
Nota de Aplicação

Comunicação entre TSXEGX100 e Vijeo 
Citect

Suporte Técnico Brasil

Versão: 1.0



Hardware:

Especificações técnicas

OTB1S0DM9LP
PowerLogic EGX 100

Software: Versão:

Suporte Técnico Brasil

Vijeo Citect 7.30  SP 1



1. Arquitetura utilizada

Pinagem do cabo RJ45  Ethernet Crossover
Pinagem do cabo Modbus RJ45

Pino 4 Data + (A)

Pino 5 Data - (B)

Pino 8 GND
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OTB1S0DM9LP
PowerLogic EGX 100

Device ID = 01

Cabo Mobus Serial

Pin



2. Configuração Dip Switches EGX100

Nesse exemplo foi utilizada a configuração de 2 – wire. Pois estamos trabalhando com 
ligação RS-485.



2. Configuração do ID através da Página 
Web EGX100



3. Configuração da OTB1S0DM9LP

Senha e login padrão administrator: Login Administrator e a senha é Gateway
Senha e login padrão usuário comum: Login Guest e a senha é Guest
IP padrão da OTB: 169.254.0.10



4. Página Web da EGX100
• Saídas

Saídass

A saída da OTB pode ser lida nas zonas de 100 à 1XX (XX depende do número de 
expansão que está conectada ao módulo.
Nesse caso foi utilizado o 101 pois refere a primeira saída do primeiro módulo de 
expansão.

A saída da OTB pode ser lida nas zonas de 100 à 1XX (XX depende do número de 
expansão que está conectada ao módulo.
Nesse caso foi utilizado o 101 pois refere a primeira saída do primeiro módulo de 
expansão.



4. Página Web da EGX100
• Entrada

Entradas



2. Mapeamento da OTB



5. Teste de Comunicação Modbus/TCP
através de software de terceiros



6. Configuração no Vijeo Citect 

1

2

• Express Wizard 

3 4

Digitar nome do 
I/O Device desejado 



5 6

6. Configuração no Vijeo Citect 
• Express Wizard 

Ip  Address da 
EGX 100

7 8



Endereço do escravo. Nesse exemplo o nó é 1

6. Configuração no Vijeo Citect 

f

Como o protocolo é Modbus / TCP , 
foi utilizado  o driver Modnet.

Existem vários drives Modnet, 

• Configuraração do endereço EGX100

Existem vários drives Modnet, 
depende  do  modelo do PLC.  
Verificar no  Driver Help para 

maiores detalhes.



6. Configuração no Vijeo Citect 
• Adição de tag para fazer a leitura da variável (OTB)

No Driver ModNet30 o
endereçamento começa com 0.
Ou seja, o enderaçamento
40001 no Modscan corresponde a
40000 no Vijeo Citect
O endereçamento está vinculado a
OTB.
O endereçamento refere-se a
Função 4X, código 3 do Modbus



• Adição de tag para fazer a leitura da variável (OTB)
6. Configuração no Vijeo Citect 

�Se atentar ao endereçamento correto do Vijeo Citect.
� Nesse exemplo, foi utilizado o driver Modnet30. Caso seja adicionado alguma tag com 

endereçamento inexistente,  todas as tag´s ficarão em #BAD.



1 2

6. Configuração no Vijeo Citect 
• Criar uma página de teste

3



5

6. Configuração no Vijeo Citect 
• Adicionar uma propriedade de texto para visualizar 
leitura da tag

46

Salvar o projeto, compilar e Rodar o Computer
Setup Wizard. Depois clicar em runtime.



Avisos Importantes

• Equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e manuseados apenas por 
pessoas qualificadas. 

• Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimentos relacionados 
com a construção, instalação e operação de equipamentos elétricos e recebeu 
treinamento adequado para reconhecer e evitar os perigos envolvidos.

• Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric por qualquer 
conseqüências decorrentes da utilização deste material.
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conseqüências decorrentes da utilização deste material.

•Todas as  informações contidas neste documento estão corretas de acordo com o 
conhecimento do autor. Esta abordagem foi projetada e testada em condições de 
laboratório. O ambiente pode influenciar o comportamento de dispositivos eletrônicos e, 
portanto, o usuário assume toda a responsabilidade para aplicar as soluções 
apresentadas.

• Este documento está disponível no site http://www.schneider-electric.com


