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Comunicação Modbus RTU
AC10 e AC300

Comunicação Modbus RTU do inversor AC10 ou AC300
Funcionamento:
A comunicação Modbus RTU permite acessar e/ou alterar o valor dos parâmetros dos
inversores AC10 (preto) e AC300 (vermelho) a partir de um dispositivo mestre como CLP e
IHM. Podemos alterar a frequência do motor, comandar a partida e parada do motor,
alterar a rampa de aceleração e desaceleração e monitorar os parâmetros
comportamentais através do endereço Modbus de cada parâmetro.

Parametrização para comandos via Modbus RTU:
F01.01: Comando de partida e parada do motor > 2 (RS485) (F00.02 = 2)
F01.02: Comando de frequência > 6 (RS485) (F00.03 = 6)
A lista completa dos endereços Modbus encontra-se no capítulo 5.2.5 (Communication
data list) do manual do AC10 v1 em inglês.

Preparação do inversor para comando via Modbus RTU:
F12.00: define mestre ou escravo (0: escravo e 1: mestre) (F13.00)
F12.01: endereço de rede (1: estação 1) (F13.01 = 1)
F12.02: Velocidade da comunicação RS485 (3: 9600 bps) (F13.02 = 3)
F12.03: Formatação do frame (0: sem paridade, 8 data bits e 1 stop bit) (F13.03 = 0)
Existem vários outros parâmetros para a configuração da comunicação, mas a maior parte
é utilizado em casos excepcionais e são deixados no modo padrão.

Inversor como mestre (host) da rede Modbus RTU:
Existe a possibilidade de parametrizar um inversor para operar em Broadcast com outros
inversores na mesma rede, o mestre envia a sua frequência atual e comando de partida
(F12.10 = 0031) para que os escravos mantenham o sincronismo de partida/parada e
velocidade.
Mestre:

F12.00: 1 (mestre) ou (F13.00 = 1)

Escravos:

F01.01 = 2 (comando de partida e parada via RS485) (F00.02 = 2)
F01.02 = 6 (comando de frequência via RS485) (F00.03 = 6)
F12.01 = 0 (estação 0) (F13.01 = 0)
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Exemplo de aplicação:
Abaixo temos a tela de uma IHM Weintek com objetos do tipo “numeric input” para
introduzirmos a frequência do motor, rampas de aceleração e desaceleração e objetos “Set
word” para os comandos de partida anti-horária, horária e parada.

No mapa de endereços Modbus RTU do inversor AC10, os endereços são programados
em Hexadecimal, para isso é necessário converter para decimal os endereços que serão
utilizados.
O endereço da frequência de rotação é 3000h, convertendo para decimal o endereço da
frequência fica 12288. Assim, para escrever no endereço da frequência utilizamos o
comando Modbus 6 (6x).

O comando de parada e partida do motor será feito na palavra de controle com endereço
3001h (decimal = 12289). Serão utilizados 4 objetos “Set Word” com valores: 1 para a
partida anti-horária, 2 para a partida horária, 5 para a parada do motor e 7 para reset de
falhas.
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Os endereços da rampa de aceleração (300Eh) e desaceleração (300Fh) devem ser
convertidos de Hexadecimal para Decimal, sendo 12302 o endereço da rampa de
aceleração e 12303 o endereço da rampa de desaceleração.

Mapeamento dos endereços dos comandos 6x nos objetos da IHM:
12288: Frequência do motor
12302: Rampa de aceleração (14)
12303: Rampa de desaceleração (15)
12289: Partida anti-horária (valor 1)
12289: Partida horária (valor 2)
12289: Parada (valor 5)
12289: Reset falhas (valor 7)

Obs: no AC300 o endereço da rampa de aceleração é 14 e o da rampa de desaceleração
é 15, os demais parâmetros acima mostrados se mantém o mesmo.
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