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A DMA ELECTRONICS projeta e fabrica sistemas para aquisição e registro de dados 
com conexão a um computador do tipo PC. Embora seus produtos possuam mecanismos de 
proteção, descritos neste manual, é possível que, em casos de má utilização, cause danos 
aos sistemas de aquisição ou registro de dados e possivelmente ao PC a qual está 
conectado. 

Exceto especificado, os produtos da DMA ELECTRONICS não são projetados para  a 
utilização em  componentes críticos no suporte a vida ou em sistemas onde o mau 
funcionamento pode se esperar no resultado de ferimentos de pessoas. 

No caso da utilização de seus produtos como OEM ou incorporação em produtos de 
terceiros, a DMA ELECTRONICS não fornecerá suporte, instruções ou ser responsabilizada 
por qualquer dano ao consumidor pelo produto de terceiros. 
 
 
 
 
Garantia: 
 

O DMA REMOTE está coberto por garantia limitada de um ano contra qualquer defeito 
de fabricação. Esta garantia não cobre mal uso ou conexões de sinais fora da especificação 
contida neste manual, nem possíveis danos ao PC conectado devido a tal. 

No caso de uso da garantia, o produto deverá der enviado para a DMA 
ELECTRONICS (frete por conta do consumidor). Caso constatado defeito de fabricação, os 
reparos ou substituição serão realizados e o custo de envio do produto ao consumidor será 
da DMA ELECTRONICS. 
 
 

 
Copyright © 2010, DMA Electronics 
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1. Introdução ao Produto 
 

1.1 Bem Vindo! 
O DMA Remote é um sistema de aquisição de dados, supervisão e controle remoto. 

Possui um servidor web integrado, possibilitando o acesso e controle de todas as variáveis 
em tempo real através de qualquer browser. É compatível com qualquer sistema operacional, 
como Windows, Linux, Mac OS, Windows CE, etc, não necessitando de instalação de drivers 
ou programas. Pode ser acessado através da Ethernet, pela rede local ou internet, através 
de um PC, celulares, etc. 

 O módulo também pode enviar emails de forma autônoma em intervalos periódicos ou 
em caso de alarme, ambos configuráveis. 
 Para aplicações mais complexas, o DMA Remote se comunica através do protocolo 
Modbus TCP/IP, permitindo automações industriais, prediais e residenciais, assim como o 
estudo de processos diversos. 
           Um SDK gratuito é fornecido com exemplos de comunicação para aplicações 
customizadas, através do protocolo Modbus TCP/IP. Possui exemplos em Labview, VB6, 
Microsoft Visual Studio (.NET), Excel entre outros. 
 
1.2 Especificações Técnicas 
 
 

Parâmetro 
 

Min 
 

Típico 
 

Máx 
 

Unidade Obs 

Quantidade de IOs - - 17 Quantidade Compartilhadas: entrada digital / analógica, 
saída, PWM, Frequencimetro. 

Entradas analógicas 
 - 6 - Quantidade 

0 a 2.5V. Resolução máxima de 14bits, 
precisão 0.1% F.E a 25°C 

 Entradas Digitais opto-
isoladas 

- 
 

4 
 

- 
 Quantidade  Entrada nominal 5 a 24V. Isolação de até 

1000V. 

IOs flexíveis - 5 - Quantidade 
Entrada ou saídas digitais, configuradas via 
software. Corrente máxima de saída 20ma*. 

Tensão de trabalho 0 a 3.3V. 
Rele 

 
- 
 

2 
 

- 
 

Quantidade  Eletromecânico, máx 250V 8A. 

Saída PWM - 2 - Quantidade Resolução de 10bits, freqüências 
selecionáveis: 2.5, 10.2 e 40.7Khz. 

Entrada Frequencímetro / 
pulsos - 2 - Quantidade 

Freqüência máxima de entrada 5Khz ou 
10Khz, conforme configuração. Contador de 

pulsos 16 bits de resolução, freqüência 
máxima de entrada 1khz. 

Taxa de amostragem / 
atualização 10 250 300 Hz Variável conforme tráfego de rede, quantidade 

de registros lidos/escritos, resolução A/D, etc. 
Protocolos - - - - HTTP, SMTP email e Modbus TCP/IP. 

Tensão de alimentação 4,8 5,0 5,5 V Consumo 450ma. 
Dimensões - - - mm 96x71x80mm. Fixação em trilho DIN. 

* Soma de todas as saídas não deve ser superior a 50ma. 
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2. Descrição do Produto 
 
 
2.1    Conexões 
 
 

 
 
 
 
- IO0 a IO4: 5 entradas ou saídas digitais flexíveis (configurável por software), com opção de 
2 saídas PWM de 10 bits. Lógica 0: 0V, Lógica 1: 3,3V DC.  
- AIN0 a AIN5: 6 entradas analógicas com referencia ao GND. Resolução máxima de 14bits. 
Faixa de medição 0  a +2,5V DC. 
- DIN0 a DIN3: 4 entradas digitais opto-isoladas, com opção de 2 entradas para  
frequencímetro e contador de pulsos. Lógica 0: 0V , Lógica 1: 5 a 24V DC. 
- REL0 / 1 : 2 Reles de saída com contatos NA e NF , 250V 8A. 
- GND: Terra, compartilhado com a entrada de tensão (fonte). 
- OGND : Terra para a utilização das entradas isoladas DIN0 a DIN3. 
- +5V : Entrada opcional de alimentação 5V DC Máx. (ou podendo ser alimentado por plug 
DC) 
- Contatos 23, 24, 25: Não conectados ao circuito, para uso geral. 
- Ethernet: Conexão padrão de cabo ethernet RJ-45. 
 
                                                       

Atenção!    
Observe os limites de entradas de tensões acima. Tensões maiores que 
indicadas e/ou configuração errônea das IO’s podem levar a queima da entrada 
ou do módulo. 

         Nota: Quando utilizar as entradas DINx, sempre aterre o circuito com o contato 
“14 – OGND”, para a efetiva isolação óptica.  
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2.2 Conexão de sinais digitais  
O esquema abaixo pode ser utilizado com sinais de 5V, quando utilizando as 

entradas IO0 a IO4 
 

 
O resistor de 1MΩ em série com a entrada, limita a corrente a um valor seguro, caso 

houver uma pequena sobre tensão. 
O resistor de 1KΩ é usado como uma proteção contra curtos entre o terra e Vs 

(tensão positiva).  
  

 Nota: Certifique-se que a porta esteja configurada como “ENTRADA”. 
 
 
 Esquema utilizando as entradas opto isoladas, DIN0 a DIN3: 
 

 

 Nota: Deve-se utilizar a conexão “OGND”  
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2.3 Acionando cargas de potência 

O DMA Remote pode acionar cargas de potência (adicionais aos reles existentes) 
como resistências, motores, etc. É recomendado o uso de um SSR (Relê de estado sólido) 
com isolação óptica, pois o mesmo pode ser ligado diretamente a saída do DMA Remote. 

Esquema utilizando um relê de estado sólido: 

 
 

 Nota: Pela diversidade de relés no mercado, consulte o manual do fabricante. 
Verifique as especificações de controle conforme seção 1.2. 
 
 
2.4     Conexão de Sensores analógicos com saída 4-20mA 
           Sensores e/ou transmissores com saída 4-20mA são muito disseminados devido a 

sua maior imunidade a ruídos, obtendo-se uma leitura mais precisa. No mercado existem 
dois tipos de sensores, nas configurações de 2 ou 3 fios. Abaixo segue esquema de 
conexão para o DMA Remote: 
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  A saída do sensor deve ser conectada ao módulo utilizando-se um resistor para se 

obter uma tensão diretamente proporcional a corrente. Nos esquemas acima, caso fosse 
utilizado um resistor de 120Ω (resistor fornecido), a tensão de saída estaria entre 0.48v a 
2.4v.  É recomendado o uso de resistores de precisão (1% ou melhor) ou o usuário pode 
medir a resistência de um resistor de menor precisão, obtendo a corrente pela fórmula: 

         
        Is=Vm/Rs 
        Onde: 
                  - Is, corrente de saída do sensor 
                  - Vm, tensão medida pelo DMA Remote 
                  - Rs, resistência do Shunt 
         

 Nota: Antes conectar o sinal, verifique se a tensão está dentro dos limites do Remote.  
 
 
 
2.5     Conexão de Sinais analógicos com tensões maiores que 2.5 volts  
           Sinais com tensões acima da capacidade do DMA Remote podem ser conectados a 
partir de um simples divisor de tensão, para atenuação da tensão a ser lida.  Abaixo segue 
circuito (deve se certificar que a tensão Vout não esteja acima 2.5 volts): 
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3. Utilização do Produto 
 
3.1 Instalação física 

O módulo deve ser alimentado por uma fonte de tensão de 5V DC.  A fonte deve ser 
chaveada e estabilizada para o perfeito funcionamento do sistema. O aparelho deve ser fixo, 
de preferência, longe de fontes de ruídos eletromagnéticos. A fixação do módulo  pode ser 
feita utilizando o encaixe, existente, em trilho DIN. A orientação de fixação deve ter a etiqueta 
na vertical, para se ter um fluxo de ar dentro do equipamento. 

 
3.2 Conectando a rede. 

O DMA Remote pode ser conectado a um roteador ou diretamente a uma placa de 
rede em um computador. Ao conectar a um roteador, o cabo utilizado deve ser do tipo 
“direto” (mais comum). No caso de se conectar diretamente ao computador o cabo a ser 
utilizado deve ser do tipo “crossover”. 

 Nota: Os cabos podem ter comprimento, tipicamente, de até 100 metros. Também é 
possível utilizar o DMA Remote em um roteador wireless configurado como um “access 
point”, conectando-se a uma rede sem fio já existente. 
 

 
3.3 Acessando o módulo 

O aparelho pode ser acessado por qualquer browser como o Internet Explorer, Google 
Chrome, etc.  

O DMA Remote é pré-configurado de fábrica com as opções de IP Dinâmico e Host 
name: DMA . 

Após conecta-lo a rede, digite na barra de endereço de seu browser : http://dma/. Em 
alguns casos a rede pode não estar configurada para o Netbios. Neste caso é preciso digitar 
o endereço IP na barra de endereços. Para descobrir o endereço, acesse seu roteador e 
verifique o dispositivo listado com o MAC: “00:04:A3:00:00:01”. Uma outra opção é verificar o 
IP local de um computador da rede e testar IPs seqüenciais. 

 

 Nota: O java script do browser deve estar habilitado. 
 
  
 
 
 
 
Exemplo: 
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Antes de abrir a página, o DMA Remote pedirá o usuário e senha.  
 - Usuário inicial: admin 
 - senha inicial: dma  
 
O servidor web integra 5 diferentes páginas para visualização e configurações: 
 - HOME : página de entrada com leitura e controle em tempo real das IOs e reles; 
 - Alarme & Email: configuração do Alarme e dados para envio e login de email; 
 - Autenticação: mudança da senha inicial; 
 - Config IO’s: configuração das IO0 a IO4, entrada ou saída; PWM, frequencimetro, 

contador e resolução A/D (na comunicação por email e Modbus). 
 - Config. de rede : Configura as portas de comunicação (HTTP e Modbus), e opções 

de DHCP ou IP estático. 
 

3.3.1  Página “HOME” 
A página HOME atualiza em tempo real o valor de todas as variáveis. Também é 

possível acionar os Reles 0/1 e as IO0 a IO4 (caso estejam configuradas como saída). A 
conversão do conversor A/D é feita em 10bits, nesta página, mesmo que a opção “ADC 
14bits” esteja habilitada. 
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3.3.2  Página “Alarme & Email” 
 
 

 
 
Esta página configura os parâmetros das funções alarme e email. O Alarme pode 

monitoras até 6 variáveis simultaneamente. Em “Monitorar Entradas”, as opções “Sim” e 
“Não” ativam ou não o monitoramento das entradas digitas DIN0..3. Nas opções “AIN0” e 
“AIN1”, deve-se inserir o intervalo permitido para as duas variáveis analógicas. Caso se 
escolha o intervalo como mostrado acima, o monitoramento das entradas analógicas será 
desabilitado.  Para ativar o alarme, escolher a opção “Ativar”. A opção “Rele 0” aciona ou não 
o Rele em caso de alarme. O parâmetro “Disp.” é somente para leitura. 

 Se uma das entradas digitais, selecionadas, for acionada ou se uma das entradas 
analógicas estiver fora do intervalo configurado, o alarme será ativado. Quando o alarme é 
ativado, um email (com destinatário pré configurado)  é enviado automaticamente sinalizando 
o disparo do alarme e o Rele0 será acionado (caso esteja configurado). O alarme se desativa 
automaticamente e a opção “Disp.” (disparado) é alterada para “Sim” 

 
 
 
Configuração do email: 
 

 
 
 



___________________________________________________________________________________ 
       DMA Electronics 12 

 
 
 
 
O DMA Remote utiliza o protocolo SMTP para envio de emails. No envio de emails o 

módulo realiza o login em na conta de email configurada e envia o email conforme 
destinatário programado. Uma conta de email pré configurada de fabrica é fornecida, caso o 
usuário deseje utilizar uma outra conta de email, é necessário que a mesma não utilize 
conexão SSL. Por exemplo, é possível utilizar uma conta do Yahoo!, pois a conexão não 
requer SSL. 

  Para configurar uma conta de email o usuário deve preencher as novas 
configurações conforme informado pelo seu provedor. 

  Configurações da conta de email fornecida (pré-configurada de fabrica): 
  - Servidor SMTP: smtp@inmail24.com 
  - Usuário: dma@inmail24.com 
  - Senha: (favor entrar em contato com a DMA) 
 
A opção “Intervalo” habilita a função de envio periódico de emails. Intervalo = 0 

desabilita a função. O intervalo de envios pode ser de 1 a 65535 minutos. 
 
 

 Nota: O número máximo de caracteres para qualquer dos campos acima é  30. 
Caso escolha um intervalo pequeno de envio, pode ser que os emails enviados sejam 
tratados como SPAM pelo seu servidor de email. 
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Exemplo de email enviado: 
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3.3.3 Página “Autenticação” 
 
Para mudar a senha de acesso ao DMA Remote através do acesso HTTP, digite no 

campo a nova senha com no máximo 6 caracteres. Guarde a senha em local seguro, não é 
possível recuperar a mesma. 
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3.3.4 Página “Config. IOs” 
 
Nesta página é possível configurar as IO0..4 como entrada digital, saída digital ou 

saída PWM (com ajuste de freqüência e Duty Cycle, 0 a 1023). O estado inicial das IOs é 
sempre configurado como entrada, devendo a aplicação do usuário configurar a cada 
inicialização do sistema. O mesmo é válido para o Duty Cycle dos PWMs.  

Os modos de habilitação das saídas PWMs e entradas ICPs (frequencímetro de 
pulsos) são salvas na memória interna e configuradas na inicialização do sistema. Na 
ativação do PWM a saída correspondente é automaticamente configurada como saída. 
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A opção “ADC 14 bits” habilita a conversão A/D em 14 bits na comunicação via email e 

Modbus.  
“Counter” habilita o contador de pulsos. Quando utilizando a função de contagem de 

pulsos o ICP1 e ativado automaticamente (uso compartilhado). 
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3.3.5 Página “Config de rede” 
No acesso ao módulo fora da rede local, como a internet, muitos provedores 

bloqueiam a porta de comunicação padrão HTTP de número 80. Portanto é necessário 
escolher uma outra porta para o acesso ao módulo. Entre em contato com seu provedor para 
saber quais portas estão liberadas. 

Quando a porta é configurada diferente de 80, o endereço de acesso deve ser 
acompanhado no final com “:” e o número da porta. Exemplo de acesso com porta 
configurada como 501: 

 http://dma:501/ (acesso pela rede local, porta configurada como 501) 
Para o acesso pela internet o roteador deve ser configurado para encaminhar os 

pedidos ,na porta HTTP configurada,  para o IP do módulo (neste caso o mesmo deve ter 
fixo, desabilitando a opção DHCP).  

No acesso pela internet o usuário deve digitar na barra de endereço do Browser o IP 
do roteador na internet. No caso do IP ser dinâmico o usuário pode configurar o roteador com 
uma conta DYNDNS (www.dyndns.com) ou similar. Neste caso o acesso ao módulo e feito 
através de um domínio, por exemplo: http://meuendereco.com/ 

 

 
 
 

Por padrão do protocolo Modbus a porta utilizada é 502, podendo ser também 
alterada. 

O módulo deve ser reiniciado quando qualquer configuração de rede for alterada. 
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4. Comunicação Modbus TCP/IP 
 O DMA Remote suporta duas funções de leitura (03 e 04) e uma de escrita (16) do 
protocolo Modbus TCP/IP. Cada registro é composto por 2 bytes ou uma palavra. 
           Relação de registros: 
 

Nº do Registro Descrição Leitura / Escrita Valores 
1 Entrada Analógica AIN0 Leitura 0 a 1023 (10 bits) 

0 a 16368 (14 bits) 
2 Entrada Analógica AIN1 Leitura 0 a 1023 (10 bits) 

0 a 16368 (14 bits) 
3 Entrada Analógica AIN2 Leitura 0 a 1023 (10 bits) 

0 a 16368 (14 bits) 
4 Entrada Analógica AIN3 Leitura 0 a 1023 (10 bits) 

0 a 16368 (14 bits) 
5 Entrada Analógica AIN4 Leitura 0 a 1023 (10 bits) 

0 a 16368 (14 bits) 
6 Entrada Analógica AIN5 Leitura 0 a 1023 (10 bits) 

0 a 16368 (14 bits) 
7 Entrada Digital  

DIN0 
Leitura Lógica 0: 0 

Lógica 1: 255 
8 Entrada Digital  

DIN1 
Leitura Lógica 0: 0 

Lógica 1: 255 
9 Entrada Digital  

DIN2 
Leitura Lógica 0: 0 

Lógica 1: 255 
10 Entrada Digital  

DIN3 
Leitura Lógica 0: 0 

Lógica 1: 255 
11 Contador de pulsos Leitura 0 a 65535 
12 Frequencímetro  

ICP1 
Leitura 0 a 10000 

13 Frequencímetro  
ICP2 

Leitura 0 a 10000 

14 Entrada/Saída Digital IO0 Leitura / Escrita Lógica 0: 0 
Lógica 1: 255 

15 Entrada/Saída Digital IO1 Leitura / Escrita Lógica 0: 0 
Lógica 1: 255 

16 Entrada/Saída Digital IO2 Leitura / Escrita Lógica 0: 0 
Lógica 1: 255 

17 Entrada/Saída Digital IO3 Leitura / Escrita Lógica 0: 0 
Lógica 1: 255 

18 Entrada/Saída Digital IO4 Leitura / Escrita Lógica 0: 0 
Lógica 1: 255 

19 Rele 0 Leitura / Escrita Lógica 0: 0 
Lógica 1: 255 

20 Rele 1 Leitura / Escrita Lógica 0: 0 
Lógica 1: 255 

21 Registro de E/S IOs Leitura / Escrita Vide seção 4.1 
22 Registro de configuração Leitura / Escrita Vide seção 4.2 
23 Duty Cycle PWM1 Leitura / Escrita 0 a 1023 
24 Duty Cycle PWM2 Leitura / Escrita 0 a 1023 
25 Envio email Escrita Escrita 255, envia email 

de status. 
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4.1 Registro IO0..4 
 O registro 21 corresponde a direção das portas IO0 a IO4, entrada ou saída digital. Os 
bits do byte baixo do registro quando configurados como “1” determinam a porta como 
entrada e quando configurado como “0” determinam a porta como saída. 
            - BIT0: IO0 
            - BIT1: IO1 
            - BIT2: IO2 
            - BIT3: IO3 
            - BIT4: IO4 
 
4.2 Registro de configuração 
 
 O registro 22 configura as entradas ICP1, ICP2 , o modo de operação dos PWM1,  
PWM2, a resolução do conversor A/D e contador de pulsos. 
           Byte Alto:  
           - bit0: habilita contador de pulsos quando igual a “1”; 
           - bit2 e bit 1: “00” desabilita ICP1, “01” habilita ICP com leitura em décimos de Hz e              
“10” habilita leitura em Hz; 
           - bit4 e bit3:: “00” desabilita ICP2, “01” habilita ICP com leitura em décimos de Hz e 
“10” habilita leitura em Hz; 
            Byte baixo: 
            - bit0: habilita a conversão A/D em 14bits quando igual a “1”; 
            - bit2 e bit1: “00” desabilita PWM1, “01” freqüência PWM  2,54Khz, “10” freqüência 
PWM 10,17Khz, “11” freqüência PWM 40,69Khz. 
            - bit4 e bit3: “00” desabilita PWM2, “01” freqüência PWM  2,54Khz, “10” freqüência 
PWM 10,17Khz, “11” freqüência PWM 40,69Khz. 
 

 Nota: O registro 22 é salvo na memória interna do DMA Remote. Quando escrevendo 
registros em pacotes o usuário deve atentar para não escrever o registro de configuração 
quando não necessário  
 
 
 
 
5.  SDK – Software Development Kit 
 A DMA Electronics fornece gratuitamente um SDK  para integradores e 
desenvolvedores de software. Qualquer sistema operacional com suporte a TCP/IP pode se 
comunicar com o DMA Remote utilizando o protocolo Modbus TCP/IP. Maiores informações 
e exemplos sobre o protocolo podem ser encontradas em http://www.modbus.org/ 

O SDK inclui exemplos e códigos fonte na plataforma Windows, desenvolvidos em: 
Labview, Microsoft Visual Studio 2008 (.NET), Visual Basic 6 e em Excel (VBA). Os conceitos 
dos exemplos também podem ser aplicados para C++, Delphi e outras linguagens utilizando 
o componente ActiveX WinSocket. 
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5.1 Labview 
 Os VIs fornecidos são compatíveis a partir da versão 8.0 do Labview. São fornecidos 2 
exemplos para leitura e escrita dos registros. O exemplo de leitura, realiza a leitura das 
entradas analógicas.  O exemplo de escrita comanda os dois reles do módulo. 
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5.2 MS Visual Studio 
 Este exemplo é em VB dotnet, realiza a leitura das entradas analógicas e comanda os 
reles do módulo. Esta solução também pode ser compilada para Windows CE. 
 
5.3 VB6 
 O exemplo utiliza o componente Winsock para a troca de dados TCP/IP. É possível ler 
e escrever todos os registros do módulo. 
 
5.4 Excel 
 A planilha em Excel realiza um logger de todos os registros do módulo conforme 
programação de intervalo e números de amostra. A versão do Office a ser utilizada deve ser 
2003 ou 2007, 32 bits. A chave de registro presente na pasta “Excel” deve ser executada, 
assim como os níveis de segurança de macro configurados. 
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Quadro de revisões: 
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