Tabela 05 – Tabela de Registradores 
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7. SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO 

7.1 NXPERIENCE 
O software NXperience permite configurar e analisar os dados do DigiRail Connect. Com ele, é possível explorar todas as funcionalidades e recursos 
do dispositivo, comunicando-se por meio de sua interface USB. 
Além disso, o NXperience permite forçar valores nas entradas e nas saídas analógicas e digitais e realizar a análise de informações sobre a 
interface Ethernet e o status do dispositivo. 
O NXperience é a mais completa ferramenta de configuração para a nova linha de dispositivos da NOVUS. O download do software pode ser 
realizado gratuitamente em nosso website www.novus.com.br, na Área de Downloads. 

7.2 CONFIGURANDO O DIGIRAIL CONNECT COM O NXPERIENCE  
É possível configurar o DigiRail Connect ao clicar no botão Configurar, localizado na tela inicial do NXperience. As seções a seguir descrevem 
cada um dos parâmetros passíveis de configuração e suas particularidades. 

7.2.1 INFORMAÇÕES GERAIS DO DISPOSITIVO 

 
Fig. 26 – Parâmetros Gerais 

• Nome do Dispositivo: Permite configurar um nome, que será utilizado como um identificador, para o dispositivo. O campo permite até 24 
caracteres. 

• Modelo: Exibe o modelo do dispositivo. 
• Número de Série: Exibe o número único de identificação do dispositivo.  
• Versão de Firmware: Exibe a versão do firmware gravada no dispositivo. 
  

http://www.novus.com.br/


 

NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.  25/35               

7.2.2 ENTRADAS ANALÓGICAS 

 
Fig. 27 – Entradas Analógicas 

• Tag: Permite configurar um nome, que será utilizado como um identificador, para a entrada analógica. O campo permite até 24 caracteres. 
• Tipo de Sinal: Permite configurar o tipo de sensor a ser utilizado em cada entrada analógica. 
• Unidade: Permite configurar a unidade de cada entrada analógica. No caso de sensores de temperatura, é possível selecionar as unidades 

°C ou °F. 
• Valor Inferior do Range: Com os sinais lineares, permite definir um valor inferior para o range. 
• Valor Superior do Range: Com os sinais lineares, permite definir um valor superior para o range -65.535 a 65.535. 
• Taxa de Amostragem: Permite configurar uma taxa de amostragem de 1 por segundo (o que concede mais estabilidade ao processo) ou de 

10 por segundo (o que concede menos estabilidade ao processo). 
• Filtro: Permite definir um filtro para a entrada analógica selecionada. 
• Valor em caso de Erro: Permite definir um valor a ser apresentado quando houver erro na entrada configurada. 

7.2.3 ENTRADAS DIGITAIS 

 
Fig. 28 – Entradas Digitais 

• Tag: Permite configurar um nome, que será utilizado como um identificador, para a entrada digital. O campo permite até 24 caracteres. 
• Função: Permite selecionar a função a ser realizada pela entrada digital. 

o Estado Lógico: Permite ler o estado lógico do sinal aplicado à entrada digital. 
 Nível Lógico Alto (1): Tensões maiores que 2,2 V; 
 Nível Lógico Baixo (0): Tensões menores que 1,5 V. 

o Contador: Borda de Subida: Permite contar o número de pulsos recebidos na borda de subida. Até 250 Hz. 
o Contador: Borda de Descida: Permite contar o número de pulsos recebidos na borda de descida. Até 250 Hz. 
o Integrador ON/OFF: Permite integrar em um registrador os intervalos de tempo da entrada digital desligada e, em outro registrador, os in-

tervalos de tempo da entrada digital ligada. Valor contabilizado em segundos. 



 

NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.  26/35               

• Tipo de Sinal: Permite configurar o tipo de sensor a ser utilizado. 
• Debounce: Permite definir um intervalo de tempo a ser desconsiderado pelo contador após a detecção da borda na entrada. Funcionalidade 

disponível ao selecionar o tipo de sensor Contato Seco. Intervalo limitado a 10 s (10 000 ms) máximos. 
• Preset: Permite definir um valor inicial para os contadores de borda de subida, borda de descida e para o integrador ON/OFF.  

7.2.4 SAÍDAS ANALÓGICAS 

 
Fig. 29 – Saídas Analógicas 

• Tag: Permite configurar um nome, que será utilizado como um identificador, para a saída analógica. O campo permite até 24 caracteres. 
• Tipo: Permite configurar o tipo de sinal da saída analógica. 
• Range de Operação: Permite definir a escala utilizada pela saída analógica, podendo ser de 0 a 100 % ou de 0 a 32.000 contagens. 
• Condição Inicial: Permite definir o estado inicial da saída analógica do dispositivo após a inicialização do mesmo até que haja o reconheci-

mento de um comando. 
o Desabilitado: Permite determinar que a saída analógica permaneça desligada após a inicialização do dispositivo. 
o Valor Configurado: Permite definir, no parâmetro Valor Inicial, o valor a ser adotado pela saída analógica após a inicialização do dispo-

sitivo. 
 Valor Inicial: Permite definir o valor a ser adotado pela saída analógica após a inicialização do dispositivo. Este parâmetro está dire-

tamente relacionado ao range de operação escolhido, podendo ser qualquer valor dentro da faixa 0 a 100 % ou 0 a 32.000 conta-
gens. 

o Último Valor Válido: Permite determinar que, após a inicialização do dispositivo, a saída analógica adote o último valor válido aplicado 
dos respectivos registradores de manipulação de valores fornecidos pela (HR_AO"x"_VALUE). 

• Valor de Estado Seguro (Watchdog): Permite definir o valor a ser adotado pela saída analógica em caso de perda da comunicação Ethernet 
e/ou RS485. 
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7.2.5 SAÍDAS DIGITAIS 

 
Fig. 30 – Saídas Digitais 

• Tag: Permite configurar um nome, que será utilizado como um identificador, para a saída digital. O campo permite até 24 caracteres. 
• Modo de Atuação: Permite definir o modo de atuação da saída digital. 

o Estado Lógico: Quando selecionado, permite que seja aplicado o valor 0 ou 1 à saída digital configurada.  
o Pulso: Quando selecionado, permite que a saída digital seja ligada por um tempo definido (definido no parâmetro Duração do Pulso) e 

que, após esse período, retorne à condição de desligada.  
 Duração do Pulso: Permite definir o período de duração do pulso e por quanto tempo a saída digital permanecerá ligada. 

o Trem de Pulsos: Quando selecionado, permite que a saída digital gere uma sequência definida de pulsos. 
 Duração do Pulso: Permite definir o período de duração do pulso e por quanto tempo a saída digital permanecerá ligada. 
 Período de Repetição: Permite definir o período de repetição do trem de pulsos, que consiste no intervalo entre os pulsos. 
 Número de Pulsos: Permite definir o número de pulsos a serem aplicados no intervalo configurado. 

• Estado Lógico Inicial: Permite definir o estado inicial da saída digital do dispositivo após a inicialização do mesmo até que haja o reconheci-
mento de um comando. 
o Desligado: Permite que a saída digital permaneça desligada (0) após a inicialização do dispositivo. 
o Ligado: Permite que a saída digital inicie ligada (1) após a inicialização do dispositivo. 
o Último Estado Válido: Permite que a saída digital adote o último estado válido registrado. 

• Valor de Estado Seguro: Permite definir a condição a ser adotada pela saída digital quando o recebimento de um comando for interrompido 
por causa de uma falha de comunicação. 
o Desligado: Permite que a saída digital permaneça desligada até que a comunicação seja restabelecida. 
o Ligado: Permite que a saída digital permaneça ligada até que a comunicação seja restabelecida. 
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7.2.6 PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO 

7.2.6.1 ETHERNET 

 
Fig. 31 – Comunicação: Ethernet 

INTERFACE INTERNET 

• Interface Ethernet: Permite habilitar ou desabilitar a interface Ethernet. 
• Endereço Obtido: Permite definir o modo pelo qual o DigiRail Connect obterá um IP: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), protoco-

lo que permite que o IP (Internet Protocol) do dispositivo seja atribuído pelo servidor da rede, ou Estático, que permite que o usuário defina o 
endereço IP, a máscara de subrede e o gateway padrão para a conexão. 

• Endereço IP: Permite inserir o IP, que se refere à identificação do dispositivo em uma rede local ou pública, a ser utilizado pelo dispositivo. É 
um campo obrigatório quando o parâmetro Endereço Obtido estiver marcado como Estático. 

• Máscara de Subrede: Também conhecida como subnet mask ou netmask, permite dividir uma rede específica em subredes menores, tor-
nando mais efetivo o uso de determinado espaço de endereço IP. É um campo obrigatório quando o parâmetro Endereço Obtido estiver 
marcado como Estático. 

• Gateway Padrão: Permite inserir um gateway padrão, que se refere ao endereço do dispositivo na rede que conecta seus computadores à 
Internet, para o dispositivo. É um campo obrigatório quando o parâmetro Endereço Obtido estiver marcado como Estático. 

MODBUS TCP 

• Porta: Permite definir a porta TCP em que o serviço ficará disponível. 
• Endereço: Permite definir o endereço Modbus a ser adotado pelo dispositivo, a fim de que o mesmo possa se comunicar em uma rede Modbus. 
• Timeout do Gateway: Permite definir o tempo de espera (em milissegundos) do gateway. É um campo obrigatório quando o parâmetro Modo 

de Operação Modbus da guia RS485 (ver seção RS485) estiver selecionado como Gateway. 
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7.2.6.2 RS485 

 
Fig. 32 – Comunicação: RS485 

• Modo de Operação Modbus: Permite definir o modo de operação Modbus da interface RS485: Escravo ou Gateway. 
• Endereço Modbus: Permite definir o endereço Modbus a ser utilizado pelo dispositivo, a fim de que o mesmo possa se comunicar em uma 

rede Modbus. É um campo editável quando o parâmetro Modo de Operação Modbus estiver selecionado como Escravo. Permite endereço 
entre 1 e 247. 

• Baud Rate: Permite definir a Baud Rate a ser utilizada pela rede Modbus. 
• Paridade: Permite definir a paridade a ser utilizada pela rede Modbus: par, ímpar ou nenhuma. 
• Stop Bits: Permite definir o número de Stop Bits a serem utilizados pela rede Modbus. 

OPERAÇÃO EM MODO GATEWAY 

O DigiRail Connect pode ser configurado para operar em modo Gateway entre uma rede Modbus TCP e uma rede Modbus RTU. O DigiRail 
Connect permitirá que um cliente Modbus TCP na rede Modbus TCP (um CLP ou um sistema supervisório SCADA via Ethernet, por exemplo) se 
comunique com equipamentos de uma rede Modbus RTU em RS485.  
Juntamente com a configuração da interface Ethernet também existe a configuração do Modbus TCP onde, além da porta, configura-se o endere-
ço RTU do DigiRail Connect e, caso habilitado, também o timeout do gateway Modbus TCP/RTU. Todas as requisições Modbus TCP recebidas 
no DigiRail Connect com um endereço Modbus RTU diferente do configurado nele serão convertidas ao protocolo Modbus RTU e retransmitidas 
na rede RS485. As respostas dessas requisições serão reconvertidas ao protocolo Modbus TCP e retransmitidas pela rede Ethernet para o cliente 
Modbus TCP que realizou a requisição.  
O modo Gateway se limita apenas em adequar o protocolo ao meio físico, sendo transparente sob o ponto de vista do cliente Modbus TCP. 

7.2.6.3 WATCHDOG DE ESTADO SEGURO 

• Watchdog: Permite habilitar ou desabilitar a função Watchdog. 
• Timeout: Permite inserir um período de tempo (em ms) para que seja ativada a função Watchdog. Se houver perda de comunicação e, uma 

vez transcorrido o tempo de timeout configurado neste parâmetro, a saída analógica ou digital receberá o valor previamente configurado no 
parâmetro Watchdog de Estado Seguro. Este parâmetro pode ser configurado com um valor mínimo de 10 ms e um valor máximo de 65535 
ms. 

• RS485: Se selecionado, permite que a função Watchdog atue sobre a interface RS485. 
• Ethernet: Se selecionado, permite que a função Watchdog atue sobre a interface Ethernet. 
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7.3 DIAGNÓSTICOS 
É possível visualizar a guia de diagnósticos do DigiRail Connect ao clicar no botão Diagnósticos, localizado na tela inicial do NXperience. Além 
de oferecer uma análise sobre os status de comunicação do dispositivo, esta guia também permite forçar valores específicos para cada canal. 
As seções a seguir descrevem cada um dos parâmetros passíveis de configuração e suas particularidades. 

7.3.1 FORÇAMENTO DAS ENTRADAS DIGITAIS 

 
Fig. 33 – Diagnósticos: Entradas 

• Tag do Canal: Informa a tag do canal, definida no parâmetro Tag de cada entrada digital. 
• Estado: Informa o valor atual apresentado pelo canal. 
• Função: Informa a função configurada para cada canal, definida no parâmetro Função de cada entrada digital. 

o Pausar: Disponível para as funções Contador e Integrador. Permite congelar o valor do contador/integrador. Este botão é utilizado para 
congelar e para retomar o contador/integrador. 

• Preset: Permite, ao clicar no botão , aplicar ao canal o valor previamente configurado no parâmetro Preset da entrada digital. 

• Valor do Forçamento: Permite forçar um valor específico para cada canal ao inserir o valor desejado e clicar no botão . Ao executar 
esta função, o parâmetro Estado adotará o valor de forçamento configurado. Para interromper o forçamento, basta clicar no botão . 

• Atualizar Forçamento: Permite atualizar os valores dos forçamentos aplicados aos canais que já estejam forçados ao clicar no respectivo 
botão.  

7.3.2 FORÇAMENTO DAS ENTRADAS ANALÓGICAS 

• Tag do Canal: Informa a tag do canal, definida no parâmetro Tag de cada entrada analógica. 
• Estado: Informa o valor atual apresentado pelo canal. 
• Unidade: Informa a unidade configurada para cada entrada analógica, definida no parâmetro Unidade de cada entrada analógica. 
• Status: Informa o status de cada entrada analógica. OK significa que não existe erro na entrada analógica. NOK significa que existe erro na 

entrada analógica. 

• Valor do Forçamento: Permite forçar um valor específico para cada canal ao inserir o valor desejado e clicar no botão . Ao executar 
esta função, o parâmetro Estado adotará o valor de forçamento configurado. Para interromper o forçamento, basta clicar no botão . 

• Atualizar Forçamento: Permite atualizar os valores dos forçamentos aplicados aos canais que já estejam forçados ao clicar no respectivo 
botão.  
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7.3.3 FORÇAMENTO DAS SAÍDAS DIGITAIS 

 
Fig. 34 – Diagnósticos: Saídas 

• Tag do Canal: Informa a tag do canal, definida no parâmetro Tag de cada saída digital. 
• Estado: Informa o valor atual apresentado pelo canal. 
• Função: Informa a função configurada para cada canal, definida no parâmetro Modo de Atuação de cada saída digital. 

• Valor do Forçamento: Permite forçar um valor específico para cada canal ao inserir o valor desejado e clicar no botão . Ao executar 
esta função, o parâmetro Estado adotará o valor de forçamento configurado. Para interromper o forçamento, basta clicar no botão . 

• Atualizar Forçamento: Permite atualizar os valores dos forçamentos aplicados aos canais que já estejam forçados ao clicar no respectivo 
botão.  

7.3.4 FORÇAMENTO DAS SAÍDAS ANALÓGICAS 

• Tag do Canal: Informa a tag do canal, definida no parâmetro Tag de cada saída analógica. 
• Estado: Informa o valor atual apresentado pelo canal. 
• Tipo: Informa o tipo de sinal de saída configurado para cada canal: 0-20 mA, 4-20 mA ou 0-10 V. 

• Valor do Forçamento: Permite forçar um valor específico para cada canal ao inserir o valor desejado e clicar no botão . Ao executar 
esta função, o parâmetro Estado adotará o valor de forçamento configurado. Para interromper o forçamento, basta clicar no botão . 

• Atualizar Forçamento: Permite atualizar os valores dos forçamentos aplicados aos canais que já estejam forçados ao clicar no respectivo 
botão.  
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7.3.5 COMUNICAÇÃO 

 
Fig. 35 – Diagnósticos: Comunicação 

7.3.5.1 ETHERNET 

• Status: Informa se a interface Ethernet está habilitada. 
• Endereço IP: Informa o endereço IP do dispositivo. 
• Endereço MAC: Informa o endereço MAC do dispositivo. 

7.3.5.2 STATUS 

Informa se o dispositivo se encontra ou não em estado de erro. 
• Informações Avançadas: Informa data, hora e nome do evento ou do erro apresentado pelo dispositivo. Verificar Tabela 06 e Tabela 07 para 

obter mais informações sobre os mesmos. 

FLAGS DE EVENTO 
A comunicação Ethernet está habilitada e funcionando. 
O dispositivo está conectado via USB. 
Ocorreu um evento de Watchdog na interface RS485. 
Ocorreu um evento de Watchdog na interface Ethernet. 
Algum dos canais habilitados foi forçado. 
Algum dos canais habilitados foi pausado. 

Tabela 06 – Flags de evento 

FLAGS DE ERRO 
Erro na saída analógica. 
Erro na saída digital. 
Erro na fonte de alimentação. 
Erro nas entradas analógicas. 

Tabela 07 – Flags de erro 
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CARACTERÍSTICAS DIGIRAIL CONNECT 

Canais de Entrada 
Modelos RAMIX 4 Digitais e 2 Analógicos 
Modelos DMIX 8 Digitais 

Canais de Saída 
Modelos RAMIX 3 Digitais ou 2 Relés e 2 Analógicos 
Modelos DMIX 4 Relés ou 8 Digitais 

Entrada Analógica 

Sinais Analógicos Aceitos Termopares J, K, T, N, E, R, S e B, Pt100, Pt1000, NTC, 0-60 mV, 0-5 
Vcc, 0-10 Vcc, 0-20 mA, 4-20 mA 

Exatidão da Medida 

Termopares: 0,2 % da faixa máxima 
Pt100, Pt1000, NTC, mA, V, mV: 0,15 % da faixa máxima 
Erro de Junta Fria a ser considerado em medidas com termopares: 
J, K, T ± 1 °C / ± 1,8 °F 
N, E, R, S, B: ± 3 °C / ± 5,4 °F 

Impedância de Entrada dos 
Canais Analógicos 

0-60 mV, Pt100, Pt1000, NTC e termopares: >10 MΩ 
0-5 V, 0-10 V: >1 MΩ 
4-20 mA: 15 Ω + (1 V @ 20 mA) 

Pt100 Máxima resistência de cabo compensada: 20 Ω 
Corrente de excitação: 0,60 mA 

Resolução dos canais analó-
gicos Entradas Analógicas: 16 bits (65536 níveis) 

Entrada Digital 

Níveis Lógicos Nível lógico "0":  < 0,5 V 
Nível lógico "1": > 3 V 

Tensão Máxima 30 V 

Impedância de Entrada 270 kΩ 
Corrente de Entrada @ 30 Vcc 
(típica) 0,15 mA 

Frequência Máxima (onda 
quadrada) 

Contato Seco: 10 Hz 
PNP: 250 Hz 
NPN: 250 Hz 

Duração Mínima do Pulso 
Contato Seco: 50 ms 
PNP: 4 ms 
NPN: 4 ms 

Saída Digital DC Transistor 

Saídas tipo Transistor (Sourcing) 
Máxima corrente de carga: 500 mA 
Corrente de curto-circuito: 70 mA 
Tensão Elétrica máxima de chaveamento: 30 Vdc 
Tensão Elétrica mínima de chaveamento: 6 Vdc 

Saída Digital Relé 

Tipo: SPST-NO e SPDT 
Máxima corrente de carga: 3 A (SPST) / 6 A (SPDT) 
Tensão Elétrica de chaveamento: 250 Vac 
Próprio para cargas resistivas 

Saída Analógica 

Tipos de sinais: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V 
Carga máxima: 0-20 / 4-20 mA: ≤ 500 Ohms 
0-10 V: ≥ 2000 Ohms 
Resolução: 12 bits 
Exatidão: 0,5 % 

Interfaces de Comunicação 
USB   
Ethernet: 10/100 Mb/s, IEEE standard 802.3u  
RS485 

Software Configurador NXperience (via USB para desktops e notebooks) 

Fonte de Alimentação 
Tensão: 10 Vcc a 36 Vcc 
Consumo Máximo: 5 W 
Consumo Típico: 20 mA 
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Rigidez Dielétrica Ver Fig. 12 
Temperatura de Operação e 

Umidade 
Temperatura: -20 a 60 °C 
Umidade: 5 a 95 % RH, sem condensação 

Alojamento ABS+PC 
Índice de Proteção IP2O 

Dimensões 100 x 30 x 110 mm 
Tabela 08 – Especificações Técnicas 
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9. GARANTIA  
As condições de garantia se encontram em nosso website www.novus.com.br/garantia. 

http://www.novus.com.br/garantia

