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 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
O DigiRail-VA é um transmissor/condicionador de sinais relacionados à corrente alternada (monofásica) capaz de medir 
as seguintes grandezas em True-RMS: 

• Tensão 
• Corrente 
• Potência real, aparente e reativa 
• Frequência 
• Fator de potência 

Os valores medidos podem ser lidos através da sua interface RS485/Modbus RTU, além de poderem ser retransmitidos 
simultaneamente através de suas saídas 4-20 mA e 0-10 V. 
Essas características fazem com que o DigiRail-VA seja uma ótima solução para a medição de perfis de consumo em 
máquinas e instalações monofásicas. 

 

 
Esse produto não se aplica à tarifação de energia elétrica! 
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ESPECIFICAÇÕES 
Alimentação: 10 a 40 Vcc. Consumo máximo: aprox. 40 mA @ 24 V; mais 20 mA quando utilizada a saída 4-20 mA. 
Picos de até 20 mA podem aparecer no momento em que o equipamento está enviando dados pela interface RS485. 

Temperatura de Operação: 0 a 60 °C. 

Dimensões: 99,5 x 114,0 x 17,5 mm 

Peso: 96 g 

Alojamento: PA66, com fixação metálica para trilho DIN 35 mm. 

Proteção interna contra inversão da polaridade da tensão de alimentação. 

Secção do fio utilizado: AWG 28 a 12. 

Torque recomendado: 4 kgf·cm. 

Faixa da entrada de tensão: 0 a 300 Vca (RMS). 

Faixa da entrada de corrente: 0-5 Aca (RMS). 

Medição de frequência: entre 45 a 65 Hz. 

Saída analógica 4-20 mA e 0-10 V. 

Rangeabilidade das saídas analógicas: 10:1. É permitido um fator de escala maior, mas com perdas na exatidão. 

Interface RS485: Protocolo Modbus RTU – 3 fios. 

Entradas isoladas da saída e das interfaces de comunicação. Isolação: 2500 Vca / 1 minuto. 

Exatidão: 

• Leitura pela RS485 

o Tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa (real), potência aparente e potência reativa: 0,25 % (True-
RMS). 

o Fator de potência e frequência: 0,5 %. 

• Leitura pela saída 4-20 mA 

o Tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa (real), potência aparente e potência reativa: 0,5 % (True-
RMS). 

o Fator de potência e frequência: 1,0 %. 

• Leitura pela saída 0-10 V 

o Tensão eficaz, corrente eficaz, potência ativa (real), potência aparente e potência reativa: 0,5% (True-
RMS). 

o Fator de potência e frequência: 1,0 %. 
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INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

INSTALAÇÃO MECÂNICA 
O DigiRail-VA tem gabinete próprio para ser instalado em trilho de 35 mm. 
Para a instalação no trilho, deve-se localizar o gancho metálico na base e pressioná-lo contra o trilho. 

DIMENSÕES 

 
Fig. 01 – Dimensões do DigiRail-VA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OPERAÇÃO  
O DigiRail-VA possui conectores de alimentação, de entradas para medição AC, de saída para retransmissão analógica 
e de interfaces de comunicação serial RS485. Além disso, possui uma interface USB mini-B. 

 
Fig. 02 - Conexões do DigiRail-VA 

A Fig. 03 mostra as conexões elétricas necessárias. Os terminais 4, 5 e 6 pertencem à interface RS485/Modbus. Os 
terminais 7, 8 e 9 são destinados às saídas analógicas do equipamento (4-20 mA e 0-10 V – compartilham o mesmo 
terminal “negativo”). Os terminais 10, 11 e 12 são utilizados para a alimentação do DigiRail-VA (terminais 10 e 11 
conectados internamente). 

Os terminais 1, 2 e 3 são utilizados para as medições AC e devem ser conectados com cuidado. Verifique a seção 
“Entradas AC” para detalhes de conexão. 

 
Fig. 03 - Conexões elétricas do DigiRail-VA 
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RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO 

 
Recomenda-se utilizar um fusível adequado para a proteção da carga a ser medida. 

• Condutores de entrada devem percorrer a planta do sistema separados dos condutores de saída e de alimentação, 
em eletrodutos aterrados. 

• A alimentação dos instrumentos deve vir de uma rede própria para instrumentação. 
• É recomendável o uso de FILTROS RC (47 Ω e 100 nF, em série) em paralelo com bobinas de contactoras e 

solenóides que estejam próximas ou ligadas ao equipamento. 
• Em aplicações de controle é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar.  
• Seção dos fios utilizados: bitola mínima de 0,14 mm². 

ALIMENTAÇÃO 
Os terminais 11 e 12 (ou 10 e 12) recebem a alimentação do DigiRail-VA. A polaridade da alimentação deve ser 
observada, assim como a tensão adequada. 

RS485 

A interface RS485 do DigiRail-VA possui terminais para a comunicação a 3 fios (incluindo o comum) e opera como 
escravo Modbus RTU. Os comandos e a tabela de registradores disponíveis nessa interface podem ser consultados no 
capítulo “Comandos Modbus e Tabela de Registradores”. 
Essa interface 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 um ou dois 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 em nosso website. 

D1 D D+ B Linha bidirecional de dados. Terminal 4 
D0 D D- A Linha bidirecional de dados invertida. Terminal 5 

C Ligação opcional que melhora o desempenho da 
comunicação. Terminal 6 

GND 
 

 
INTERFACE USB 
O DigiRail-VA possui uma interface USB device, utilizada para a configuração e monitoração. O sistema operacional 
Windows® irá reconhecer o equipamento como uma porta serial virtual, o que permite a utilização da mesma por 
softwares Supervisórios (SCADA). 
Para acessá-la, deve-se utilizar o cabo USB fornecido. No primeiro acesso, será necessário instalar os drivers USB em 
seu computador. Para isso, verifique a seção “Instalação do Driver USB”. 

A comunicação nesta interface é Modbus RTU. Os comandos e a tabela de registradores disponíveis nessa interface 
podem ser consultados no capítulo “Comandos Modbus e Tabela de Registradores”. 

Nota: o produto não é alimentado pela interface USB. Deve-se utilizar uma fonte externa para realizar a configuração. 
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ENTRADAS AC 
O circuito de medição é isolado eletricamente do restante do equipamento (circuitos de alimentação e interfaces). 
Contudo, o máximo cuidado deve ser tomado na conexão elétrica dos fios condutores (ver seção “Instalação Elétrica”). 
Os limites máximos de tensão e corrente devem ser respeitados (ver seção “Especificações”). Para aumentar os níveis 
de tensão ou corrente que podem ser medidos, pode-se utilizar transformadores de corrente ou de tensão (ver seção 
“Usando transformadores de corrente e transformadores de tensão”). 

TERMINAL 1 2 3 

SINAL COMUM I V 
 
A medição de corrente é feita através de uma resistência shunt interna, o que significa que o DigiRail-VA ficará em 
série com a carga a ser medida. A figura a seguir mostra o equipamento conectado no circuito de medição. 

 
Fig. 04 – Medição de tensão e corrente 

Apesar do mais comum ser a medição simultânea da tensão e corrente, é possível conectar apenas a parte relativa à 
tensão ou à corrente para a medição. Nesses casos, a medição da variável não conectada apresentará um valor 
próximo de zero, assim como a medição das variáveis secundárias (potências e fator de potência). As figuras a seguir 
mostram a conexão nesses casos. 

 
Fig. 05 – Medindo somente tensão 
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Fig. 06 – Medindo somente corrente 

USANDO TRANSFORMADORES DE CORRENTE E TRANSFORMADORES DE TENSÃO 

Para expandir a capacidade de medição do DigiRail-VA, aumentando a corrente ou a tensão de medição, pode-se 
utilizar um transformador de corrente e/ou um transformador de tensão. 

 
Fig. 07 – Conexão com transformador de corrente 

 

 
Fig. 08 – Conexão com transformador de tensão 
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Fig. 09 – Conexão com transformadores de tensão e de corrente 

Em qualquer um dos casos, os limites máximos do equipamento devem ser respeitados, ou seja, a utilização de um 
transformador de corrente requer que o mesmo possua uma saída de até 5 A e a utilização de um transformador de 
tensão requer que o mesmo possua uma saída de até 300 V. 
A inversão de fase pode gerar um erro considerável na medição de algumas grandezas. Dessa forma, ao utilizar 
transformadores de corrente ou de tensão, deve-se ter cuidado com sua polaridade para manter a mesma fase que o 
sinal teria sem o transformador. 

A correta relação de transformação deve ser informada na configuração do DigiRail-VA para que ele faça a correção do 
valor medido, ajustando-o à realidade. Da mesma forma, se a utilização de um transformador causar um defasamento 
conhecido entre a corrente e a tensão no secundário, essa pode ser compensada através da opção “Habilita a Correção 
de Fase” na aba “Diagnóstico” do DigiConfig. 

Exemplo 1: Utilização de um transformador de tensão com entrada de 1000 V e saída de 300 V. 

Nesse caso, informar no DigiConfig que um transformador de tensão será utilizado, habilitando o check box 
relacionado. Em seguida, informar a relação de transformação (entrada = 1000 V, saída = 300 V). 

Exemplo 2: Utilização de um transformador de corrente com entrada de 50 A e saída de 4 A. 

Nesse caso, informar no DigiConfig que um transformador de corrente será utilizado, habilitando o check box 
relacionado. Em seguida, informar a relação de transformação. Como a saída esperada do transformador de 
corrente é de 5 A e o transformador de corrente utilizado não possui essa corrente de saída, deve-se ajustar a 
corrente de entrada do transformador de corrente para que a relação de transformação seja mantida. 

50 / 4 = 12,5 

12,5 x 5 = 62,5 → Entrada = 62,5 A 

MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA E FATOR DE POTÊNCIA 

A medição de frequência é feita através da entrada de tensão. No caso da tensão estar muito próxima de zero, a 
medição de frequência pode ficar prejudicada e o produto indicar valores errôneos. Dessa forma, o DigiRail-VA inibe a 
medição de frequência quando a tensão fica muito próxima de zero, tipicamente abaixo de 0,5% do fundo de escala. 
Essa inibição da medição de frequência, onde o produto indica “0 Hz”, também vale quando a medição de tensão não 
está sendo feita, caso da Fig. 06. 

A medição do fator de potência necessita que haja uma tensão e uma corrente sendo medidas pelo DigiRail-VA, pois é 
uma indicação baseada na defasagem entre essas duas grandezas. No caso da tensão ou da corrente estarem muito 
próximas de zero, a medição do fator de potência pode ficar prejudicada e o produto indicar valores errôneos. Dessa 
forma, o DigiRail-VA inibe a medição do fator de potência quando a tensão ou a corrente ficarem muito próximas de 
zero, tipicamente abaixo de 0,1% do fundo de escala. Essa inibição da medição do fator de potência, onde o produto 
indica “0”, também vale quando a medição de tensão ou de corrente não estão sendo feitas, caso das Fig. 06 ou 05. 

SAÍDA 4-20 MA 

A saída 4-20 mA pode ser utilizada para retransmitir alguma das variáveis medidas na entrada AC: 
• Tensão Eficaz (RMS) 
• Corrente Eficaz (RMS) 
• Potência Ativa 
• Potência Aparente 
• Potência Reativa 
• Fator de Potência 
• Frequência 
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Pode-se ainda desabilitá-la, se desejado. 
A retransmissão é feita com base na escala total da variável desejada (exemplo: 0 a 300 V para a tensão eficaz) ou 
baseada em uma escala reduzida (exemplo: retransmitir a faixa de 80 a 140 V para a tensão eficaz, onde 80 V 
corresponderá a 4 mA e 140 V a 20 mA). 
Por fim, é possível selecionar o comportamento da saída 4-20 mA em caso de erro: corrente menor que 4 mA ou maior 
do que 20 mA. 

 
Fig. 10 – Conexão da saída 4-20 mA  

 

 

A saída 4-20 mA NÃO é isolada da saída 0-10 V, pois elas compartilham o mesmo sinal 
“negativo”. Além disso, esse sinal comum é o mesmo sinal negativo da fonte de alimentação! 
Dessa forma, deve-se tomar cuidado ao utilizar as saídas 4-20 mA e 0-10 V para levar sinais 
a outros dispositivos que sejam alimentados com a mesma fonte do DigiRail-VA. 
Se as saídas 4-20 mA e 0-10 V forem utilizadas ao mesmo tempo, pode-se ter problemas se 
ambas forem lidas pelo mesmo equipamento e se este não tiver entradas isoladas. 

SAÍDA 0-10 V 
A saída 0-10 V pode ser utilizada para retransmitir alguma das variáveis medidas na entrada AC: 

• Tensão Eficaz (RMS) 
• Corrente Eficaz (RMS) 
• Potência Ativa 
• Potência Aparente 
• Potência Reativa 
• Fator de Potência 
• Frequência 

Pode-se ainda desabilitá-la, se desejado. 
A retransmissão é feita com base na escala total da variável desejada (exemplo: 0 a 5 A para a corrente eficaz) ou 
baseada em uma escala reduzida (exemplo: retransmitir a faixa de 0,5 a 3 A para a corrente eficaz, onde 0,5 A 
corresponderá a 0 V e 3 A a 10 V). 
Por fim, é possível selecionar o comportamento da saída 0-10 V em caso de erro: tensão igual a 0 V ou igual a 10 V. 

 
Fig. 11 – Conexão da saída 0-10 V  
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A saída 0-10 V NÃO é isolada da saída 4-20 mA, pois elas compartilham o mesmo sinal 
“negativo”. Além disso, esse sinal comum é o mesmo sinal negativo da fonte de alimentação! 
Dessa forma, deve-se tomar cuidado ao utilizar as saídas 4-20 mA e 0-10 V para levar sinais 
a outros dispositivos que sejam alimentados com a mesma fonte do DigiRail-VA. 
Se as saídas 4-20 mA e 0-10 V forem utilizadas ao mesmo tempo, pode-se ter problemas se 
ambas forem lidas pelo mesmo equipamento e se este não tiver entradas isoladas. 
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SINALIZADORES LUMINOSOS (LEDS) 

Sinalizador de Status:   

Indica o estado do equipamento, conforme a tabela a seguir. 

Estado do Led Significado 
Aceso Medição das entradas OK 
1 piscada a cada 2 segundos Tensão na entrada acima da faixa de operação 
2 piscadas a cada 2 segundos Tensão na entrada abaixo da faixa de operação 
3 piscadas a cada 2 segundos Corrente na entrada acima da faixa de operação 
4 piscadas a cada 2 segundos Corrente na entrada abaixo da faixa de operação 
5 piscadas a cada 2 segundos Frequência na entrada fora da faixa de operação 
Apagado Possíveis problemas no hardware 
 

Sinalizador de Comunicação:   
Indica comunicação RS485/Modbus em andamento. Pisca sempre que o DigiRail-VA estiver enviando um pacote 
Modbus pela interface RS485 (resposta a um comando). 
 
 



DigiRail-VA 

NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.  12/21 

INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 
Para utilizar a interface USB do DigiRail-VA para permitir, por exemplo, a primeira configuração com o software de 
configuração, é necessário instalar o driver USB. As etapas de instalação podem variar de computador para 
computador, entre sistemas operacionais diferentes e mesmo entre uma versão e outra do mesmo sistema operacional.  

A seguir são apresentadas as etapas e telas orientativas para a instalação do driver. 

WINDOWS 8 
1. Conecte o DigiRail-VA em uma porta USB do seu computador. O Windows tentará instalar um driver 

automaticamente e não terá sucesso, pois o driver necessário não está na sua biblioteca padrão. 

2. Na tela da Área de Trabalho, clique com o botão direito no canto inferior esquerdo da tela e selecione a opção 
“Painel de Controle”. Escolha a opção “Sistema e Segurança”, depois “Sistema” e, por fim, “Gerenciador de 
Dispositivos”. 

 

3. Localize o DigiRail-VA (provavelmente com um ícone com um ponto de exclamação ao lado) e dê um duplo-clique. 
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4. Clique no botão “Atualizar Driver...”. 

 

5. Peça para “Procurar software de driver no computador”. 

 

6. Indique o caminho da pasta onde estão os drivers (pasta onde foi salvo baixado do site). 
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7. Aguarde a instalação. 

 

8. O Windows irá questionar a instalação deste driver. Confirme selecionando a opção “Instalar”! 

 

9. Aparecerá uma mensagem indicando o sucesso da instalação. 
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10. Voltando à tela do Gerenciador de Dispositivos, pode-se verificar qual a porta serial virtual alocada ao DigiRail-VA. 
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DETERMINAÇÃO E SELEÇÃO DA PORTA SERIAL (COM) – WINDOWS 
A porta serial associada ao DigiRail-VA é automaticamente determinada pelo sistema operacional alguns instantes 
após a conexão do DigiRail-VA. O usuário pode facilmente identificar ou alterar a porta COM associada ao DigiRail-
VA: 

Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas COM & LPT 

Selecione o dispositivo “USB Serial Port” correspondente ao DigiRail-VA e clique em “Propriedades”. Selecione a aba 
“Port Settings” e clique no botão “Advanced”. Na lista “COM Port Number”, selecione a porta serial que deve ser 
associada ao DigiRail-VA. Algumas portas seriais podem estar marcadas em uso (In Use). Somente selecione uma 
destas portas caso tenha certeza de que a mesma não esteja sendo usada por outro periférico do seu computador. 
Em algumas situações as portas seriais podem ficar marcadas como em uso mesmo quando o dispositivo associado 
não está mais instalado no computador. Neste caso é seguro associar esta porta ao DigiRail-VA. A figura a seguir 
apresenta a visão do gerenciador de dispositivos contendo um DigiRail-VA, e as telas de propriedades onde pode ser 
redefinida a porta COM associada. 
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SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO 

CONFIGURAÇÃO INICIAL E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 

O aplicativo DigiConfig é um programa para Windows® utilizado para a configuração do DigiRail-VA. Para sua 
instalação, executar o arquivo “DigiConfigSetup.exe” disponível em nosso website. Consulte o site para obter o 
instalador do DigiConfig e os manuais adicionais. 
O DigiRail-VA é configurável através da interface USB ou RS485, sendo necessário endereçar o aparelho corretamente. 
Importante: Para a configuração inicial, conecte o DigiRail-VA ao computador através do cabo USB e instale seus 
drivers. Após, execute o DigiConfig e, na tela principal, acesse “Configurações/Comunicação” e edite as configurações 
conforme os parâmetros: 

• Porta Serial = DigiRail-VA (COM X) 
• Baud rate = 115200 
• Paridade = Nenhuma 
• Stop Bits = 2 bits 
• Timeout (msec) = 300 
• Endereço Inicial (configurar nas Opções de Pesquisa) = 255 

O software utilizado para a configuração do DigiRail-VA é o DigiConfig (versão 1.62 ou superior). Além da 
configuração, ele permite que sejam verificadas as leituras dos canais de entrada e fornece informações de status. Esse 
software pode ser baixado no site do fabricante. Recomenda-se verificar por atualizações de tempos em tempos. 

O DigiConfig tem um completo arquivo de ajuda, com todas as informações necessárias para sua plena utilização, 
incluindo a correta configuração dos parâmetros do produto. Para consulta-lo, inicie o aplicativo e selecione o menu de 
“Ajuda”, ou pressione a tecla “F1”. 
Para iniciar a configuração do DigiRail-VA, conecte o mesmo no computador (via USB ou RS485) e selecione a opção 
“Comunicação” no menu “Configurações”. Na janela que irá aparecer, selecione a porta serial correta e configure os 
demais parâmetros de comunicação. Após aplicar a configuração da comunicação, o sistema está apto para ler a 
configuração do DigiRail-VA efetuando a Pesquisa no botão localizado no canto esquerdo inferior da janela principal. 
Para agilizar a pesquisa, utilize a interface USB e use a opção “Temporários”. Se você estiver usando a interface RS485 
e souber o endereço Modbus do equipamento, marque apenas o “Endereço Inicial” e coloque o endereço correto nesse 
campo. Uma vez que o equipamento seja identificado, ele aparecerá na lista à esquerda. Clicando sobre ele fará com 
que a configuração seja mostrada na parte à direita. 
A configuração do aparelho é dividida por funcionalidade em várias abas. A escolha de algumas opções pode refletir na 
limitação ou ausência de outros parâmetros de configuração. Por fim, deve-se aplicar a configuração no equipamento 
através do botão Aplicar. 

A utilização do DigiRail-VA com todas as suas funcionalidades está detalhada no capítulo “Instalação e Operação”. 
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ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO (FIRMWARE) 
O DigiRail-VA pode ter seu software interno (firmware) atualizado, permitindo que versões com novas características ou 
com melhorias importantes possam ser usufruídas sem ser necessário o envio do equipamento para a assistência 
técnica. 
A última atualização está disponível para download no site do fabricante. O processo de atualização é feito pelo 
DigiConfig, através da aba relacionada. 
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COMANDOS MODBUS E TABELA DE REGISTRADORES 
O DigiRail-VA aceita alguns comandos Modbus que sejam encaminhados para o seu próprio endereço Modbus, 
operando como um escravo da rede. Comandos encaminhados para outros escravos (roteamento) serão enviados de 
forma transparente. Estão implementados os comandos (funções) Modbus RTU listados a seguir, sendo estes 
interpretados pelo DigiRail-VA. Para maiores informações a respeito de cada um destes comandos e do protocolo 
Modbus em geral, acesse o site www.modbus.org. 

COMANDOS MODBUS SUPORTADOS 
READ HOLDING REGISTERS – 03H 
Este comando pode ser utilizado para ler o valor de um ou até o máximo registradores retentivos consecutivos, 
conforme “Tabela de Registradores Retentivos”. 

WRITE SINGLE REGISTER – 06H 
Este comando pode ser utilizado para escrever em um registrador retentivo, conforme “Tabela de Registradores 
Retentivos”. 

WRITE MULTIPLE REGISTERS – 16H 
Este comando pode ser utilizado para escrever em múltiplos registradores retentivos, conforme “Tabela de 
Registradores Retentivos”. 

TABELA DE REGISTRADORES RETENTIVOS 
Os endereços especificados correspondem aos endereços físicos de baixo nível, onde zero (0) corresponde ao 
endereço de PLC 40001. As colunas Mínimo e Máximo possuem a faixa de valores válidos para cada parâmetro. A 
coluna R/W indica se o parâmetro é de escrita e leitura (R/W) ou se é somente leitura (R). A coluna Mnemônico 
SuperView informa qual o mnemônico do registrador no software SuperView. 

Endereço Descrição Mínimo Máximo R/W Mnemônico 
SuperView 

0 Tensão RMS (ponto flutuante – word high) 
0.0 +3.4e+38 R  

1 Tensão RMS (ponto flutuante – word low) 

2 Corrente RMS (ponto flutuante – word high) 
0.0 +3.4e+38 R  

3 Corrente RMS (ponto flutuante – word low) 

8 Potência ativa / potência real (ponto flutuante – word high) 
0.0 +3.4e+38 R  

9 Potência ativa / potência real (ponto flutuante – word low) 

10 Potência aparente (ponto flutuante – word high) 
0.0 +3.4e+38 R  

11 Potência aparente (ponto flutuante – word low) 

12 Potência reativa (ponto flutuante – word high) 
0.0 +3.4e+38 R  

13 Potência reativa (ponto flutuante – word low) 

14 Fator de potência (ponto flutuante – word high) 
-1.0  R  

15 Fator de potência (ponto flutuante – word low) 

16 Frequência (ponto flutuante – word high) 
0.0 +3.4e+38 R  

17 Frequência (ponto flutuante – word low) 

20 Tensão RMS x 10 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 65535 R VoltageRMS 

21 Corrente RMS x 100 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 65535 R CurrentRMS 

22 Máxima tensão de pico x 10 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 65535 R MaxVoltagePeak 

23 Máxima corrente de pico x 100 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 65535 R MaxCurrentPeak 

24 Potência ativa (potência real) x 10 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 65535 R ActivePower 

25 Potência aparente x 10 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 65535 R ApparentPower 

26 Potência reativa x 10 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 65535 R ReactivePower 

27 Fator de potência x 1000 (inteiro 16 bits com sinal) -1000 1000 R PowerFactor 

28 Frequência x 10 (inteiro 16 bits sem sinal) 0 650 R Frequency 

31 Sinal da potência reativa (0 = indutivo, 1 = capacitivo) 0 1 R LeadLag 

200 Número de série (word high) 0 65535 R SerialNumber_H 

201 Número de série (word low) 0 65535 R SerialNumber_L 

202 Versão de firmware 0 999 R FirmwareVersion 

http://www.modbus.org/
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DETALHES SOBRE ALGUNS REGISTRADORES 
REGISTRADORES 20 A 28 – VALOR DA VARIÁVEL MEDIDA EM FORMATO INTEIRO 
Informa o valor da respectiva variável de entrada. O valor virá multiplicado por 10, 100 ou 1000, dependendo da 
variável. Exemplo: valor de 217,8 será lido como 2178. 

REGISTRADORES 200 E 201 – NÚMERO DE SÉRIE 
Número de série do aparelho. Os dois registradores juntos formam o número de série do equipamento, ou seja, deve 
ser tratado como um número de 32 bits. 

REGISTRADOR 202 – VERSÃO DE FIRMWARE 
Indica a versão de firmware do aparelho, conforme os exemplos a seguir: 

Se a versão for “1.00”, será lido o valor “100”. Se a versão for “2.04”, será lido o valor “204”. 

FORMATO DE PONTO FLUTUANTE UTILIZADO 
O DigiRail-VA utiliza os valores em ponto flutuante no formato single precision (32 bits) segundo a norma IEEE-754 
(IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic). 

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE
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GARANTIA 
As condições de garantia encontram-se em nosso website www.novus.com.br/garantia. 

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