
ThySetter - Manual - 01 - 2018 

ThySetter 

SOFTWARE DE INTERFACE GRÁFICA PARA AJUSTES 
CONFIGURAÇÕES DE RELÉS DE PROTEÇÃO THYTRONIC 



ThySetter - Manual - 01 - 2018 2 

Í N D I C E  
— THYSETTER 3 

Escopo e responsabilidade ................................................................................................................................................................. 3 
Aplicabilidade ....................................................................................................................................................................................... 3 

— PREFÁCIO 3 
Instalação ................................................................................................................................................................................... 4 

— ON LINE 4 

— OFF LINE 8 

— MENU SUSPENSO 8 
Arquivo ....................................................................................................................................................................................... 8 
Comunicação ....................................................................................................................................................................................... 8 
Procedimento ....................................................................................................................................................................................... 8 
Atualização ........................................................................................................................................................................................... 8 
Funções ..................................................................................................................................................................................... 9 
Atualização ........................................................................................................................................................................................... 9 
Funções opcionais............................................................................................................................................................................... 9 
Preferência ........................................................................................................................................................................................... 9 

— MENU 11 
Leitura ................................................................................................................................................................................................. 11 
Leitura \ PLC ................................................................................................................................................................................................ 18 
Leitura \ Supervisão de disjuntor .............................................................................................................................................................. 19 
Leitura \ Entradas temporizadas ............................................................................................................................................................... 19 
Leitura \ Estados internos .......................................................................................................................................................................... 19 
Leitura \ Relés .............................................................................................................................................................................................. 20 
Leitura \ Contadores ................................................................................................................................................................................... 20 
Leitura \ Auto teste ............................................................................................................................................................................ 21 
Leitura \ Diagnóstico de fio Piloto ............................................................................................................................................................. 21 
Leitura \ Bloqueio Seletivo – BLOCK 2 ............................................................................................................................................ 21 
Leitura \ Registrador de faltas  .................................................................................................................................................................. 22 
Leitura \ Registrador de eventos ............................................................................................................................................................... 23 
Ajuste ...................................................................................................................................................................................... 24 
Ajuste \ Base ..................................................................................................................................................................................... 24 
Ajuste \ Entradas ......................................................................................................................................................................................... 24 
Ajuste \ Relés de saídas............................................................................................................................................................................ 25 
Ajuste \ LEDs .................................................................................................................................................................................... 25 
Ajuste \ Alto teste Relé ..................................................................................................................................................................... 25 
Ajuste \ MMI(IHM) .............................................................................................................................................................................. 25 
Ajuste \ Seleção de perfil ........................................................................................................................................................................... 26 
Ajuste \ Perfil A .................................................................................................................................................................................. 26 
Ajuste \ Perfil B ......................................................................................................................................................................... 28 
Ajuste \ PLC ....................................................................................................................................................................................... 28 
Ajuste \ Supervisão de Disjuntor ............................................................................................................................................................... 29 
Ajuste \ Supervisão TP ............................................................................................................................................................. 30 
Ajuste \ Supervisão TC - 74CT ................................................................................................................................................................. 30 
Ajuste \ Desligamento remoto ................................................................................................................................................................... 30 
Ajuste \ Diagnóstico do fio Piloto .............................................................................................................................................................. 30 
Ajuste \ Medição de demanda ................................................................................................................................................................... 30 
Oscilografia ....................................................................................................................................................................................... 30 
Comunicação .................................................................................................................................................................................... 34 
Serviços de Rede ..................................................................................................................................................................... 35 
Comandos .......................................................................................................................................................................................... 37 

— ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 38 
Operações preliminares ........................................................................................................................................................... 38 
Atualizações de Firmware ................................................................................................................................................................ 39 
Restaurando configurações anteriores .................................................................................................................................... 42 

— MÓDULOS AUXILIARES 43 
Módulos Pro-N ......................................................................................................................................................................... 43 
Módulos Pro-N Ext ................................................................................................................................................................... 43 

— PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL) 44 

— APÊNDICE A – PROCEDIMENTO A REALIZAR EM CASO DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO COM THYSETTER 52 

— REVISÕES 53 



ThySetter - Manual - 01 - 2018 3 

— Escopo e responsabilidade 

— Aplicabilidade 

PREFÁCIO 

T H Y  S E T T E R 

Este documento descreve as características técnicas do software ThySetter, explica seu funcionamento e 
contém as instruções necessárias para  a instalação, configuração e comissionamento. 
O conteúdo foi verificado, no entanto, não é possível excluir a presença de imprecisões na 
descrição.  Não aceitamos nenhuma responsabilidade por erros, omissões ou por qualquer dano que 
possa resultar da sua utilização. 
As informações fornecidas neste documento são revisadas regularmente, quaisquer correção e integração 
serão incluídas nas edições subsequentes que forem identificadas até a data da revisão. 
Agradecemos quaisquer sugestões para melhoria. 
Reservamo-nos o direito de realizar melhorias técnicas sem aviso prévio.  

Este documento refere-se à versão atual do ThySetter na data de sua redação. 

O software ThySetter é um “navegador” de dados (configurações, medições, etc...); implementa 
um mecanismo que tem como objetivo reconstruir o menu configurado e os relacionamentos com os 
dados relativos a todos os relés de proteção Thytronic por meio de arquivos XML. 
As seguintes operações são realizadas por meio do ThySetter: 
• Abertura armazenamento de arquivos de configuração;
• Exportação de relatórios em ASCII ou Excel;
• Abertura/fechamento de comunicação;
• Enviar configurações, ler ajustes e oscilografias [1] ;
• PLC – Controlador lógico prográmavel [1] .
• Atualização de Firmware;
• Seleção de nível de sessão e habilitação de log (arquivos de log);
Após a seleção do dispositivo o ThySetter permite:
• Configurar os dados de referência do relé;
• Configurar os parâmetros de comunicação (endereço Modbus, endereço TCP-IP e parâmetros);
• Ajustar os valores nominais (corrente nominal do relé, correntes primarias nominais dos TC, etc...);
• Configurar os parâmetros comuns (auto teste dos relés, comando e diagnóstico do disjuntor, 
monitoramento dos TC, alocação de binárias de entrada, configuração de relés de saída e LED);
• Definir perfis (A e B);
• Ler informações, medições, etc... (estado da proteção, estados das entradas binárias, estados dos relés 
de saída, contadores, etc...);
• Ler oscilografia;
• Aquisição de dados referentes à faltas e eventos armazenados;
• Executar comandos (restabelecimento, envio de configuração padrão, relógio, etc.);
• Configuração de partida e parada. 
A versão mais recente do ThySetter pode ser baixada gratuitamente no site  www.thytronic.it .
(Produtos / Software - Área Download)[2]. 

Nota 1  A ferramenta está disponível como opcional; entre em contato com a  Thytronic para aquisição da licença. 

Nota 2 O software consiste de dois arquivos (ThysetterSetup_Vxxx.exe and ThysetterTemplates_Vxxx.exe) 

http://www.thytronic.it/
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— Instalação 
Sistema operacional: 

• Windows XP Sp2, Sp3 32 bit
• Windows Vista original / Sp1 / Sp2 32/64 bit
• Windows 7 original / Sp1 32/64 Bit.

Porta de comunicação local 

       Configuração 

• Porta Serial [1] RS232 para Pro-N, equipamentos Smart, SIF, SME, DMC ENEL; Porta Ethernet para
equipamentos Pro-N Ext.

Assim que a versão corrente estiver disponível, a configuração pode ser iniciada (por exemplo: 
ThySetterXP_360.exe and ThySetterTemplates_V111.exe). 
Se uma versão mais antiga for detectada, uma mensagem adequada pedirá ao usuário remover 
o mais antigo antes de prosseguir.
Após a conclusão, o seguinte diretório foi criado:\Programas\Thytronic\ThySetter. 

Trabalhando com ThySetter    A tela é mostrada

ON LINE 

  

Comunicação[2] 

 

      Conexão permanente 

Dois modos de operação estão disponíveis 
• ON LINE (conexão com o equipamento),
• OFF LINE (criação de arquivo de configuração sem conexão com o equipamento).

As seguintes operações podem ser realizadas quando a comunicação com o dispositivo estiver ativa: 
• Modo de conexão automática na qual a comunicação com o dispositivo e ativado automaticamente sem

ter que selecionar família do dispositivo.
• Modo de comunicação não automática na qual a comunicação com o dispositivo é ativada depois de

selecionar a família do dispositivo.

A comunicação deve ser aberta com o comando Communication->Open ou com um  clique no botão   e 
selecione o modo para conexão (Serial ou Rede).[3]

 A porta de comunicação deve ser configurada (Procedimento no painel superior): 
• RS232 sempre que a porta serial (RS232 ou RS485) é usada.
• Network sempre que a rede Ethernet é usada.
Correspondentemente, uma janela subsequente é proposta para os parâmetros relativos; se o procedimento
automático for selecionado apenas o número serial COM para a porta serial e o endereço IP para a porta
Ethernet são necessários, enquanto que, com a seleção Manual (removendo seleção do parâmetro
automático) podem ser feitos os seguintes ajustes:
• Taxa de dados, número de bits de dados, número de bits de parada, endereço Modbus, bem como vários
parâmetros de temporização úteis para comunicação RS 485.
• Endereço IP, porta TCP, bem como vários parâmetros de temporização úteis para comunicação em rede .

Nota 1 Windows 95, Windows 98 primeira edição ou edição Millennium não são suportados 

Nota 2 No caso de problemas de comunicação, siga o procedimento descrito no apêndice deste documento 

Nota 3 A disponibilidade de portas de comunicação (serial e /ou rede) é diferente para cada famílias de equipamentos. Consulte os manuais correspondente 
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Além disso, dentro do painel superior Modalidade, é possível selecionar (marcar as configurações de 
Leitura) se os dados de configuração devam ser adquiridos. 
• Com a seleção de Configuração de Leitura, a sessão de comunicação inicia e o progresso da leitura é 

exibido com uma barra de estatus; finalmente, o tipo de dispositivo está em destaque (lado esquerdo na 
parte inferior da área de trabalho); por meio dos comandos do Windows, o menu pode ser 
redimensionado quanto você quiser[1].

• Sem a seleção da configuração de leitura, a sessão de comunicação começa sem ler as configurações; 
elas são atualizadas quando os menus relativos são acessados. Este modo de operação é muito rápido e, 
portanto, é vantajoso quando a atualização não é necessária. 

Para ambos os modos de operação, o arquivo de configuração deve ser salvo (por exemplo: NA60 -CA0-
”c_xxxxxx” onde xxxxxx representa o número de série). 

Após a conclusão. O tipo de equipamento é destacado (lado esquerdo na parte inferior da área de trabalho); 
A sessão “Online” esta destacada em verde sobre o campo. 

Nota 1 As imagens mostradas explicam alguns níveis de menus; todos os exemplos são  indicativos.. 
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   Enviar ou Receber dados 

 Receber dados 

A sessão de comunicação pode ser fechada pelo comando Comunicaçâo->fechar ou com um clique no botão 
 . 

O modo de operação permite a transferência automática de dados de e para o dispositivo vinculado. As 
operações descritas abaixo são habilitadas somente quando a comunicação é fechada.  

O procedimento operacional é iniciado com o comando Procedimento->Receber Dados ou com um clique no 
botão   (Receber dados do dispositivo). 
A porta de comunicação deve ser configurada (Procedimento painel superior): 
•  RS232 sempre que a porta serial (RS232 ou RS485) é usada.
• Rede (Network) sempre que a rede Ethernet é usada.
Correspondentemente, uma janela subsequente apresentada para os parâmetros relativos; se o 
procedimento automático for selecionado, apenas o número serial COM para a porta serial e o endereço IP 
para a porta Ethernet são necessários, enquanto que, com a seleção manual removendo a marca no 
parâmetro automático os seguintes ajustes podem ser feitos:
• Taxa de dados, número de bits de dados, número de bits de parada, endereço Modbus, bem como vários 
parâmetros de temporização úteis para comunicação RS485.
• Endereço IP, porta TCP, bem como vários parâmetros de temporização úteis para comunicação em rede. 
Dentro do painel superior Procedimentos (Procedure) a configuração de leitura é forçada (marque as 
configurações de leitura) o arquivo de configuração deve ser salvo.
Com o comando “Iniciar”, o nome do arquivo de configuração é solicitado, então a sessão de comunicação 
começa e o progresso da leitura é exibido com uma barra de status.
O nome do arquivo é exibido temporariamente dentro da área “dispositivo” do ThySetter, mas depois é limpo 
para mostrar o tamanho da sessão de transferência. 
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Enviar Dados  
O procedimento operacional é iniciado com o comando “Procedimento->Baixa Dados” ou com um clique
do botão  (baixar dados para o dispositivo). 
Para iniciar a transferência e necessário:  
• Selecionar o arquivo (Arquivo -> Abrir)
• Configurar a porta de comunicação port (Configuração da porta)
• Clique no botão Baixar dados (Download).
No final da transferência de dados, os novos dados de configuração devem ser confirmados.
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Session level l

Modules Upload disturbance records
management PLCProgramming 

OFF LINE 

MENU SUSPENSO 

No modo desconectado (sem link para o dispositivo), é possível modificar as configurações através da 
geração de um ou mais arquivos, contendo as configurações desejadas, que podem ser transferidas para o 
relé por meio do comando Download data. 
O arquivo pode ser construído criando-o desde o início, começando a partir de um arquivo já presente em 
um computador pessoal ou de um arquivo extraído de um relé por meio do comando (Upload data) carregar 
dados que pode ser ativado no menu Procedimentos (Procedures) ou por meio do botão  Carrega 
dados do dispositivo (Upload data from device) na barra de comando superior. 
No final, o arquivo pode ser salvo com os procedimentos do tipo Windows. 
Para criar um novo arquivo, o comando Arquivo Novo (“File New”) deve ser ativado, portanto, o dispositivo 
de proteção deve ser selecionado dentro de uma janela. 
Por meio dos comandos habituais do Windows, um nome definido pelo usuário e a pasta de destino devem 
ser inseridos (Rockerduck no exemplo). 

O arquivo “Rockerduck” pode ser modificado com os comandos ThySetter, com os procedimentos bem 
descritos para o modo Conectado (Online) (exceto para os comandos de configuração de mudança de 
início/fim não são necessários). 
Depois de ter concluído a construção do arquivo desejado, com o dispositivo conectado, é possível fazer o 
download do relé através do comando Enviar dados (Send data), que pode ser acessado no menu 
Procedimentos (Procedures), ou por meio do botão    Baixar dados para o dispositivo (Download data 
to device) na barra de comando superior (veja o parágrafo anterior). 

Alguns menus suspensos de uso geral estão disponíveis, para alguns, também um botão (ícone) com a 
mesma função. 

— Arquivo 

— Comunicação 

— Procedimentos 

— Atualização 

Dentro do menu suspenso Arquivo, além de todos os comandos habituais do “Windows” para abrir e salvar 
arquivos, existe o comando que permite exportar dados relacionados a relatórios de leituras em formatos 
ASCII e Excel (“Exportar Arquivo de Relatório em Formato ASCII” ou “Exportar Arquivo de  Relatório no 
Formato  Excel”). 

Dentro do menu suspenso Comunicação estão disponíveis os comandos abrir e fechar comunicação. 

Dentro do menu suspenso Procedimentos, ou por meio do botão   Baixar dados do dispositivo 
(Download data to Device),  botão Carrega dados do dispositivo (Upload data from Device), os 
arquivos de configurações podem ser transferidos de um computador pessoal para o relé e vice-versa.  

O comando Atualizar->Firmware (Upgrade->Device firmware) ou através do botão  Firmware do 
dispositivo (Device firmware) permite atualizar o hardware do relé.  

 Receber registros de perturbação 
Programação do PLC Gerenciamento 

de módulos 

Sessão nível 
Finalizar
Mudanças Fechar comunicação 

    Visualiza 
do Relé     arquivos de perturbação    Habilitar arquivo Log de configuração   para o Relé 

   Firmware Abertura Automática Iniciar mudanças    Baixar dados   
da comunicação 

Receber 
dados 

Enviar programa para PLC

Apagar arquivo Log Mostrar arquivo Log 
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Setting file from NA011 and NA016 
conversion 

  Módulos 

Definir Conversão de Arquivo 

Cópia de configurações 

E/S Relatório 

Também há funções que permitem capturar dados relativos à faltas, eventos e mudanças de configurações   
(leitura de eventos, leitura de faltas, leitura de variações de configuração) na família de relés Smart-
line (NA011 e NA016), as funções de copiar parâmetros de controle de um banco para outro 
Copiar configuração de   grupo (Copy group settings), a Conversão de Arquivos de ajustes 
(Settings File conversion) e exportar para o relatório de E / S do ASCII ou do Excel). 

O procedimento para habilitar / desabilitar os módulos ThyBus é descrito abaixo. 

Se você pretende carregar um arquivo de configuração construído com uma versão mais antiga (por 
exemplo: temos um arquivo em versão “f”, enquanto o relé possui uma versão “g” de firmware), você pode 
converter o mais antigo com as seguintes etapas: 
• Acione o comando Arquivo \ Novo (File \ New) e selecione o arquivo da lista de modelos com a revisão

do firmware correspondente a versão do dispositivo (por exemplo, “NA60-CA0-g) e salve.
• Acione o comando Procedimento\Conversao de arquivo de configuração (Procedure\Setting File

conversion) e selecione o arquivo antigo como fonte (no exemplo “NA60-CA0-f) e como um novo arquivo,
o arquivo especificamente criado (“NA60-CA0-g).

• Acione o comando  Start  (como resultado do comando, o relatório de conversão é mostrado e o comando
Salvar para salvar o relatório).

O arquivo será convertido para o tipo “g” e conterá os ajustes do arquivo “f” 

O procedimento para copiar as configurações dos parâmetros de ajustes do Grupo A no Grupo B ou vice-
versa é o seguinte: 
• Destaque com o mouse as configurações que deseja copiar (por exemplo: Configuração \ Perfil A (Set \ 

Profile A))
• Clique com o botão direito ->Configuração grupo fonte (-> Set source group) 
• Destaque com o mouse nos grupos de configurações de destino (por exemplo: Configuração \ Parâmetros 

de Configuração B (Set \ Parameters Configuration B))
• Clique com o botão direito ->Configuração do grupo de destino (-> Set destination Group) 
• Forneça o comando Cópia de configuração de grupo (Copy group settings) encontrados nos 

procedimentos suspenso. Para ver a configuração atualizada, você deve fechar e reabrir o
arquivo. 

— Funções 

— Atualização 

— Funções opcionais 

Você pode obter automaticamente uma lista das configurações de sinais de entrada e saída (associação de 
entradas lógicas, LEDs e saída de relés para as funções de proteção e controle) em ASCII ou Excel. 

Atualmente o menu inclui a proteção diferencial 87T para elementos transformadores e, portanto, relevante 
para o dispositivo NT10. 

O comando Atualiza->Firmware do dispositivo (Upgrade->Device firmware) ou através do botão  
Firmware do dispositivo (Device firmware) permite atualizar o firmware do relé. 
Você pode atualizar o firmware do microcontrolador Atualiza->Firmware do dispositivo (Upgrade-> Device 
firmware), ativo no modo Desconectado (off-line) e firmware do DSP, Atualiza->DSP (Upgrade-> DSP), ativo 
com o dispositivo Conectado (On-line). 

Dentro do menu de Funções opcionais (Optional functions) as opções Perturbação (Disturbance) e PLC[1], 
estão disponíveis (incluindo a ativação das licenças) para a ferramenta de verificação ModBus[2].

Nota 1 Para o procedimento de ativação entre em contato com a  Thytronic 

Nota 2 A descrição da funcionalidade de varredura no  Modbus é  descrita na sessão  RS485. 

Cópia configurações Bank A<->BankB 
Cancela cópia Configuração de grupo Exporta relatório das I/O 

Lê faltas dos relés NA011 e NA016 
Variações de configuração dos relés

Gerenciamento de Módulos  
Conversão de 
arquivo de 
configuração 

Enviar dados para o Relé 
Lê eventos dos relés NA011 e NA016 Receber dados do Relé
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— Preferência 
 Dentro do menu Preferência (Preference), os seguintes submenus estão disponíveis: 

Níveis de Sessão 

O nível 0 (usuário), normalmente usado, não requer senha. 
O nível 1 está disponível através de senha. A seguinte operação, que esta proibida no nível 0, é permitida:[1]

• Enviar configuração padrão
• Configuração de número de série
• Reposição dos contadores através de um único comando, todos os contadores são demarcados (os

contadores parciais podem ser apagados mesmo da sessão de nível 0).
O nível 2 está planejado apenas para uso futuro. 
O nível 3 (Fabricante) está disponível através de senha reservada (propriedade Thytronic) para fins de 
ajuste.  

Habilitar Log 
Quando o log estiver ativado, toda operação é gravada.
Com a intenção de facilitar o arquivo, é aconselhável: 
• Apague o arquivo antigo; o arquivo  ThySetter.log está  localizado dentro do mesmo diretório do ThySetter

(c:\Programs\Thytronic\ThySetter).
• Inicie o ThySetter
• Marque o comando Habilitar Log; O procedimento operacional é iniciado com o comando Preferência->

Habilitar log (Preference->Enable log) ou com um clique do botão  Habiltar log (Enable log).
• Execute todas as funções ThySetter; Todas as operações são gravadas automaticamente (arquivo

ThySetter.log); O arquivo pode ser mostrado por qualquer editor de texto, ou com um clique do botão
Mostrar arquivo de log (Show log file).

Para solicitar suporte técnico, é aconselhável enviar por email o arquivo de registro. 

Restabelecer Configurações 
Você pode redefinir as configurações para os parâmetros de comunicação. O comando é útil quando os
parâmetros relativos às comunicações em série do PC foram alterados por outras aplicações, tornando 
assim impossível se comunicar com ThySetter e relés de proteção. 

 Preferência de cor 
O layout de cores pode ser personalizado. 

  Look and feel 
A interface Gráfica do usuário pode ser selecionada. 

     Linguagem 
O idioma do menu pode ser selecionado. 

 Barra de ferramentas 
As dimensões dos ícones podem ser ajustadas. 

Nota 1 O nível da sessão é relativo ao software ThySetter; para conexões de rede, o nível de sessão é comum para todos os dispositivos na mesma rede 
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Senhas    A senha de nível 1 pode ser alterada.
É necessário inserir a senha antiga, a senha nova e confirmar. 
A senha padrão (default) é “       level1 ” ( digite sem  “ “)[1]

MENU 
Para qualquer modo de operação Conectado ou Desconectado (Online ou Offline), os seguintes elementos 
são fornecidos dentro da árvore do Menu, comum para todos os dispositivos Pro-N:[2]

• Leitura (Read)
• Ajustes (Set)
• Oscilografia (Oscillography) 
• Comunicação (Communication)
• Comandos (Commands)
• Teste (Test)
• Inicio/Fim Configurações (Start/End settings).

— Leitura
Dentro do Menu Leitura, todos os estados e medições estão disponíveis. 

Nota 1 Se a senha for perdida, uma nova instalação do  ThySetter deverá ser realizada. 

Note 2 As imagens mostradas explicam alguns níveis do menu; Todos os exemplos são indicativos e pouco realista. 
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Leitura \ Número de Série 

Leitura \ Informação 
Dentro do submenu, o número de série pode ser exibido e para mudar é necessário se trabalhar no nível 1.

Dentro do submenu, o código do dispositivo, o firmware e a versão do software estão disponíveis. 

        Leitura \ Relógio 
Dentro do submenu a data e a hora estão disponíveis. Os parâmetros podem ser ajustados com 
comando Relógio Tempo Real (Real Time Clock – Command), no menu de comando. 

Leitura \ Medições 
Todas as medições estão disponíveis e elas estão configuradas na seguinte ordem: 
• Direta, calculada, deslocamento, sequência,pPotência, 2nd harmônica, 3rd harmônica, 4th harmônica, 

5th harmônica, demanda de fase, demanda de potência e energia. 
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 Leitura \ Medições \ Direta 

Leitura \ Medições \ Calculada 
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Leitura \ Medições \ Deslocamento 

Leitura \ Medições \ Sequência 

Leitura \ Medições \ Potência 
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Leitura \ Medições \ 2nd harmônica 

Leitura \ Medições \ 3rd harmônica 

Leitura \ Medições \ 4th harmônica 
Leitura \ Medições \ 5th harmônica 

E assim por diante. 
Leitura \ Medições \ Demanda \ Fase 
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Leitura \ Medições \ Demanda \ Potência 

Leitura \ Medições \ Energia 

Leitura \ Perfil Ativo 
Informação sobre o perfil de configuração (A ou B) está disponível. 

Leitura \ Proteções  
Para cada elemento de proteção, as seguintes informações estão disponíveis: 
• Estado da partida
• Estado de desligamento (Trip)
• Estado de Bloqueio Lógico (Block1)
• Estado de Bloqueio Seletivo (Block2)
• Estado do Cold load pickup
Exemplo de leitura referente ao elemento de proteção de sobrecorrente de fase 50/51; similar para todos os 
elementos de proteção. 
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Leitura \ Proteção \ Sobrecorrente de fase - 50/51 

Leitura \ Proteção \ Restrição 
de  segunda harmônica 

O estado da partida da restrição de segunda harmônica está disponível. 
Leitura \ Proteção \ Supervisão de 

circuito   de Trip – 74TCS 

O estado da partida, desligamento e o bloqueio lógico do elemento 74TCS estão disponíveis. 

Leitura \ Proteção \ Falha de disjuntor - BF 
O estado da partida, desligamento e o bloqueio lógico do elemento BF falha de disjuntor estão disponíveis. 

Unidade de medição 
Valor Status         Parâmetro Descrição do Parâmetro  

Menu 
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Leitura \ Proteção \ Supervisão 
de  TP -- 74VT 

O estado da partida, desligamento e o bloqueio lógico do elemento 74VT estão disponíveis. 

Leitura \ Proteção \ Supervisão 
de TC - 74CT 

O estado da partida, desligamento e o bloqueio lógico do elemento 74CT estão disponíveis.

— Leitura \ PLC [1] 
Leitura \ PLC \ Software usuário 

As informações de nome, versão e compilação de dados estão disponíveis. 

Leitura \ PLC \ Informação 
O estado atual do software está disponível. 

Leitura \ PLC \ Estado interno 

Nota 1 O menu só esta disponível nos relés de  proteção  Pro-N; a função PLC não esta disponível nos equipamentos  NA0x (NA011, NA016, NC020, NV021), os  
relés NVA100X-D, NVA100X-T, e  os detectores de falta  SMExx 
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— Leitura \ Supervisão de disjuntor 
A seguinte informação relativa ao disjuntor está disponível: 
• Comandos do disjuntor (Comandos de Abrir e Fechar), posição do disjuntor e diagnóstico do 

disjuntor. 

— Leitura \ Entradas temporizadas 

— Leitura \ Estados internos 

A informação do estado relativa às entradas binárias está disponível, é adquirida dos sinais que saem do 
modo de operação e das configurações do temporizador: 
• Ligado quando a entrada é alimentada e a lógica  Active-ON, ou quando a entrada não está alimentada e 

a lógica  Active-OFF.
• Desligado quando a entrada não está alimentada e a lógica  Active-ON, ou quando a entrada está 

alimentada e a lógica  Active-OFF 

Os estados das entradas das funções atribuídas às entradas binárias estão disponíveis. 
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— Leitura \ Relés 
O Status (ON/OFF) e as informações de diagnóstico estão disponíveis para todos relés de saída. 

— Leitura \ Contadores 
Para cada elemento de proteção, dois conjuntos de contadores (contadores parciais e totais) 
estão disponíveis. Os contadores parciais podem ser apagados pelo nível do usuário, enquanto o 
contador total pode ser reiniciado na Sessão Nível 1 com senha de acesso. 

Todo contador parcial é reiniciado do zero quando atinge a contagem dez mil. 
Todos os contadores parciais podem ser apagados por meio de um único comando; para este fim, o comando 
Reinicia contador parcial (Reset partial counters) deve ser emitido no submenu Comandos \ Reset. 

Contadores parciais 
0...9999 
0...9999 
0...9999 
0...9999 

 Contadores totais 
0...9999 
0...9999 
0...9999 

• xxPartida contador parcial
• xx Desligamento contador parcial
• xx Bloqueio 1 contador parcial
• xx Bloqueio 2 contador parcial

• xx Partida contador total
• xx Desligamento contador total
• xx Bloqueio 1 contador total
• xx Bloqueio 2 contador total 0...9999 
Exemplo de leitura referente o elemento de proteção de sobrecorrente de fase – 50/51. 
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— Leitura \ Auto-teste 
Na partida e no tempo de execução, é realizado um auto teste sobre os módulos de hardware e software. 

— Leitura \ Diagnóstico de fio piloto  
Informação sobre o diagnóstico do fio piloto está disponível (BLIN1 Fio Partido ou em curto).

— Leitura \ Bloqueio Seletivo – BLOCK  2 
Informações sobre entradas e saídas de Bloqueio seletivo estão disponíveis. 

Entrada Block2 

Saída Blocok2 
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Bloqueio seletivo interno – BLOCK 4 

— Leitura \ Registrador de Faltas 
Registrador[1] é disparado por: 
• Comutação do relé Desligado – Ligado (OFF-ON),
• Disparo externo (entrada binária configurada como Disparador para faltas),
• Desligamento por elemento de proteção ou controle.
Vinte faltas são gravadas em um buffer[2]  circular FI FO (First In, First Out). As seguintes 
informações são armazenadas em cada registro:
• Contador de faltas,[3]

• Data e hora,
• Causa da falta (entrada binária / relé de saída/mudanças de ajustes)
• Corrente de fase IL1r, IL2r, IL3r
• Tensão de fase UL1r, UL2r, UL3r
• Tensão fase-fase U12r, U23r, U31r 
• Corrente residual IEr
• Tensão residual medida UEr
• Tensão residual calculada UECr 
• Ângulo de deslocamento PhiL1r, PhiL2r, PhiL3r, Alpha1r, Alpha2r, Alpha3r, PhiEr , PhiECr
• Imagem térmica
• Entradas
• Saídas
• Causa da Falta (informação sobre a fase sobre falta) 

Para acessar os dados armazenados no relé a seguinte sequência deverá ser seguida: 
• Duplo clique no menu Registro de Faltas (Faults recording).
• Clique com o botão direito do mouse no Leitura de Faltas (Fault Reading)
• Clique no Envia comando (Send Command)

Nota 1 Dados relativos ao gravador de faltas são armazenados em memória Flash, portanto, não são perdidos quando a fonte de alimentação auxiliar é desligada. 
Nota 2 Falta 0 é a falta mais recente, enquanto a falta 19 a mais antiga. 
Nota 3 Contador é atualizado em qualquer novo registro, pode ser apagado por meio do ThySetter 
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• Salve o arquivo que também incluirá dados referentes às faltas (o arquivo também pode ser visualizado
abrindo o arquivo salvo).

Da mesma forma, você pode limpar todas as faltas armazenadas ou redefinir o identificador de faltas. 

— Leitura \ Registrador de Eventos 
A gravação é disparada por uma ou mais causa: 
• Partida e/ou desligamento de qualquer elemento de proteção e controle habilitado.
• Ativação de entrada binária (OFF-ON ou ON-OFF transição)
• Ligar ou desligar (Fonte de alimentação Auxiliar)
• Mudanças de ajustes.
Trezentos eventos são armazenados em um buffer.[2][1]  circular FI FO (First In, FirstOut) As Informações 
seguintes são armazenadas em todos os registros: 
• Contador[2] de eventos
• Data e hora
• Causa do evento (entrada binária / elemento de desligamento/mudança de ajuste) 

Da mesma forma que descrito para a aquisição de faltas, para capturar os dados do evento armazenados no 
relé, a seguinte sequencia deve ser seguida: 
• Duplo clique no menu Registros de eventos (Events recording) 
• Clique com o botão direito do mouse no Leitura de eventos (Events Reading) 
• Clique no Envia comando (Send Command)
• Salve o arquivo que também incluirá dados relativos aos eventos (o arquivo também pode ser visualizado

abrindo o arquivo salvo).

Nota 1 Evento 0 é o evento mais recente , enquanto  o Evento 299 é o evento mais antigo. 

Nota 2 O Contador é atualizado para qualquer registro novo, pode ser apagado por meio do ThySetter 
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— Ajuste 

— Ajuste \ Base 

Dentro do menu de ajustes, os dados das configurações podem ser exibidos e/ou modificados.[1] 

Alguns ajustes são comuns para ambos os perfis (Perfil A e Perfil B): 
• Base
• Entradas
• Relés de saída
• LEDs
• Auto teste relé
• MMI (IHM)
• Seleção de perfil
• PLC (CLP)
• Supervisão de disjuntor
• Supervisão de TP -  74VT
• Supervisão de TC - 74CT
• Desligamento remoto
• Diagnóstico de Fio Piloto
• Medição de demanda
Enquanto algumas configurações são independentemente ajustáveis para qualquer perfil de configuração. 

Dentro do submenu, o nome de referência do relé pode ser inserido (campo de edição livre), a frequência 
nominal e a corrente podem ser ajustadas e o modo Leitura pode ser selecionado. 

— Ajuste \ Entradas 
Dentro do submenu, a lógica de operação (Active-ON/Active-OFF), os temporizadores (IN1 tON, IN1 tOFF, IN2 
tON, IN2 tOFF) e a correspondência para a entrada binária podem ser configurados.[2] 
O estado da entrada é adquirido após a temporização tON e tOFF. 
A ativação do temporizador define o intervalo de tempo após a transição OFF-ON do sinal de entrada 
decorrido antes da aquisição do estado da entrada binária. 
A desativação do temporizador define o intervalo de tempo após a transição ON-OFF do sinal de entrada 
decorrido antes da aquisição do estado da entrada binária. 

Nota 1 Para qualquer alteração de configuração sequência “Inicio/Fim de Configuração” deve ser realizada. 

Nota 2 De acordo com os módulos externos ativos do Thybus (MID16, as entradas binárias em questão estão disponíveis) 
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— Ajuste \ Relés de saídas 
Dentro do submenu, os parâmetros de configuração relativos aos relés de saída estão 
disponíveis. (lógica, modo de operação e largura mínima de pulso).[1]

— Ajuste \ LEDs 

— Ajuste \ Auto teste 

— Ajustes \ MMI (IHM) 

Dentro do submenu estão disponíveis os parâmetros de configuração referentes ao modo operação dos LEDs 
(Travado / Não travado). 

Dentro do  submenu estão disponíveis os parâmetros de configuração referentes ao auto teste do relé 
(travado / não travado).  
Qualquer alarme de diagnóstico relevante pode estar associado a um auto teste do relé. Alarmes de 
pequenas falhas podem ser associados ao mesmo relé (K1...K6,...).[2]

Você pode habilitar ou desabilitar as alterações pela MMI(IHM). Para isso é necessário operar no nível 1 
com senha. Com a configuração ON, todas as alterações estão habilitadas, as alterações de configurações 
por senha são habilitadas entrando com senha, enquanto com a configuração OFF as alterações estão 
desabilitadas. 
Os parâmetros relativos aos módulos auxiliares dos dispositivos Pro-N (MID16, MRI, etc..) podem ser 
exibidos se a opção para visualizar dados para todos os módulos estiver habilitada. 

Nota 1 De acordo com os módulos externos ativos do Thybus (MRI), os relés de saída relativos estão disponíveis. 

Nota 2 A lógica  “Energizada” e o modo de operação  “Não travada” podem ser configuradas para o auto teste do relé;outra função não deve ser associada ao mesmo relé. 
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— Ajuste \ Seleção de Perfil 
O perfil ativo pode ser selecionado[1].
•  A: As configurações do perfil A estão ativas.
•  B: As configurações do perfil B estão ativas.
•  Por Entrada: As configurações do Perfil A ou do Perfil B estão ativas dependendo do estado da entrada

binária. Se a entrada estiver no estado de repouso (OFF), o perfil A está ativo, se a entrada estiver no estado
de operação (ON), o perfil B esta ativo.

— Ajuste \ Perfil A 
Dentro do submenu todos os parâmetros relativos ao perfil A estão ordenados, uma estrutura em árvore é fornecida.

Sobrecorrente de fase - 50/51 
Exemplo de configuração referente ao Perfil A elemento de proteção de sobrecorrente de fase - 50/51[2]. 
Dentro do submenu, toda a configuração relativa aos três limites de proteção pode ser lida e/ ou alterada. 
• Habilitar ou desabilitar limites, tipo de turva (definida ou  inversa para o primeiro e segundo limite)
• Modo de operação CLP e tempo de ativação do CLP.
• Ajustes de temporização de restabelecimento.
• Habilitação ou Desabilitação de Bloqueio Lógico (Block1), entrada e saída de Bloqueio Seletivo (Block2).
• Habilitação ou Desabilitação de restrição de segunda harmônica, Habilitação ou Desabilitação de falha de 

disjuntor.
• Alocação de relés de saída e LEDs. 

Nota 1 Se a configuração dupla não for usada, o Perfil A esta com a configuração padrão, os dados do Perfil B não são necessários. 

Nota 2 Se a configuração dupla não for usada, o Perfil A está com a configuração padrão, os dados do Perfil B não são necessários. 
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Exemplo 
Exemplo: Configuração do primeiro elemento de partida I> = 2.22 In com curva e tempo definido, com partida 
no relé K1 e sinalização de trip no LED L2; o seguinte procedimento de operação deve ser executado: 
• Abra a sessão de configuração com o comando Start settings (menu ou por meio do clique no ícone  ).
• O estado da sessão de configuração é mostrado dentro de uma mensagem de fundo amarelo.

• Carregue as mudanças (I>def ajuste o limite).

O progresso da mudança é destacado por um campo vermelho até a conclusão da sessão de configuração. 

Um limite fica ativo quando: 
- O parâmetro está habilitado dentro do Ajuste\ PerfilA (ou B)\xxx Elemento\Definição de ponto (por exemplo  I>

Enable)  é configurado em  (ON)
ATENÇÃO E

- O estado do parâmetro relativo ao limite, dentro do Ajuste\ PerfilA (ou B)\xxx Elemento\Tempo Definido
(ou Tempo Inverso) é configurado em (ON)
As alterações estão ativas após o comando “Configurações finais”.

• Carregue as alterações sem a associar a saída (LED e relé de saída).

Feche a sessão de configuração com o comando End settings (menu ou por meio de clique no ícone   ), o 
estado da sessão de configuração é mostrado dentro de uma mensagem (Estado de Programação: Fechar). 
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Da mesma forma, as configurações podem ser realizadas para todos os elementos de proteção[1]: 
• Imagem térmica - 49
• Sobrecorrente residual -  50N/51N
• Sobretensão - 59
• .......

Restrição de segunda harmônica 
- 2ndh-REST

Supervisão de Circuito de Trip - 74TCS 

Bloqueio Seletivo - BLOCK2 

Dentro do menu o valor de limite, a temporização de restabelecimento os reles de saída e alocação dos LED 
podem ser lidos e / ou mudados. 

Dentro do menu Modo de Operação, o tempo máximo de ativação de entrada, o tempo de desativação de 
saída os relés de saída e a alocação de LEDs podem ser lidos e / ou modificados. 

Bloqueio seletivo interno - BLOCK4 

Dentro do menu Modo de Operação, o tempo de desativação de saída podem ser lidos e / ou modificado. 
Falha de Disjuntor - BF 

Dentro do menu habilita sinalização, os valores limites, a temporização de falha de disjuntor, o bloqueio lógico,
os reles de saída e alocação dos LED podem ser lidos ou modificados. 

— Ajuste \ Perfil B 

— Ajuste \ PLC[2]
Mesmo para o Perfil A. 

      Pontos de ajustes    
Dentro do menu é possível ler e modificar as configurações relativas à habilitação e atribuições das 
entradas e saídas E / S (LEDs e relés) dedicados à função PLC. 

Comutadores 
Dentro do menu o estado dos interruptores pode ser lido e / ou alterado. 

Temporizador 
Dentro do menu o estado do temporizador pode ser lido e / ou alterado. 

Nota 1 O número e o tipo de elementos de  proteção são diferentes para qualquer equipamento Pro-N. 

Nota 2 O menu só esta  disponível no relé de  proteção Pro-N; a função  PLC não está  disponível  nos  equipamentos NA0x (NA011, NA016, NC020, NV021), o  relé NVA100X-D, NVA100X-
T, e os detectores de falta SMExx 
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— Ajuste \ Supervisão do disjuntor 
Alocação de LEDs Relé 

Dentro do submenu são ordenados todos os parâmetros relativos aos LEDs e aos relés de saída: 
• Relé de comando de abrir e fechar o disjuntor.
• LEDs[1] de sinalização disjuntor aberto e fechado.

Diagnóstico do disjuntor  
São implantados quatro critérios de diagnóstico.
1) Número de desligamentos. Se a contagem do valor de desligamentos supera um limite definido pelo 

usuário, um alarme é emitido. O número de desligamento pode ser ativado (ModeN.Open ON) e o limite 
pode ser configurado N.Open.

2) A soma das correntes de desligamento (ModeSumI). Se a somatória superar um limite definido pelo 
usuário, um alarme é emitido. O procedimento da somatória de corrente de desligamento pode ser 
habilitado (ModeSumION) e o limite pode ser configurado SumI.

3) Soma de energia de desligamento (ModeSumI^2t). Se a somatória superar um limite definido pelo 
usuário, um alarme é emitido. A integral I2t ou Joule e uma medida do estresse térmico ou energia 
térmica passante através do disjuntor durante a interrupção da corrente de falta. Isto é a integral da 
corrente ao quadrado durante um determinado tempo e é expresso em ampere ao quadrado vezes 
segundo. O cálculo da energia baseia-se na medida da corrente de fase quando o comando de 
desligamento é emitido e o tempo e abertura. (programável pelo usuário de acordo com os dados 
do fabricante). O procedimento da somatória de energia de desligamento pode ser habilitado 
(ModeSumÎ 2t ON), o tempo de abertura do disjuntor   e  o limite pode ser configurado  SumI^2t .

4) O tempo de operação. Se o tempo decorrido do comando de desligamento e a informação de estado 
aberto do disjuntor superarem um limite definido pelo usuário, um alarme é emitido. O procedimento do 
tempo de operação do disjuntor pode ser habilitado (Mode-tOpen ON) e o limite do tempo tbreak pode ser 
configurado dentro do submenu Ajuste \ Supervisão de disjuntor \ Diagnostico de dijuntor. O tempo 
decorrido do comando de desligamento e a informação do estado aberto do disjuntor são calculados a 
partir do disparo de um rele selecionável (Ktrig-break parâmetro combinado com K1...Kx). 

Os quatro critérios podem ser utilizados individualmente ou conjuntamente; N.Open-K, SumI-K, SumI^2t-K, 
tbreak-K (relés de saída) e /ou N.Open-L, SumI-L, SumI 2̂t-L, tbreak-L (LED) podem ser combinados e 
atribuídos ao alarme. 

Nota 1 A aquisição das informações dos contatos  52a e  52b do disjuntor são essenciais. 



ThySetter - Manual - 01 - 2018 30 

— Ajuste \ TP supervisão - 74VT 

— Ajuste \ CT supervisão - 74CT 

Dentro do  menu os valores limites, o bloqueio lógico, os relés de saída e alocação dos LEDs podem ser 
lidos e / ou alterados: 
• Limite de sobretensão de  sequência Negativa (U2VT>)
• Limite de sobrecorrente de sequência Negativa (I2VT>)
• Limite de sobretensão de fase (UVT<)
• Limite mínima mudança de corrente (DIVT<)
• Limite de inibição de subcorrente (IVT<)
• Temporização de alarme (tVT-AL)
• Bloqueio lógico (74VT-BLK1)
• Auto teste (74VT-AR)
• Block function enable from 74VT (74VT-BK-EN)
• LED e relé

Dentro do menu os valores limites, o bloqueio lógico, os relés de saída, e alocação de LED podem ser lidos e 
/ ou alterados: 
• Limite 74CT (S<)
• Limite de sobrecorrente (I*)
• Tempo de operação (tS<)
• Bloqueio lógico
• LED e relés

— Ajuste \ Desligamento remoto  

— Ajuste \ Diagnóstico de fio piloto 

— Ajuste \ Medições de demanda  

Dentro do menu os relés de saída e alocação dos LEDs estão disponíveis. 

Dentro do submenu os ajustes do período de pulso para entrada e saída do fio piloto estão disponíveis e os 
reles de saída e alocação de LEDs podem ser lidos e ou modificados. 

Período de demanda fixa, período de demanda continua e o número de ciclos para parâmetro de demanda 
continua estão disponíveis. 

— Oscilografia 
Após o disparo do desligamento / partida de qualquer função de proteção ou comando externo o  
dispositivo grava no formato COMTRADE[1]:
• Oscilografia com valores instantâneos,
• Valor RMS da componente fundamental,
• Estado lógico (entradas binárias relés de saída).
Os registros são criados automaticamente e armazenados em ordem sequencial ate o limite da memória 
RAM[2]; se excedido os registros mais antigos são substituídos.
Os seguintes parâmetros devem ser configurados:
• Habilitar o Buffer de alarme ; o  alarme  exibe um aviso para que o usuário possa baixar os dados da RAM 
e, em seguida, apague-o evitando perder os registros mais antigos.
• Intervalos de tempo de Pre-trigger e Pós-trigger.
• Amostragem de medição.
• Alocação de canais analógicos (1...12).
• Alocação de canais digitais (1...12).
• Configuração do Trigger. 

Nota 1 O gravador oscilográfico requer uma licença. Para adquiri-lo entre em contato com a Thytronic. 

Nota2 Os dados são armazenados na  RAM, eles são perdidos quando a fonte é desligada. 
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Leituras 
As seguintes informações estão disponíveis:
• Estado; o estado operativo (Fail se forem detectados erros de diagnóstico, Acquire em operação normal, 

Trigger durante o tempo aquisição após o disparo, etc...),
• Registros armazenados.
• Uso do Buffer de memória. 

Configuração de disparo 
Gravação iniciada quando uma entrada binária e / ou um relé de saída comuta. Configurações:
• Tempo de Pré-trigger
• Tempo de Post-trigger
• Disparo para saídas habilitadas (relés de saída)[2]

• Disparo para entradas habilitadas (entradas binárias)[1]

• Habilitação da saída de alarme (80% buffer)
De acordo com a configuração do pre-trigger e pós-trigger e o número de medições, o número máximo de 
registro é definido. 

Configuração dos canais de amostragem 
As seguintes amostras de medições podem ser gravadas: 

Nota 1 De acordo com os módulos externos ativos do Thybus (MID16 e /ou MRI),as entradas binárias e os relés de saída referentes estão disponíveis. 
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Configuração de canais analógicos 
As seguintes medições analógicas (RMS das componentes fundamentais) podem se gravadas dentro de 12
canais disponíveis. 

Configuração dos canais digitais  
Cada um dos 12 canais digitais pode ser atribuído aos seguintes sinais:
• Estado do relé de saída K1, K2,...K6...Kx
• Estado das entradas binárias N1, IN2,...INx.

Ativação manual
Para fins de diagnóstico, pode ser útil disparar manualmente o registro de oscilografia. 
Após a configuração do disparo, e a configuração do tempo de pós-trigger (padrão 50 ms)[1] o disparo 
manual pode ser iniciado por meio do comando  Trigger man. dentro do   Upload de registros de 
perturbação (Funções Opcionais -> Perturbação) parte inferior do menu. 

Nota 1 A  A largura do registro manual é o tempo de pós- trigger quando o disparo manual é emitido, enquanto o tempo de pré-trigger deve ser ajustado dentro do 
menu  Oscilografia \ Set trigger. 
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Manutenção de registros
Os registros podem ser carregados por meio do comando” Carrega registros” (“Upload Records”) dentro do 
“Carrega registros de perturbação” (“Upload disturbance record”) (Opção->Perturbação->Upload registros 
de perturbação parte inferior do menu). O nome do registro pode ser definido. [1]

A gravação selecionada (o último por padrão) ou toda a gravação podem ser adquiridas ao mesmo tempo. 
Os registros únicos são armazenados com o nome definido pelo usuário, um índice automático é adicionado 
automaticamente para indicar a ordem de gravação (por exemplo: seq1.cfg, seq2.cfg...). 

Exibição de registros 
O arquivo desejado pode ser visualizado com um clique no botão “Arquivo” dentro da “Opção->Perturbação-
>Carrega visualização de perturbação” (“Options->Disturbance->Upload disturbance visualization”) parte 
inferior do menu.
O arquivo desejado .cfg pode ser selecionado, então as medições a exibir podem ser selecionadas. A 
visualização inicia com um clique em “OK”.
Várias ferramentas estão disponíveis (marcadores, zoom, cores, etc..).
Os disparos instantâneos podem ser armazenados em formato JPEG. 

Nota 1 A extensão .cfg é adicionada automaticamente 
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— Comunicação 
Vários protocolos de comunicação são fornecidos. 

RS485 
Um dos protocolo pode ser selecionado[1] 
•  MODBUS
•  IEC60870-5-103
•  DNP3
O parâmetro endereço permite identificação de um único dispositivo dentro de um barramento de campo RS 485.
A taxa de transferência deve ser ajustada de acordo com as características do dispositivo de barramento de
campo(1200...57600 Bps).

Dentro do menu suspenso Funções opcionais (Optional functions), a ferramenta ModbusScan está disponível, 
os equipamentos conectados ao barramento RS485 Modbus podem ser verificados. 

Dentro da página existem formulários para seleção dos parâmetros e variáveis que podem ser acessadas 
(ler e / ou alterar): 
•  Device ID endereço do equipamento a ser consultado
•  IDX  endereço da variável que se deseja ler ou modificar
•  Dim  tamanho em bytes da variável que se deseja ler ou modificar
•  TX Data (hex) campo onde inserir os valores dos parâmetros que se deseja enviar
•  RX Data (hex) campo contendo os valores dos parâmetros recebidos 

Exemplo: 
Leitura do número de sérieNA80-MM0-j. 
Do manual do Modbus (fw 2.60) mostra que a variável possui: 
• Dimensão 2,
• Endereço 7 
• typ3 3x: Registro de entrada. 
Depois de inserir os parâmetros acima, ativar o comando abrir (abertura da porta serial), em seguida 
o comando Executar (Execute), o valor desejado é exibido no campo Dados de campo RX (Date field 
RX).   O valor decimal correspondente ao número de série no exemplo é 00F1(hex) que é 241 (decimal). 

Note 1 Para selecionar em ordem 
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ETHERNET 
Os seguintes parâmetros estão disponíveis:
•  IP host address
•  IP net mask

- endereço IP do dispositivo endereço de sub-rede. 

•  IP gateway

•  Autonegotiation

- endereço IP de rede que realize o roteamento de uma rede 
para outra.
- procedimento pelo qual dois dispositivos conectados escolhem 
parâmetros de transmissão comuns parâmetros de transmissão.

Se o parâmetro Autonegotiation estiver configurado para ON, os dispositivos conectados  compartilham 
suas capacidades, bem como os parâmetros e em seguida, escolha-se o modo de transmissão mais rápido 
que ambos suportam... 

Teste IP  
Uma verificação muito simples do endereço IP pode ser realizada com o seguinte comando do PC:
• Abra uma sessão DOS: “Iniciar -> Programas -> Solicitar MS-Dos”;
• Digite “ping -n 10 200.1.1.225” -> Enter
Se a resposta for “Reply from...”, a comunicação está ativa; vice versa, se a resposta for “Request timed out” 
a Configuração Ethernet deve ser corrigida.

— Serviços de rede NTP 

Digite “exit” para fechar a seção MS-Dos. 

Se o servidor de tempo primário está disponível e o parâmetro Habilitado está em On, todos os dispositivos 
de rede podem ser sincronizados com uma referência comum. 

O servidor de referência pode ser configurado: 
• Geral
• Tipo de Internet
• Tipo de usuário
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As seguintes configurações estão disponíveis. 

A presença de sincronização é indicada pelo valor do parâmetro de estado (sobre o protocolo IEC61850) 

Gerenciamento de rede 
Dentro do menu, você pode ler e alterar as configurações relacionadas aos parâmetros de rede. O tipo de
transmissão pode ser selecionado: 
• Multicast
• Broadcast
Com a seleção Multicast, uma mensagem é enviada para um grupo de dispositivos endereçados. Um 
endereço refere-se a um grupo de destinos, por sua vez, é um endereço Multicast.
Com a seleção Broadcast, a mensagem é enviada para todos os dispositivos em uma rede. 

RPC 
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— Comandos
 Reset 

Os seguintes comandos estão disponíveis:[1] 
• Pré ajuste de imagem térmica,
• Reset contador de abertura de disjuntor (diagnóstico de disjuntor), reset de LEDs,
• Reset do tempo de atuação de disjuntor (diagnóstico de disjuntor),
• Reset da somatória da corrente de abertura SumI2t (diagnóstico de disjuntor), reset da somatória da corrente 

de abertura SumIt (diagnóstico de disjuntor),
• Reset das medições de demanda,
• Reset contador parcial, reset  contadores (reinicia todos contadores): disponíveis com senha de nível 1. 

Configuração padrão 

Disjuntor 

 
 A Configuração de fábrica (padrão) pode ser carregada: disponível apenas com senha nível 1. 

 O comando Abrir ou Fechar pode ser enviado: disponível apenas com senha nível 1. 

Religamento[2] 

Relógio de tempo real 
O comando inclusão / exclusão da função de religamento automático pode ser enviado. 

A hora pode ser ajustada. 
Uma vez que os valores corretos dos parâmetros Dia, Mês, Ano, ..., pressione o botão direito do mouse e 
selecione “Enviar Comando” (“Send the command”).[3] 

Nota 1 O comando pode ser enviado com um clique no botão direito do mouse sobre o item selecionado e clique em “Enviar comando”. 

Nota 2 O menu só está disponível em dispositivos com função de religamento automático. 

Nota 3 Com um comando “Enviar” sem definir os valores de data e hora, o equipamento é configurado com valores padrão, ou seja “01/01/2000 00:00:00” 



ThySetter - Manual - 01 - 2018 38 

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 
O comando permite a atualização de firmware do relé. 

O procedimento só deve ser ativado em caso de necessidade real de acordo com as instruções fornecidas 
ATENÇÃO pela Thytronic. 

Uma operação incorreta pode causar sérios danos ao funcionamento do equipamento! 

— Operações preliminares  

Se a atualização do firmware envolve a transição de uma versão de software para outra, onde a base de 
dados for alterada, as configurações devem ser salvas para que possam ser restauradas: 
O procedimento operacional é programado nas seguintes etapas: 
• Conectar o dispositivo ao computador pessoal por meio de um cabo Thytronic L10041 RS232  (porta serial 

local), ou cabo padrão para conexão de rede (Ethernet)
• Inicie o ThySetter 

   Abrir Comunicação 

 Leitura de dados 

Um formulário será enviado para se inserir o nome do arquivo onde os dados serão salvos. 
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Número de Série 
Tome nota do número de série do dispositivo, para que possa ser restaurado mais tarde (234 no exemplo).. 

     Fechar Comunicação 

— Atualização do Firmware 
 Ativação do procedimento 

Selecione o menu Upgrade->Update firmware. 

Confirmação 



ThySetter - Manual - 01 - 2018 40 

Selecione o arquivo a ser enviado para o dispositivo por meio do botão Arquivo (File) [1]

Pressione o botão Iniciar para enviar o novo firmware para o dispositivo.  Então 
Pressione o botão Sair. 
Espere até o dispositivo reiniciar. 

Inicialização do dispositivo 
Se a versão da base de dados atualizada não for compatível com a base de dados atual, o padrão deve ser 
enviado para o relé.  

A situação é destacada por um flashing do LED Ligado e mensagem do diagnóstico. Prossiga com as 
etapas: abrir comunicação: 

Nota 1 O tipo de arquivo (extensão .bin, .hex, .thy, .out) depende do dispositivo; com a base na seleção da família (PRON, NA0X, PRONEXT,...) o tipo de arquivo 
correspondente é proposto (.bin, .out, .thy,...) 
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Pressione o botão Iniciar, e selecione a comunicação sessão nível 1 (senha “nível1”): 

Selecione a Configuração padrão, pressione o botão direito do mouse e selecione o Comando enviar. 

Seguindo o comando “configurações padrão” você deve aguardar pelo menos 2 minutos antes de reiniciar o 
dispositivo ou iniciar uma sessão de configuração. 

ATENÇÃO 
Uma operação incorreta pode causar sérios danos à operação do dispositivo! 

Pressione o botão Iniciar alteração de configurações (Start change settings) na barra de ferramentas: 

Selecione o diretório Leitura->Numero serial (Read->Serial number), e configure o valor anotado anteriormente. 
Selecione o diretório Parâmetro de comunicação e atualize o endereço IP do host e o caminho do IpGate. 
Selecione o diretório Network services->NTP>General e configure Enable=ON e NTP synchronization LED=L4 

Pressione o botão Finalizar alteração de configuração (End change settings) na barra de ferramentas. 

Feche a comunicação 
Feche o arquivo (não salve) 
Reinicie o equipamento (necessário para aquisição do número de série). 
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— Restaurando configurações anteriores 
Leitura de novas configurações 

No final do procedimento de inicialização, as configurações antigas (antes da atualização) devem ser
restauradas, com as seguintes etapas: 

Abrir Comunicação: 

Verifique as configurações e pressione o botão Iniciar: 

   Restauração de configuração

Quando concluída, selecione o menu Arquivo->Salvar e em seguida, Comunicação->Fechar e finalmente 
Arquivo->Fechar 

• Selecione o menu Procedimento->Conversão de Configuração de arquivo (Procedure->Setting File conversion,
• Selecione o arquivo de origem salvo antes (Leitura de dados) (Reading data sessão),
• Selecione o arquivo de destino salvo antes (Leitura de novas configurações) (Read new settings sessão),
• Pressione o Iniciar (Start) e verifique o relatório exibido na tela para verificar atualizações,
• Salve as mudanças (será salvo no arquivo de destino),
• Selecione o menu Procedimento->Enviar dados (Procedure->Send data).
• Pressione o botão Arquivo (File).
• Selecione o arquivo de destino salvo antes,
• Pressione o botão Configura porta.
• Selecione Rede (Network),
• Pressione o botão Iniciar (Start) e finalmente Confirme novos dados.

Agora, o dispositivo está ativo com o firmware atualizado e as configurações antigas (antes da atualização). 
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MÓDULOS AUXILIARES 

— Módulos Pro-N  Os módulos Thybus podem ser configurados dentro do menu Procedimentos (Procedure) (ou por meio de um 
clique no ícone  ). Após a instalação, os módulos devem ser habilitados (trabalhando com nível de sessão 
nível 1). 
Seguindo qualquer configuração de modulo, uma reinicialização automática é emitida e os dispositivos de E / 
S estão incluídos dentro do menu[1]. Quando dois módulos MID16 estão habilitados, o endereço de hardware 
deve ser configurado; o layout do dip-switch é mostrado dentro da seção de instalação. 

— Módulos Pro-N Ext
Os módulos podem ser configurados dentro do menu Procedimentos (Procedure) (ou por meio de um clique 
no ícone )     .Após a instalação, os módulos devem ser ativados (trabalhando com nível de sessão de nível 1). 

Nota 1 Nomes das entradas Binárias e Saídas (ThySetter): 
Entradas Binárias para todos os equipamentos exceto para NA30 e NA70: IN1, IN2 em placa 

IN3...IN10 com módulo MRI IN11...IN26 
com um módulo  MID16 IN27...IN42 com 
dois módulos MID16 

Entradas Binárias para equipamentos NA30 e NA70  IN1...IN5 em placa             
IN6...IN13 com módulo  MRI 
IN14...IN29 com um módulo  MID16  
IN30...IN45 com dois módulos  MID16 

Relés de saída  K1...K6 em placa 
K7...K10 com módulo MRI 

LEDs: ON, START, TRIP, L1...L5 em placa 
L6...L10 com módulo MRI 
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Replac

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER – CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL) 

Um exemplo padrão representa uma programação definida pelo usuário de uma lógica embarcada dentro 
dos relés de proteção. [1]

Os seguintes tópicos são mostrados: 
• O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)
• O compilador IL[2] (Lista de Instrução).

Ambiente de Desenvolvimento 
A linguagem de programação IL para o dispositivo PLC pode ser realizada de acordo com o padrão
IEC61131-3, por meio de qualquer editor ou o ThySetter IDE, enquanto as operações de compilação e envio 
deve ser realizado por meio do ThySetter. 
O ambiente de desenvolvimento pode ser iniciado dentro do menu Opção -> PLC -> Desenvolver, ou por 
meio de um clique no ícone . 

É fornecido um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE). 
Um arquivo existente pode ser aberto ou um novo arquivo pode ser criado; dentro do menu Novo Projeto(New Project 
(ícone  ).  Alguns exemplos estão disponíveis para familiarização. 

Alguns botões estão disponíveis dentro da área de trabalho do desktop: 
• “Salvar arquivo”: A  chave fica ativa quando qualquer alteração e realizada no arquivo
• “Arquivo”: um arquivo de programa PLC pode ser carregado com o ícone  .
• “Enviar”: o arquivo selecionado pode ser enviado para o equipamento; a chave fica ativa apenas quando o

dispositivo esta online, ícone
• “Ver S-Registros”: o arquivo objeto pode ser mostrado quando a compilação é concluída.
• “Compilar”: inicia a compilação
• “Compilar”: A    chave inicia a compilação 
• “Ver Logs”: A   chave mostra o arquivo log após a compilação. 
• “Família”: A  chave permite a configuração do código do equipamento; esta seleção é operada 

automaticamente quando o equipamento está conectado Online. 
• “Exit”: O comando fecha o IDE PLC.

Compilação e envio de programa 
A operação seguinte deve ser executada:
• Abrir a comunicação
• Abrir o IDE PLC
• Carregar o arquivo de programa
• Compilar
• Enviar o arquivo (S-Record) para o equipamento

Se o arquivo pré-compilado estiver disponível, a seguinte operação deve ser executada: 
• Abrir a comunicação
• Selecione a opção “Procedimento->PLC->Enviar programa”; O ThySetter enviar o arquivo somente se a

compatibilidade com o equipamento for verificada.

Nota 1 Para a função PLC é necessária uma licença; entre em contato com a Thytronic para a aquisição. 

Nota 2 Com as versões do compilador ThySetter V3.4.3 e IEC 61131-3 V1.2.7, a linguagem IL é implementada (Lista de Instrução); 
Outras linguagens, de acordo com a norma IEC 61131 (ST (Texto Estruturado), LD (Diagrama Escada), FBD (Diagrama de Blocos 
Função), SFC (Gráfico Funcional Sequencial)), estarão disponíveis nos próximos. 

Substituir

 Salvar 

Abrir

Visualiza log 
Procura   Compila Informação 

Exemplo de programas 
Novo 

Fonte Enviar Família
Fechar
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Gerenciamento de erros 
Se qualquer erro for detectado, (ambos dentro da compilação e envio do programa), uma mensagem expressa
é mostrada. 

Exemplo 
Para ajuda no treinamento, um exemplo simples é mostrado o “gioco.il” é um programa PLC onde os LED PARTIDA, 
DESLIGAMENTO 1,2,3,4,5 e o relé K1 são direcionados, a lista completa é colocada no final desta seção[1].

As funções PLC circuitos de E / S (LED PARTIDA, DESLIGAMENTO, 1, 2, 3, 4, 5 e o relé  K1), devem ser 
habilitado dentro do menu Configurações\PLC\Definir pontos (Set \ PLC \ Setpoints). 

Compilador IL IEC61131-3 
O compilador do PLC incorporado é compatível com o padrão IEC61131-3; atualmente o “IL (Lista de
Instrução)” está implementado. 
Formato típico de um programa genérico: 

• Definição de pragma
• Definição (FUN) Função
• Definição (FUB) Função
• Definição (PROGRAM) Programa
• Definição (CONFIGURATION) Configuração 

Programa 
Diretrizes do compilador: 

• {Include “..”}
• {Name ...}
• {Version  xx.yy}

: Arquivo incluído no código IL. 
: Nome do programa 
: Lançamento do programa (hexadecimal)
: data de compilação do programa• {Date dd/mm/yyyy hh:mm}  

• {Preemptive} : Coloque o PLC no modo preventivo 
• {Watchdog mm} : Tempo de watchdog ms, 0: desabilitado (padrão) 
• {DeviceCode xx} : Identificador do equipamento  
• {Options -xx -yy ...} : Opções de compilação. 

  O seguinte programa está incluído como exemplo: 

{Preemptive } 
{Name gioco} 
{Watchdog 1000} 
{Device 0} 
{Options -NMI} 

Com significado: 

O programador do PLC é colocado no modo “preemptivo”,  que é uma tarefa de alta prioridade e pode 
parar uma tarefa de menor prioridade ou de segundo plano[2].
O nome do programa é “gioco” 
O intervalo do “watchdog” é 1000 ms 
O código “0” (universal) é atribuído ao equipamento 

Função (FUN) 
Algumas funções podem ser incluídas  

Blocos de Funções (FUB) 
Os seguintes blocos de funções são definidos: 

• “SetRelé”: permite Ligar /Desligar o relé selecionado, esta FUB é um suporte FUB SetI/O.
• “SetI/O”: permite Ligar / Desligar as I / O selecionadas.

Nota 1 O exemplo tem o propósito educacional somente. 

Note 2 Até 12 tarefas podem ser definidas 
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PROGRAMA
Os seguintes programas são definidos[1].

• “Pgm1”: uma gama de I / O é gerenciada; o estado é alternado quando a função é chamada no modo
circular.

• “Pgm2”: a atualização do watchdog é realizada.

CONFIGURAÇÃO 
As seguintes especificações são definidas:[1]

• Variáveis globais
• Configuração de recursos, tarefas e associação de tarefas de programas.

Nota 1  Informações complementares estão disponíveis na Norma IEC61131-3 padrão 
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Exemplo 
As seguintes operações são executadas: 

• A tarefa cíclica T1 que alimenta o LED 1, 2, 3 configurada com ciclo de 1000 ms.
• A tarefa cíclica T2 que alimenta o LED 4, 5 configurada com ciclo de 500 ms.
• A tarefa cíclica T3 que alimenta o LED partida, desligamento configurada com ciclo de 250 ms.
• A tarefa cíclica T4 que alterna o relé K1 configurada com ciclo de1000 ms.
• O programa de segundo plano configurado para executar atualização do watchdog. 

Listagem 
{Preemptive   } 
{Name    gioco} 
{Watchdog  1000} 
{Device      0} 
{Options   -NIM} 

(*************************************************************************) 
(* FUB: SetRele   (Imposta lo stato dei rele’) *) 
(*************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK SetRele 
VAR_INPUT 

rele : BYTE; (* Rele da attivare*) 
state : BOOL; (* stato del rele - TRUE: aperto, false chiuso *) 

END_VAR 

VAR_EXTERNAL 
RELE1 : BOOL; 
RELE2 : BOOL; 
RELE3 : BOOL; 
RELE4 : BOOL; 
RELE5 : BOOL; 
RELE6 : BOOL; 

END_VAR 

(* Verifica quale rele’ gestire *) 

LD 
EQ 
JMPC 

rele 
BYTE#1 
ON_RELE1 

LD 
EQ 
JMPC 

rele 
BYTE#2 
ON_RELE2 

LD 
EQ 
JMPC 

rele 
BYTE#3 
ON_RELE3 

LD 
EQ 
JMPC 

rele 
BYTE#4 
ON_RELE4 

LD 
EQ 
JMPC 

rele 
BYTE#5 
ON_RELE5 

LD 
EQ 
JMPC 

rele 
BYTE#6 
ON_RELE6 

JMP END 

ON_RELE1: LD state 
ST RELE1 
JMP END 

ON_RELE2: LD state 
ST RELE2 
JMP END 

ON_RELE3: LD state 
ST RELE3 
JMP END 

ON_RELE4: LD state 
ST RELE4 
JMP END
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ON_RELE5: LD state 
ST RELE5 
JMP END 

ON_RELE6: LD state 
ST RELE6 

END: RET 
END_FUNCTION_BLOCK 

(*************************************************************************) 
(* FUB: SetIO (Imposta lo stato del led) *) 
(*************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK SetIO 
VAR_INPUT 

element : BYTE; (* Led da accendere *) 
state : BOOL; (* stato del led - TRUE: acceso, false 

spento *) 
isLed : BOOL; (* Indica se l’elemento e’ un led *) 

END_VAR 

VAR_EXTERNAL 
START : BOOL; 
TRIP : BOOL; 
LED1 : BOOL; 
LED2 : BOOL; 
LED3 : BOOL; 
LED4 : BOOL; 
LED5 : BOOL; 

END_VAR 

VAR 
rele : SetRele; 

END_VAR 

(* Verifica se deve settare RELE *) 

LD isLed 
EQ FALSE 
JMPC GST_RELE 

(* Verifica quale led settare *) 

LD 
EQ 
JMPC 

element 
BYTE#1 
ON_START 

LD 
EQ 
JMPC 

element 
BYTE#2 
ON_TRIP 

LD 
EQ 
JMPC 

element 
BYTE#3 
ON_LED1 

LD 
EQ 
JMPC 

element 
BYTE#4 
ON_LED2 

LD 
EQ 
JMPC 

element 
BYTE#5 
ON_LED3 

LD 
EQ 
JMPC 

element 
BYTE#6 
ON_LED4 

LD 
EQ 
JMPC 

element 
BYTE#7 
ON_LED5 

JMP END 

ON_START: LD state 
ST START 
JMP END
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ON_TRIP: LD state 

ST TRIP 
JMP END 

 
ON_LED1: LD state 

ST LED1 
JMP END 

 
ON_LED2: LD state 

ST LED2 
JMP END 

 
ON_LED3: LD state 

ST LED3 
JMP END 

 
ON_LED4: LD state 

ST LED4 
JMP END 

 
ON_LED5: LD state 

ST LED5 
JMP END 

 
GST_RELE: CAL rele( 

 
 

) 
 

END: RET 
END_FUNCTION_BLOCK 

 
 
rele := element, 
state := state 

 
(*************************************************************************) 
(* Program Pgm1 *) 
(*************************************************************************) 

 
PROGRAM Pgm1 

 
 

cambiato *) 

 
 
VAR_INPUT 

minEle : BYTE; (* IO piu’ basso il cui stato deve essere 
 

numEle : BYTE; (* numero elementi da gestire *) 
valEle : BYTE; (* elemento a cui cambiare stato *) 
isLed : BOOL; (* indica se l’elemento e’ un led (TRUE) o 

un rele’ (FALSE) *) 
END_VAR 

 
VAR_OUTPUT 

next : BYTE; (* prossimo led da accendere *) 
END_VAR 

 
VAR 

 
 

leds : SetIO; (* FUB utilita’ per set stato led *) 
count : BYTE; 

END_VAR 
 

(* Per prima cosa spegne tutti gli elementi compresi nel 
range *) 

 
LD minEle 
ST count 

 
LOOP_OFF: CAL leds( 

 
 
 

) 

 
 

element := count, 
state := FALSE, 
isLed := isLed 

 
LD count 
ADD BYTE#1 
ST count 
LE numEle 
JMPC LOOP_OFF 

(* Poi verifica che il valore sia nel range *) 

LD valEle 
LT minEle 
JMPC RESET 
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LD valEle 
GE numEle 
JMPC RESET 

(* Incrementa il prossimo elemento da accendere *) 

LD valEle 
ADD BYTE#1 
ST valEle 
JMP TURN_ON 

RESET: (* Reset al minimo *) 

LD minEle 
ST valEle 

 
TURN_ON: (* Accensione led indicato *) 

 
LD valEle 
ST next (* salva il valore per il prossimo giro *) 

 
CAL leds( 

 
 
 

) 

 
 
element := valEle, 
state := TRUE, 
isLed := isLed 

END: RET 
END_PROGRAM 

 
(************************************************************************** 
****) 
(* Program Pgm2 

*) 
(************************************************************************** 
****) 

 
PROGRAM Pgm2 

 
 
VAR_EXTERNAL 

M_FLAG_WatchdogTrg : BOOL; 
END_VAR 

 
VAR 

pippo : BYTE; 
END_VAR 

 
(* Gestione watchdog *) 

 
 
 
 

END_PROGRAM 

 
LD TRUE 
ST M_FLAG_WatchdogTrg 
RET 

 
(************************************************************************** 
****) 
(* Configuration Cfg1 

*) 
(************************************************************************** 
****) 

 
CONFIGURATION Cfg1 

VAR_GLOBAL 
(* Variabili globali per la gestione dei led *) 

 
 

gruppo *) 

gruppo *) 

gruppo *) 

 
ValLed1 : BYTE := BYTE#3; (* led di partenza del primo 

ValLed2 : BYTE := BYTE#6; (* led di partenza del secondo 

ValLed3 : BYTE := BYTE#1; (* led di partenza del terzo 

(* Varibili globali per la gestione dei rele’ *) 
 

ValRele1 : BYTE := BYTE#1; (* rele’ di partenza del primo 
gruppo *) 

 
(* Varibili globali per la definizione degli I/O *) 
START AT %QX1.1 : BOOL; 
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TRIP AT %QX1.2 : BOOL; 
LED1 AT %QX1.3 : BOOL; 
LED2 AT %QX1.4 : BOOL; 
LED3 AT %QX1.5 : BOOL; 
LED4 AT %QX1.6 : BOOL; 
LED5  AT %QX1.7 : BOOL; 

 
RELE1 AT %QX0.0 : BOOL; 
RELE2 AT %QX0.1 : BOOL; 
RELE3 AT %QX0.2 : BOOL; 
RELE4 AT %QX0.3 : BOOL; 
RELE5 AT %QX0.4 : BOOL; 
RELE6 AT %QX0.5 : BOOL; 

 
(* FLAG MEMORY *) 

 
M_FLAG_WatchdogTrg AT %MX0.4 : BOOL; 

END_VAR 

RESOURCE Res1 ON Cpu01 
(* Task per l’accensione dei led *) 

 
TASK T1 (INTERVAL := t#1000ms, PRIORITY := 1); 
TASK T2 (INTERVAL := t#500ms, PRIORITY := 2); 
TASK T3 (INTERVAL := t#250ms, PRIORITY := 3); 

 
(* Task per la movimentazione dei rele’ *) 

 
TASK T4 (INTERVAL := t#1000ms, PRIORITY := 4); 

 
(* Programmi per i led *) 

 
PROGRAM L1 WITH T1 : Pgm1(minEle := BYTE#3, numEle := 

BYTE#5, valEle := ValLed1 , isLed := TRUE, next => ValLed1); 
PROGRAM L2 WITH T2 : Pgm1(minEle := BYTE#6, numEle := 

BYTE#7, valEle := ValLed2, isLed := TRUE, next => ValLed2); 
PROGRAM L3 WITH T3 : Pgm1(minEle := BYTE#1, numEle := 

BYTE#2, valEle := ValLed3, isLed := TRUE, next => ValLed3); 
 

(* Programma per il rele’ *) 
 

PROGRAM R1 WITH T4 : Pgm1(minEle := BYTE#1, numEle := 
BYTE#1, valEle := ValRele1, isLed := FALSE, next => ValRele1); 

(* Gestione watchdog *) 

PROGRAM Bgk1 : Pgm2; 
 

END_RESOURCE 
END_CONFIGURATION 
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APÊNDICE A – PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR EM CASO DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO COM THYSETTER 
1. Inicie o ThySetter
2. Dentro do menu “Preferências” selecione o comando Redefinir Configuração.
3.  Confirme a solicitação pressionando o botão Sim.
4.  Confirme a solicitação para reiniciar o programa pressionando o botão OK.
5.  Inicie o ThySetter novamente
6.  Dentro do menu “Preferências” selecione o comando Habilita log.
7.  Dentro do menu “Preferências” selecione o menu Sessão nível.
8.  Selecione o Nível 1 (Senha: nível 1)
9.  Dentro do menu Comunicação selecione o comando Abrir.

                            10. Faça as seguintes configurações: 
10.1. Selecione Serial 
10.2. Remova a marca de verificação Automática 
10.3. Remova a marca de verificação Configuração de Leitura 
10.4. Selecione a família: 

10.4.1. PRO-N for NV10P, NV021, NA30, NA60 ecc. 
10.4.2. NA0XX for NA011, NA016, NC020 
10.4.3. SIF for SIF5600, SVF5740, SVF5940 e SMEx 
10.4.4. SME-I for SME-I fault detectors 
10.4.5. DMC7300 for ENEL 7300 
10.4.6. NTG for NTG 

10.5. Verifique se a porta serial é a porta que o equipamento está conectado 
10.6. Por meio do comando Configurar,  ajuste a taxa de transferência: 

10.6.1. 9600 Baud/s for SIF 
10.6.2. 19200 Baud/s for PRO-N and NA0XX 

11. Pressione o botão Iniciar.
12. Se no final do procedimento, o dispositivo não for reconhecido e conectado as seguintes operações
devem ser executada:
12.1. Pressione o ícone Mostrar arquivo de registros
12.2. Pressione o ícone Salvar
12.3. Digite o nome do arquivo
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