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LEITURA DE CARACTERES ASCII ATRAVÉS DA PORTA DE COM UNICAÇÃO – 
CLP (4004BF, ExpertBF e 6006) . 
 

Neste exemplo foi utilizado um leitor de código de barras que fornece 
informações, através de um canal de comunicação serial em RS232 utilizando ASCII. 
 

Para conectar o dispositivo na porta de comunicação do CLP. Para ligação em 
RS232 utiliza-se o cabo com a seguinte configuração. 

 
 

Observe os parâmetros de comunicação do dispositivo (Baud Rate, Paridade, 
Stop Bits e Data Bits) e configure para que o CLP e o dispositivo estejam compatíveis. 
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 Para reservar a porta RS232 para leitura de caracteres ASCII é necessário 
acionar a variável de sistema “READER_A”  
 

A leitura de caracteres através da porta de comunicação é feita através da 
instrução RPRINT  e é armazenado em um “buffer” informado na saída OUT da 
instrução.  

 
Para mostrar apenas à última sequência de caracteres lidos, foi elaborada uma 

rotina, como mostrado abaixo. 
 

 
 

 

Para obter detalhes e ajuda sobre 
a função selecione-a e pressione a 

tecla “F1”. 
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Podemos visualizar as variáveis na tela da IHM. 

 

 
 
 
 
Atenção! Com a variável “READER_A” em “True”, a comunicação com a porta RS232 será 
exclusiva para leitura de dados; o software de programação A1, não terá comunicação com esta porta, até 
que a variável “READER_A” esteja em “False”. 

Quantidade de 
caracteres lidos. 

Variável: LerRS232Count 

Última 
Sequência Lida 
Variável: LerR232 

Comando habilita leitura 
de caracteres na RS232 
Variável: READER_A 


