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N.A 008 – Configuração e informações do 

protocolo DF1. 

 

Objetivo: 

Este documento tem a intenção de instruir detalhadamente, de 

como efetuar a configuração da comunicação do protocolo da 

Rockwell, o AB DF1. 

IHM M – Xpanel Designer 2.34 

Configuração. 

Primeiro é necessário parametrizar o “Serial Communication 

Configuration”. Clique em “I/O Device”, depois “New device”, 

selecione o tipo “Serial device”, determine um nome e clique em 

“Ok”. Proxima etapa é necessário determinar o protocolo Allen 

Bradlley DF1, determinar a porta “COM 1” caso for uma IHM de 

07” ou de 04”, se for a de 10”, é necessário determinar a “COM 

2”, a velocidade da comunicação em “Baud Rate”, a paridade em 

“Parity”, alinhar os parâmetros “Data bit” e “Stop bit” e 

determinar qual o meio físico que será usado, “rs 232”, “rs 485” 

ou “rs 422”. 
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Proxima etapa é configurar o “Station”. 

 

É necessário determinar um nome, o tipo de station tem apenas 

um que é o “SLC500/Micrologix”, em “Station No” é o número 

do nó da porta do CLP e em options temos as ferramentas do 

protocolo, como swap e notificação da ausência de 

comunicação. 
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Parametrização do CLP. 

As CPUS que são possíveis efetuar a comunicação com a IHM M 

são os modelos: 

SLC: 

 SLC 500 5/03, SLC 500 5/04 e SLC 500 5/05. 

Micrologix: 

 Micrologix 1100, micrologix 1200 e todos os modelos de 

CPU que tiverem o protocolo DF1 integrado na mesma. 

Configuração da porta DF1. 
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Base de dados. 

Abaixo temos uma tabela com os endereçamentos da base de 

dados do protocolo DF1. 

Tipo Descrição Analógico Digital Acesso 

I Entrada I:00.000-I:00.255 I:0.0/0-I:30.255/15 R 

O Saída O:00.000-O:08.255 O:0.0/0-O:30.255/15 R/W 

S M. Estado S:0-S163 S:0/0  R/W 

B Área digital B3:0-B3:255 B3:0/0-B3:255/15 R/W 

T Temporizador T4:0-T4:255 ~~~~~~~~~~~~~~~~ R/W 

C Contador C5:0-C5:255 ~~~~~~~~~~~~~~~~ R/W 

N     Área analógica N7:0-N7:255 N7:0/0-N7:255/15 R/W 

F Flutuante F8:0-F8:255 ~~~~~~~~~~~~~~~~ R/W 

 

Temporizadores 

Os temporizadores da Rockwell contemplam um endereço 

diferente em relação ao que deve ser configurado na IHM. 

Abaixo segue uma tela instruindo como efetuar. 

    Temporizadores.     

    
 

    

Leitura CLP Leitura IHM   Escrita PLC Escrita IHM 

    
 

    

Endereço CLP. Endereço a efetuar na IHM. Endereço CLP. Endereço a efetuar na IHM. 

    
 

    

T4:0.ACC T4:0.2   T4:0.PRE T4:0.1 
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Contadores 

Assim como os temporizadores, os contadores também são 

gerenciados com o endereço diferente do CLP. Segue abaixo uma 

tabela que instrui como efetuar. 

    Contadores.     

    
 

    

Leitura CLP Leitura IHM   Escrita PLC Escrita IHM 

    
 

    

Endereço CLP. Endereço a efetuar na IHM. Endereço CLP. Endereço a efetuar na IHM. 

    
 

    

C5:0.ACC C5:0.2   C5:0.PRE C5:0.1 

 

Endereçamento de entradas e saídas físicas – relação e 

gerenciamento. 

As entradas e saídas digitais do protocolo DF1, são 

tratadas de forma diferente na IHM M. Os bits de cada 

entrada ou saída, representam um sequenciamento 

dentro de uma área de memória e também é necessário 

apontar o slot que pertence aquele ponto, de entrada ou 

saída. 
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Definição. 

I : 0 . 0 / 0 
 

Ou 

O : 0 . 0 / 0 
 

 

: Especificação do operando. ( entrada digital ). 

: Número do slot que se encontra o ponto. Se for um 

micrologix, que tenha pontos de entrada integrado na 

CPU, teria de ser zero, caso fosse um ponto de entrada do 

primeiro slot da CPU, teria de ser um. 

: Essa parte do endereçamento representa uma área 

analógica que contém bits a serem endereçados. 

: Essa parte do endereçamento representa o ponto digital 

da área analógica a ser especificado. 
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Exemplo. 

Micrologix   Xpanel 

Entrada   Saída 

I:0/0   I:0.0/0 

I:0/1   I:0.0/1 

I:0/2   I:0.0/2 

I:0/3   I:0.0/3 

I:0/4   I:0.0/4 

I:0/5   I:0.0/5 

I:0/6   I:0.0/6 

I:0/7   I:0.0/7 

I:0/8   I:0.0/8 

I:0/9   I:0.0/9 

I:0/10   I:0.0/10 

I:0/11   I:0.0/11 

I:0/12   I:0.0/12 

I:0/13   I:0.0/13 

I:0/14   I:0.0/14 

I:0/15   I:0.0/15 

I:0/16   I:0.1/0 

I:0/17   I:0.1/1 

I:0/18   I:0.1/2 

I:0/19   I:0.1/3 

I:0/20   I:0.1/4 

I:0/21   I:0.1/5 

I:0/22   I:0.1/6 

I:0/23   I:0.1/7 

A cada 15 pontos de entradas ou saídas endereçados, é 

necessário acrescentar um, na área analógica, como 

ilustra a tabela acima. 


