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Módulo de  
Aquisição de Dados 
AN1254-ADS 
 

 

O AN1254-ADS é um módulo de aquisição de dados 

com resolução de 24 bits, comunicação com protocolo 

Modbus-RTU via RS-485. Sua principal aplicação é 

realizar a aquisição de sinais de tensão e de termopares, 

com alta exatidão e enviá-los a um equipamento de 

registro e processamento de dados. 

APLICAÇÃO 

Para facilitar o uso industrial, o AN1254-ADS é 

alimentado em 24 VDC, com ampla tolerância de 7 a 40 

VDC e projetado para montagem em painel ou trilho 

DIN. O módulo dispõe conectores parafuso/terminal-

plug, permitindo que a rede RS-485 possa ser 

expandida, reconfigurada e reparada, sem alteração da 

fiação de campo. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

GERAL 

 Alimentação: 7 – 40 VDC 

 Protocolo: MODBUS-RTU RS485 2 fios 

 Alcance: 50m Interno – 300m Externo 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

 Canais: 4 Canais Diferenciais 

 Entrada: 
V, mV, Termopares (J, K, T, E, R, 

S, N, B) 

 Resolução: 24 bits 

 Exatidão: 0.1% 

 Desvio: 4 ppm/ºC 

 Impedância: 3MΩ 

 CMRR: 102 dB 

ENTRADAS PULSADAS 

 Tensão: 5 VDC @ Coletor Aberto 

 Canais: 4 Canais 

 

DIMENSÕES 
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CONFIGURAÇÃO 

Com apenas um comando do computador (host), a 

configuração do módulo pode ser alterada. Exemplo: 

mudar a faixa de entrada analógica, tipo de termopar, 

constante do filtro digital, etc. Todos os parâmetros do 

módulo, incluindo endereço, taxa de comunicação 

(baud rate), definições de calibração podem ser 

configuradas remotamente. A configuração remota 

pode ser feita por meio do software de configuração do 

módulo AN1254-ADS. 

COMUNICAÇÃO MODBUS-RTU 

A comunicação do módulo é realizada através do 

protocolo Modbus-RTU operando sobre uma rede de 

comunicação serial RS-485. A leitura 

 Leitura de n-bits - código 0x03. 

 Escrita de uma palavra - código 0x06.  

 Escrita de bit – código 0x05.

 APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

 

 

LIGAÇÃO DA REDE RS-485 

Antes de colocar um módulo em uma rede existente, o módulo deve ser configurado. É recomendável verificar a taxa 

de transmissão e o endereço. Para comunicação com um PC e necessário um conversor RS-485/USB ou RS-232. 

 


