
 
 
 
 

 
 
Comunicação Serial -Protocolo MODBUS 
 

O equipamento permite monitoração e comando à distância via interface 
serial RS-232C ou RS-485. O protocolo de comunicação é implementado com 
Protocolo Modbus, RTU (Remote Terminal Unit), 8 bits de dados, sem 
paridade, 1 stop bit, baud-rate programável, com checagem de erros via CRC-
16 (16 bits Cyclic Redundancy Check). 

O baud-rate pode ser modificado via tecla < 4 > entre 150 e 9600 bps. A 
balança nunca se comunica com o microcomputador diretamente. A balança 
deve receber um comando do microcomputador para responder a comunicação 
(ou seja, o computador é o mestre e a balança o terminal escravo).  
 
Funções MODBUS 
 

As seguintes funções foram implementadas: 
 
Função16 - Escreve em múltiplos registros 
 
PC- > BAL 
Endereço 
da 
balança 

Função 
10 H 
 

Endereço 
registro 

Endereço 
registro 

Quantidade 
registros 

Quantidade 
registros 

Contador 
de bytes 

Vazão 
desejada 

End. Lógico 10h End.Inicial MSB End.Inicial LSB 00hs 01h       02h Vazão MSB 
 
Vazão 
desejada 

CRC CRC 

Vazão LSB CRC MSB CRC LSB 

 
BAL- >PC  
Endereço 
da 
balança 

Função 
10 H 

Endereço 
registro 

Endereço 
registro 

Quantidade 
registros 

Quantidade 
registros 

CRC CRC 

End. Lógico 10h End.Inicial MSB End.Inicial LSB 00hs 01h  CRC MSB CRC 
LSB 
 
 

Esta função permite acessar até 255 registros de 16 bits cada. 
Entretanto, a balança permite acesso a apenas um registro de 16 bits, que 
determina a vazão desejada para a esteira (no caso de existir controle de 
vazão via velocidade da esteira). Portanto, a mensagem para a balança deve 
ser tal que especifique acesso a apenas um registro, e o endereço deste 
registro deve coincidir com o endereço inicial de registros especificado na 
balança via tecla < 4 > (Além disso, o endereço da mensagem deve coincidir 
com o endereço lógico da balança, naturalmente). 
 



Endereço Registro Inicial -  Vazão desejada para a balança 1. Este dado 
indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 1. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h 
(desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA). Por exemplo, se 
quisermos uma vazão de 127,4 t/h devemos 
transmitir o valor hexadecimal 04FAh  (= 
1274d). 

 
 
Função 15 - Força múltiplos flags 
 

Esta função permite acessar 3 flags da balança. Portanto, a mensagem 
para a balança deve ser tal que especifique acesso a apenas 3 flags, e o 
endereço deste registro deve coincidir com o endereço inicial de registros 
especificado na balança via tecla < 4 > (Além disso, o endereço da mensagem 
deve coincidir com o endereço lógico da balança, naturalmente). 
 
PC- > BAL 
Endereço 
da 
balança 

Função 
0FH 
 

Endereço 
registro 

Endereço 
registro 

Quantidade 
Flags 

Quantidade 
Flags 

Contador 
de bytes 

Valor dos 
flags 

End. Lógico 0Fh End.Inicial MSB End.Inicial LSB   00h 03h  01h Flags 
 
CRC CRC 

CRC MSB CRC LSB 

 
 
BAL - > PC 
 
Endereço 
da 
balança 

Função 
0FH 

Endereço 
registro 

Endereço 
registro 

Quantidade 
Flags 

Quantidade 
Flags 

CRC CRC 

End. Lógico 0Fh End.Inicial MSB End.Inicial LSB   00hs    03h           CRC MSB   CRC 
LSB 
 
 
Endereço Registro Inicial - Bit 0 (LSB)  Ativa o processo da balança quando 

ligado (em 1). Desativa o processo ao 
ser zerado (em 0). Equivale a tecla < 
F4 > do teclado da balança BEXTRA. 

Bit 1 Reseta o totalizador 1 da balança ao 
receber função 15 com este bit ligado 
(em 1). O equipamento 
automaticamente retoma este bit a zero 
ao efetuar o zeramento do totalizador . 

Bit 2  Ativa totalização na balança enquanto 
este bit estiver ligado (em 1). Equivale 
a tecla  <o > (ponto) no teclado da 
balança BEXTRA. 



Bits 3 a 15  Não utilizados. 
 
 
Função 2 -Lê flags (status) 
 

Esta função permite ler o estado da balança (em operação ou não) e se 
totalizadores estão ativos. Trata-se da leitura do valor escrito pela função 
anterior. 
 
Endereço Registro inicial - Bit 0 (LSB)  Indica processo ativo na balança 

quando ligado (em 1). 
Bit 1   Sempre zero. 
Bit 2  Indica totalizadores ativados quando 

ligado (em 1). 
Bits 3 a 15  Não utilizados. 

 
PC - > BAL. 
Endereço 
da 
balança 

Função 
02H 
 

Endereço 
registro 

Endereço 
registro 

Quantidade 
Flags 

Quantidade 
Flags 

End. Lógico 02h End.Inicial MSB End.Inicial LSB   00h 03h   
 
CRC CRC 

 

CRC MSB   CRC LSB 

 
BAL- > PC 
Endereço 
da 
balança 

Função 
02H 
 

Contador 
de bytes 

Valor dos 
Flags 

CRC CRC 

End. Lógico 02h 01h   Flags CRC MSB  CRC LSB  
 
 
 
Função 4 -Lê registros (Read input registers) 
 

Esta função permite ler os valores de vazão de cada balança, os valores 
de velocidade das esteiras, os valores dos totalizadores e os dados 
programados pela função 16 - vazões individuais de cada balança. São 7 
registros de 2 bytes cada. Pode-se requerer a leitura de todos os registros, ou 
de alguns registros apenas. Entretanto, é necessário respeitar o limite de 7 
registros e o endereço inicial registros da balança. 
 
 
PC- > BAL 
Endereço 
da 
balança 

Função 
04H 
 

Endereço 
registro 

Endereço 
registro 

Quantidade 
registros 

Quantidade 
registros 

End. Lógico 04h End.Inicial MSB End.Inicial LSB   00h 07h   
 
CRC CRC 

 

CRC MSB   CRC LSB 



 
BAL - > PC 
Endereço 
da 
balança 

Função 
04H 
 

Contador 
de bytes 

VAZÃO 
MSB 

VAZÃO 
LSB 

VAZÃO 
MSB 

VAZÃO 
LSB 

End. Lógico 04h 0Eh  Vazão Desejada Vazão Instantânea   
 
Velocidade 
MSB 

Velocidade 
LSB 

Totalizador 
MSB 

Totalizador Totalizador Totalizador 
LSB 

Velocidade da Esteira  Totalizador 1(4 bytes) 

 
Velocidade 
MSB 

Totalizador Totalizador Totalizador 
LSB 

CRC CRC 

Totalizador 2(4 bytes)    CRC MSB CRC LSB 

 
 
Endereço Registro inicial   Lê vazão desejada para a balança. Este dado 

indica qual o "set-point" programado de vazão 
para a balança. O SDCD irá receber 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazio 
programada em t/h (desconsiderando o ponto 
decimal fixado nas balanças BEXTRA). 

 
Endereço Registro Inicial + 1 Vazão instantânea da balança, em t/h, 

desprezando o ponto decimal. Cada registro 
lido é constituído por 2 bytes, e a vazão é 
expressa em número hexadecimal. Ou seja, 
se neste endereço lermos 023Eh, isso 
indicará uma vazão total de 57,4 t/h. 

 
Endereço Registro Inicial + 2  Velocidade instantânea da esteira de balança, 

em m/mi, desprezando o ponto decimal. Cada 
registro lido é constituído por 2 bytes, e a 
vazão é expressa em número hexadecimal. 
Ou seja, se nesse endereço lermos 0052h, 
isso indicará uma velocidade de esteira de 8,2 
m/min. 

 
Endereço Registro Inicial +3  Retorna os 2 bytes mais significativos do 

totalizador 1 da balança. Este totalizador 
permite zeramento. Novamente o ponto 
decimal é ignorado. O valor do totalizador é 
dado por 4 bytes (endereços 003 e 004). Por 
exemplo, se for lido no endereço 003 o valor 
05F0h e no endereço 004 o valor 57 A0h o 
totalizador 1 estará indicando 9963715,2 t 
(99637152d =5F057A0h). 

 
Endereço Registro Inicial + 4 Retorna os 2 bytes menos significativos do 

totalizador 1 da balança. 
 



Endereço Registro Inicial + 5 Retoma os 2 bytes mais significativos do 
totalizador 2 da balança. Este totalizador não 
permite zeramento. A representação do valor 
é idêntica à descrita para o totalizador 1. 

 
Endereço Registro Inicial + 6  Retoma os 2 bytes menos significativos do 

totalizador 2 da balança. 
 
 
8.19. Protocolo MODBUS com várias balanças em um mesmo endereço 
 

Quando só existe um endereço físico disponível, a informação sobre 
qual balança deve responder é determinada pelo endereçamento de registro, 
dentro do protocolo MODBUS. Neste caso, deve-se usar o endereço de 
registro inicial (programado na balança via tecla < 4 >) como indexador para 
qual dos equipamentos a mensagem é endereçada. Abaixo foi inserido um 
exemplo para 8 balanças com um off-set de 256 registros entre cada balança, 
ou seja, o equipamento 1 será programado com endereço do registro inicial = 
0; o segundo com endereço do registro inicial = 256; o terceiro com endereço 
do registro inicial = 512; e assim sucessivamente. Este off-set pode ser bem 
menor, pois o equipamento só utiliza 7 registros. 

As funções implementadas em Modbus são: 
 
 
Função 16. Escreve em múltiplos registros (Preset Multiple Registers) 
 

Esta função permite ao SDCD transmitir a fórmula de dosagem às 
balanças. Os endereços são os seguintes: 
 
Endereço 000 (000h)  Vazão desejada para a balança 1. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 1. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h ( 
desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA). Por exemplo, se 
quisermos uma vazão de 127,4 t/h devemos 
transmitir o valor hexadecimal 04FAh 
(=1274d). 

 
Endereço 256 (100h)  Vazão desejada para a balança 2. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 2. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h ( 
desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA).  

 
 
Endereço 512 (200h)  Vazão desejada para a balança 3. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 3. Deve-se transmitir 2 bytes 



hexadecimais com o valor de vazão em t/h ( 
desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA). 

 
Endereço 768 (300h)  Vazão desejada para a balança 4. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 4. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h 
(desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA). 

 
Endereço 1024 (400h)  Vazão desejada para a balança 5. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 5. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h ( 
desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA). 

 
Endereço 1280 (500h)  Vazão desejada para a balança 6. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 6. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h ( 
desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA). 

 
Endereço 1536 (600h)  Vazão desejada para a balança 7. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 7. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h ( 
desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA ). 

 
Endereço 1792 (700h)  Vazão desejada para a balança 8. Este 

dado indica qual o "set-point" de vazão para a 
balança 8. Deve-se transmitir 2 bytes 
hexadecimais com o valor de vazão em t/h ( 
desconsiderando o ponto decimal fixado nas 
balanças BEXTRA). 

 
 
Função 15 - Força múltiplos flags (Force multiple coils) 
 

Chame de "flag" em vez de "coil", pois, no caso, se aplica melhor. Esta 
função permitirá iniciar ou parar processo, ou ainda resetar e/ou ativar 
totalizadores das balanças BEXTRA.  Como temos 3 funções possíveis (ativar 
processo, resetar totalizador, ativar totalizador) bastam 3 bits de apenas um 
endereço por balança. (cada endereço é constituído de 2 bytes (16 bits)). 

 
Endereço 000(000h)         Bit 0 (LSB) Ativa o processo da balança quando 

ligado (em 0).Desativa o processo da 



balança 1 ao ser zerado (em 0). 
Equivale a tecla < F4 > do teclado da 
balança BEXTRA. 

Bit 1  Reseta o totalizador 1 da balança 1 ao 
receber função 15 com este bit ligado 
(em 1). O equipamento 
automaticamente retoma este bit a zero 
ao efetuar o zeramento do totalizador.  

Bit 2  Ativa totalização na balança 1 
enquanto este bit estiver ligado (em 1). 
Equivale a tecla < o > (ponto) no 
teclado da balança BEXTRA. 

Bit 3 a 15  Não utilizados. 
 

Endereço 256 (100h)  Mesmos bits e respectivas funções descritas 
para o endereço 000, só que para a balança 
2.  

 
Endereço 512 (200h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 3. 

 
Endereço 768 (300h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 4. 

 
Endereço 1024 (400h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 5. 

 
Endereço 1280 (500h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 6. 

 
Endereço 1536 (600h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 7. 

 
Endereço 1792 (700h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 8. 

 
 
Função 2 -Lê flags (Read input status) 
 

Com esta função será possível ler o estado das balanças ( em operação 
ou não) e se os totalizador estão ativos. Como tenho apenas duas funções  
disponíveis (processo ativo e totalizador ativo), bastam 2 bits de um endereço 
para cada balança. 
 



Endereço 000 (000h)         Bit 0 (LSB)  Indica processo ativo na balança 1 
quando ligado (em 1).  

 
Bit 1   Não utilizado. 
Bit 2  Indica totalizadores ativados na 

balança 1 quando ligado (em 1). 
Bit 3 a 15  Não utilizados. 

 
Endereço 256 (100h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 2. 

 
Endereço 512 (200h)   Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 3. . 

 
Endereço 768(300h)   Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 4. . 

 
Endereço 1024 (400h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 5. 

 
Endereço 1280(500h)   Mesmos bits e respectivas t'unções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 6. 

 
Endereço 1536 (600h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 7. 

 
Endereço 1792(700h)  Mesmos bits e respectivas funções 

descritas para o endereço 000, só que para a 
balança 8.  

 
 
Função 4- Lê registros (Read input registers) 
 

Esta função permitirá ler os valores de vazão de cada balança, os 
valores de velocidade das esteiras, os valores dos totalizadores e os dados 
programados pela função 16- vazões individuais de cada balança. 
 
Endereço 000 (000h)  Lê vazão desejada para abalança 1. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para a balança 1. O 
SDCD  irá receber 2 bytes hexadecimais com 
o valor de vazão programada 
em t/h ( desconsiderando o ponto decimal 
fixado nas balanças BEXTRA).  



 
Endereço 001 (001h)   Vazão instantânea da balança 1, em 

t/h, desprezando o ponto decimal. Cada 
registro lido é constituído por 2 bytes, e a 
vazão é expressa em número hexadecimal. 
Ou seja, se neste endereço lermos 023Eh, 
isso indicará uma vazão total de 57,4 t/h. 

 
Endereço 002 (002h)   Velocidade instantânea da esteira de 

balança 1, em m/min, desprezando o ponto 
decimal. Cada registro lido é constituído por 2 
bytes, e a vazão é expressa em número 
hexadecimal. Ou seja, se 
nesse endereço lermos 0052h, isso indicará 
uma velocidade de esteira de 8,2 m/min. 

 
Endereço 003(003h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 1. Este totalizador 
permite zeramento. Novamente o ponto 
decimal é ignorado. O valor do totalizador é 
dado por 4 bytes (endereços 003 e 004 ). Por 
exemplo, se for lido no endereço 003 o valor 
05F0h e no endereço 004 o valor 57 A0h o 
totalizador 1 estará indicando 9963715,2 t 
(99637152d = 5F057A0h). 

 
Endereço 004(004h)   Retorna os 2 bytes menos significativos 

do totalizador 1, da balança 1. 
 
Endereço 005 (005h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 2, da balança 1. Este totalizador 
não permite zeramento. A representação do 
valor é idêntica à descrita para o totalizador 1. 

 
Endereço 006 (006h)   Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 2, da balança 1. 
 
Endereço 256(100h)  Lê vazão desejada para a balança 2. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para abalança 2. 

 
Endereço 257 (101h)  Vazão instantânea da balança 2, em 

t/h, desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 258 (l02h) Velocidade instantânea da esteira de balança 

2, em m/min, desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 259(103h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 2. Este totalizador 
permite zeramento. 



 
Endereço 260(104h)   Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 1, da balança 2. 
 
Endereço 261(105h) Retorna os 2 bytes mais significativos do 

totalizador 2, da balança 2. Este totalizador 
não permite zeramento. 

 
Endereço 262(106h)  Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 2, da balança 2. 
 
Endereço 512 (200h)  Lê vazão desejada para a balança 3. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para a balança 3. 

 
Endereço 513(20lh)  Vazão instantânea da balança 3, em 

t/h. desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 514 (202h)  Velocidade instantânea da esteira de 

balança 3, em m/min, desprezando o ponto 
decimal. 

 
Endereço 515(203h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 3. Este totalizador 
permite zeramento. 

 
Endereço 516(204h)   Retorna os 2 bytes menos significativos 

do totalizador 1, da balança 3. 
 
Endereço 517(205h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 2, da balança 3. Este totalizador 
não permite zeramento. 

 
Endereço 518 (206h) Retorna os dois bytes menos significativos do 

totalizador 2, da balança 3. 
 
Endereço 768 (300h)  Lê vazão desejada para abalança 4. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para a balança 4. 

 
Endereço 769(30lh)  Vazão instantânea da balança 4, em t/h, 

desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 770(302h)  Velocidade instantânea da esteira de balança 

4, em m/min, desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 771(303h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 4. Este totalizador 
permite zeramento. . 

 



Endereço 772 (304h)   Retorna os dois bytes menos 
significativos do totalizador 1, da balança 4. 

 
Endereço 773 (305h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 2, da balança 4. Este totalizador 
não permite zeramento. 

 
Endereço 774(306h)   Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 2, da balança 4. 
 
Endereço 1024 (400h)  Lê vazão desejada para a balança 5. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para a balança 5. 

 
Endereço 1025 (401h) Vazão instantânea da balança 5, em t/h, 

desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 1026(402h)  Velocidade instantânea da esteira de 

balança 5, em m/min, desprezando o ponto 
decimal. 

 
Endereço 1027(4O3h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 5. Este totalizador 
permite zeramento. 

 
Endereço 1028 (404h)   Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 1, da balança 5. 
 
Endereço 1029(405h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 2, da balança 5. Este totalizador 
não permite zeramento. 

 
Endereço 1030(406h)   Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 2, da balança 5. 
 
Endereço 1280 (500h)   Lê vazão desejada para a balança 6. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para a balança 6. 

 
Endereço 1281(501h) Vazão instantânea da balança 6, em t/h, 

desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 1282 (502b)   Velocidade instantânea da esteira de 

balança 6, em m/min, desprezando o ponto 
decimal. 

 
Endereço 1283(503h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 6. Este totalizador 
permite zeramento. 

 



Endereço 1284 (504h)  Retorna os dois bytes menos 
significativos do totalizador 1, da balança 6. 

 
Endereço 1285(505h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 2, da balança 6. Este totalizador 
não permite zeramento. 

 
Endereço 1286(506h)  Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 2, da balança 6. 
 
Endereço 1536 (600h)  Lê vazão desejada para a balança 7. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para a balança 7. 

 
Endereço 1537 (601h)  Vazão instantânea da balança 7, em 

t/h, desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 1538(602h)   Velocidade instantânea da esteira de 

balança 7, em m/min, desprezando o ponto 
decimal. 

 
Endereço 1539 (603h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 7. Este totalizador 
permite zeramento. 

 
Endereço 1540 (604h)  Retorna os dois bytes menos significativos do 

totalizador 1, da balança 7. 
 
Endereço 1541(605h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 2, da balança 7. Este totalizador 
não permite zeramento. 

 
Endereço 1542 (606h)   Retorna os dois bytes menos 

significativos do totalizador 2, da balança7. 
 
Endereço 1792 (700h)   Lê vazão desejada para abalança 8. 

Este dado indica qual o "set-point" 
programado de vazão para abalança 8. 

 
Endereço 1793 (701h)   Vazão instantânea da balança 8, em 

t/h, desprezando o ponto decimal. 
 
Endereço 1794 (702h)  Velocidade instantânea da esteira de 

balança 8, em m/min, desprezando o ponto 
decimal.  

 
Endereço 1795 (703h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 1, da balança 8. Este totalizador 
permite zeramento. 

 



Endereço 1796(704h)  Retorna os dois bytes menos 
significativos do totalizador 1, da balança 8. 

 
Endereço 1797 (705h)   Retorna os 2 bytes mais significativos 

do totalizador 2, da balança 8. Este totalizador 
não permite zeramento. 

 
Endereço 1798 (706h) Retorna os dois bytes menos significativos do 

totalizador 2, da balança 8. 
 
 
8.20. Time-out na comunicação serial 
 

A balança tem um tempo máximo permitido de pausa entre caracteres 
da mesma mensagem, acima do qual ela considera mensagem truncada e 
desconsidera os caracteres já recebidos. Este tempo é o tempo de "time-out" 
da comunicação serial e independe do protocolo utilizado (1 extra ou Modbus). 
Este tempo depende apenas da taxa de transmissão (baud-rate) escolhido: 
 

Baud-Rate      Time-out 
150 bps      320 ms 
300 bps     160 ms 
600 bps        80 ms 
1200 bps       40 ms 
2400 bps        20 ms 
4800 bps        10 ms 

                          9600 bps                                                   05 ms 
                                  

Por exemplo, se estivermos usando um baud-rate de 4800bps, o tempo 
máximo entre os caracteres transmitidos em uma mesma mensagem deve ser 
menor que 10 ms. Em 4800 bps, e com 11 bits por caracter (1 start, 8 bits de 
dados e 2 stop bits), leva cerca de 2,3 ms para transmitir um caracter. Logo, a 
maior pausa permitida entre caracteres da mensagem, em 4800 bps, é de 
7,7ms. 
 


