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1. ESpECifiCaçõES TéCniCaS

1.1. inTrodução
  Este documento tem a intenção de descrever as funcionalidades do sistema de supervisão Connect desenvolvido pela 
AGST Controles e automação.

O software de supervisão Connect é uma ferramenta customizável com diversos recursos que possibilitam o desenvolvimento 
das mais variadas aplicações nas áreas de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e consumo de energia.

O supervisório Connect proporciona uma interface de alto nível do operador com o processo, informando-o “em tempo real” de 
todos os eventos de importância da planta, é uma ferramenta completa, possui banco de dados  (MySql), relatórios formatados, 
históricos, alarmes e controle estatístico de processos. Pode, ainda, trocar dados em tempo real com outras estações, através 
de um servidor apache, transferir/atualizar bancos de dados, realizar comandos e programar setpoints. 

Por rodar em plataforma web é possível utilizar qualquer navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla firefox, Safari 
entre outros) para conectar-se a outras estações de supervisão remota, recebendo dados em tempo real, este recurso permite 
visualizar, programar setpoints e realizar comandos no processo de qualquer parte do mundo. 
 
1.2 Especificações mínimas necessárias de hardware e software para instalação do supervisório Connect.

Requisitos do sistema operacional.
O supervisório Connect é compatível com os seguintes sistemas operacionais Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 ou 64bits).

Requisitos mínimos de Hardware.
Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits) ou 2 GB de 
RAM (64 bits) 1 GB de espaço em disco disponível (32 bits) ou 2 GB (64 bits).
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2. inSTaLação

2.1. rodar o inSTaLador
 passo 1. Selecione o ícone de instalação com botão direito do mouse, Como administrador da máquina inicie o processo 
de instalação do aplicativo supervisório AGST Connect.

Obs. Certifique-se de que não exista nenhum 
aplicativo utilizando o servidor apache nesta estação.

Fig. 2-01 | Ícone de instalação do supervisório Connect.
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2.2. pErmiSSão dE 
adminiSTrador

  passo 02. De permissão para que o sistema 
operacional instale o supervisório Connect confirmando no 
botão sim.

2.3. idioma
 passo 03. Selecione o idioma desejado para o 
aplicativo supervisório AGST Connect.

Fig. 2-02 | Permissão administrador.

Fig. 2-03 | Seleção de idioma
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2.4. aSSiSTEnTE dE inSTaLação
 passo 04. Inicie o assistente de instalação do 
aplicativo supervisório AGST Connect.

2.5. aSSiSTEnTE dE inSTaLação
 passo 05. Digite a senha para liberação do processo 
de instalação do aplicativo supervisório AGST Connect. 
Senha 12345.

Fig. 2-04 | Assistente de instalação.

Fig. 2-05 | Solicitação de senha instalador.
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2.6. auTorização
 passo 06. Autorize a instalação do aplicativo 
supervisório AGST Connect.

2.7. andamEnTo do proCESSo 
dE inSTaLação

 passo 07. Popup indicando o andamento do processo 
de instalação do aplicativo supervisório AGST Connect.
Para cancelar a instalação a qualquer momento basta 
pressionar o botão ‘Cancelar’.

Fig. 2-06 | Autorização instalador.

Fig. 2-07 | Andamento instalador.
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2.8. aTivação
 
passo 08. Ativando serviços do aplicativo Connect

2.9. finaLizando a 
inSTaLação

passo 09. Finalize o processo de instalação do aplicativo 
supervisório AGST Connect pressionando o botão ‘Concluir.

Fig. 2-08 | Ativação dos servições do supervisório.

Fig. 2-09 | Conclusão de instalação.
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3. dESinSTaLação

3.1. dESinSTaLando o apLiCaTivo SupErviSório ConnECT
 De um Duplo clique com botão esquerdo do mouse sobre o ícone REMOVE, você irá inicializar o processo de remoção do 
supervisório AGST Connect.
 Necessário rodar o programa como administrador da máquina.

Fig. 3-01 | Ícone de desinstalação.
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3.2. auTorização
 
Passo 02. De permissão para que o sistema operacional 
desinstale o supervisório Connect confirmando no botão 
sim

3.3. dESaTivando o 
apLiCaTivo

Passo 03. Desativando serviços do aplicativo Connect.
Ao fechar a caixa do DOS o aplicativo estará desinstalado 
de seu sistema operacional.

Fig. 3-02 | Autorização para desinstalação.

Fig. 3-03 | Parada dos serviços.
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4. imporTando E inSTaLando um projETo.

4.1. abrindo o apLiCaTivo SupErviSório ConnECT Como 
uSuário dESEnvoLvEdor

 De um Duplo clique com botão esquerdo do mouse sobre o ícone AGST _PROG, você irá iniciar o aplicativo supervisório 
Connect no modo desenvolvedor.

Fig. 4-01 | Ícone rodando programa desenvolvedor.
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4.2. TELa Login uSuário dESEnvoLvEdor
  Para importar um projeto é necessário logar ao supervisório Connect como usuário desenvolvedor.
Primeiro, preencha o campo usuário com o usuário user.
Segundo, preencha o campo Senha com a senha do usuário user 12345.
Terceiro, selecione na caixa projetos com o projeto default.
Acesse o sistema de supervisão Connect pressionando o botão ENTRAR.

Fig. 4-02 | LogIn default como desenvolvedor.
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4.3. TELa imporTar projETo dESEnvoLvEdor
 Posicione o mouse no menu PROJETOS na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir 
as opções do menu selecione IMPORTAR PROJETO com um novo clique no botão esquerdo, você irá acessar a tela Importar 
Projeto.

Neste campo devemos cadastrar o nome (Alias) que será 

dado ao projeto, ele será apresentado na tela de login usuário 

desenvolvedor na caixa PROJETO. 

Neste campo descreva as características do projeto, como: tipo de 

automação, local da automação etc..

Prefixo será utilizado para salvar os projetos exportados, somente 

alterar este campo quando a rotina de translação for habilitada.

O botão BROWSER Banco de dados, seleciona o arquivo com o 

banco de dados do projeto a ser importado.

O botão BROWSER Imagens, seleciona o arquivo com o banco de 

imagens do projeto a ser importado.

Tela do gerenciador de arquivos, permite selecionar o arquivo com 

o banco de dados a ser importado.

Tela do gerenciador de arquivos, permite selecionar o arquivo com 

o banco de imagens a ser importado.

Fig. 4-03 | Importar projeto.

Fig. 4-3-01 | Importar Banco de dados. Fig. 4-3-02 | Importar Banco de imagens.
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4.4. TELa projETo imporTado
 Após o comando de importação a mensagem de sucesso deve ser 
exibida conforme imagem abaixo, esta mensagem indica que o projeto 
foi importado e, esta pronto para ser executado.

Mensagem de sucesso ao importar o projeto 
desejado.

Este campo permite a identificação e a edição do usuário.

Identifica o usuário na caixa de login

Senha

Categoria de restrição (não implementada para esta versão).

Nível de Permissão (não implementada para esta versão).

Cria um novo usuário.

Fig. 4-04 | Projeto importado com sucesso.

Fig. 4-05 | Usuário e senha.

4.5. TELa Criar novo uSuário E 
SEnHa

 Crie um novo usuário e senha para este projeto, acessando o 
menu usuário na barra de menus a esquerda do seu monitor, após criar 
o novo usuário e senha ou simplesmente alterar a senha do usuário 
existente, saia da conexão do projeto default pressionando o botão 
vermelho de logout, você irá retornar para tela de login onde poderá 
acessar o programa como desenvolvedor ou encerrar a janela para uma 
conexão futura.
Faça uma nova conexão agora como usuário viewer através do ícone de 
atalho em seu desktop.
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5. rodando o apLiCaTivo pELa primEira vEz
5.1. abrindo o apLiCaTivo SupErviSório ConnECT uSuário viEwEr

  De um Duplo clique com botão esquerdo do mouse sobre o ícone AGST _RUN, inicializa aplicativo supervisório AGST 
Connect na tela online.
Você também pode conectar-se remotamente como usuário viewer, basta digitar na caixa de endereço do seu navegador 
o seguinte caminho: http://IP do servidor onde esta rodando o supervisório Connect/tmp/start.php (será pedido usuário e 
senha), Para acessar diretamente a tela online do usuário viewer, entre no supervisório através do atalho AGST-RUN, copie da 
janela de endereço do seu navegador o caminho, crie um novo atalho no desktop da máquina remota alterando o endereço 
o IP apontando para o servidor. O exemplo abaixo pode mudar dependendo do seu projeto, siga os passos acima para criar o 
link viewer em uma estação remota.
http://IP SERVIDOR/tmp/login.php?nseq_projeto=0&num_seq_tela=0&num_seq_equip=0.

Fig. 5-01 | Tela Desktop logar como usuário Viewer.
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Indica a versão do software supervisório

Bloqueado para usuário viewer

Bloqueado para usuário viewer

Bloqueado para usuário viewer

Menu de acesso aos históricos dos logs de eventos, falhas 

e registros analógicos.

Menu de acesso aos históricos dos logs de eventos.

Menu de acesso aos históricos dos logs de falhas.

Menu de acesso aos gráficos dos registros analógicos

Menu de acesso as n telas on-line do projeto

Menu de Logout

Exibe caixa (popup) com os alarmes ativos do projeto

Caixa de alarmes ativos do projeto

5.2. TELa on-LinE uSuário viEwEr

Fig. 5-02 | Tela Online usuário Viewer.
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5.3. TELa on-LinE uSuário viEwEr mEnu HiSTóriCoS
Posicione o mouse no menu Históricos na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir as 
opções do menu selecione o equipamento desejado com um novo clique no botão esquerdo,você irá acessar a tela de históricos.
Neste menu poderemos gerar os relatórios de eventos não memorizáveis, gerar os relatórios das falhas memorizáveis e o 
relatório dos registros das portas analógicas.

Obs.1

Obs.1

Permaneça com o mouse sobre o menu histórico equipamento 

x por aproximadamente 2 seg. irá surgir uma caixa com a 

identificação do equipamento (identificador).

Fig. 5-03 | Tela Online usuário Viewer histórico.
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Estes relatórios poderão ser apresentados nas caixas popup para analise 
local ou exportadas no formato excel.

5.3.1. menu histórico falhas 5.3.2. menu histórico eventos 

5.3.3. menu histórico analógicas 

Caixa popup define o caminho onde 
será salvo o arquivo no formato de 
tabela (excel .xls)

Coletando os registros de falhas.
Caixa EQUIPAMENTO, seleciona o equipamento a fornecer os dados de coleta
Caixa TIPO, seleciona o tipo de coleta será realizada, log de Falhas.
Caixa PÁGINA, Seleciona a página dos registros de falhas a ser exibida.
Botão CONSULTAR, inicia a coleta dos Logs de falhas.

Coletando os registros de Eventos.
Caixa EQUIPAMENTO, seleciona o equipamento a fornecer os dados de coleta
Caixa TIPO, seleciona o tipo de coleta será realizada, log de Eventos.
Caixa PÁGINA, Seleciona a página dos registros de Eventos a ser exibida.
Botão CONSULTAR, inicia a coleta dos Logs de Eventos.

Coletando os históricos das entrada 
analógicas.
O Botão CONSULTAR LOG EU inicia 
a coleta dos históricos das entradas 
analógicas.
A Caixa EXCEL habilita a exportação 
dos históricos dos logs de Entradas 
analógicas no formato excel.

Fig. 5.3-01 | Histórico falhas. Fig. 5.3-02 | Histórico Eventos.

Fig. 5.3-03 | Histórico Analógicas

Fig. 5.3-04 | Salva arquivo Excel
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5.4. TELa on-LinE uSuário viEwEr mEnu EvEnToS
Posicione o mouse no menu EVENTOS na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir as 
opções do menu selecione o equipamento desejado com um novo clique no botão esquerdo,você irá acessar a tela de Log de 
eventos.
Neste menu poderemos analisar ou gerar os relatórios de eventos não memorizáveis.

Este relatório poderá ser apresentado na tela eventos para analise 
local ou exportadas no formato excel.
Para exportar os logs de eventos basta clicar com o botão esquerdo 
do mouse sobre o botão Gera Excel na tela EVENTOS.

Caixa popup define o caminho 
onde será salvo o arquivo no 
formato de tabela (excel .xls)

Fig. 5.3-05 | Salva arquivo Excel
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5.5. TELa on-LinE uSuário viEwEr mEnu faLHaS
Posicione o mouse no menu FALHAS na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir as opções 
do menu selecione o equipamento desejado com um novo clique no botão esquerdo,você irá acessar a tela de Log de falhas.
Neste menu poderemos analisar ou gerar os relatórios de falhas memorizáveis.

Este relatório poderá ser apresentado na tela falhas para analise 
local ou exportadas no formato excel.
Para exportar os logs de falhas basta clicar com o botão esquerdo 
do mouse sobre o botão Gera Excel na tela FALHAS.

Caixa popup define o caminho 
onde será salvo o arquivo no 
formato de tabela (excel .xls)

Fig. 5.3-06 | Salva arquivo Excel
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5.6. TELa on-LinE uSuário viEwEr mEnu gráfiCoS
Posicione o mouse no menu GRÁFICOS na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir as 
opções do menu selecione o equipamento desejado com um novo clique no botão esquerdo, você irá acessar a tela gráficos.
Neste menu poderemos gerar os gráficos com os históricos dos registros das portas analógicas.

Os gráficos são gerados por um aplicativo 
do google, é necessário estar conectado 
a internet para gerá-los.

Fig. 5-04 | Tela Gráficos usuário Viewer e desenvolvedor.
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5.7. TELa on-LinE uSuário viEwEr mEnu TELaS
Posicione o mouse no menu TELAS na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir as 
opções do menu selecione o equipamento desejado com um novo clique no botão esquerdo, você irá acessar a tela on-line do 
equipamento selecionado.
Neste menu apresentamos as telas on-line dos n equipamentos do projeto 

Fig. 5-05 | Tela Online 1.

Fig. 5.5-01 | Tela Online 2.

Fig. 5.5-02 | Tela Online 3.
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5.8. TELa on-LinE uSuário viEwEr Caixa dE aLarmES
A caixa de alarmes ativos apresenta em tempo real todas as anormalidades dos n equipamentos existentes no projeto. Os 
alarmes apresentados nesta caixa são excluídos automaticamente quando o sistema identificar o reset dos mesmos.

Caixa de alarmes ativos do projeto, esta caixa permite 

apenas visualização.

Exibe caixa (popup) com os alarmes ativos do projeto, 

esta caixa permite a visualização e a impressão dos 

alarmes.

Fig. 5.6-01 | Popup alarmes ativos

Fig. 5-06 | Alarmes ativos.
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5.9. TELa on-LinE uSuário viEwEr Comando LogouT
Para encerrar o programa posicione o mouse na barra de menus lateral (esquerda do monitor) de um clique com botão esquerdo 
do mouse, ao abrir a opção de saída com um novo clique no botão esquerdo você irá encerrar o programa supervisório Connect. 
Obs. Se o robot não for parado o supervisório ficará rodando em background, fazendo a coleta dos registros e enviando os 
alarmes.

Fig. 5-07 | Tela online logout usuário viewer.
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6. dESEnvoLvEndo um novo projETo
6.1. abrindo o apLiCaTivo SupErviSório ConnECT Como 

uSuário dESEnvoLvEdor
  Para acessar a tela de login do supervisório Connect siga os passos descritos na página 13.
 Logando ao supervisório Connect como usuário desenvolvedor:
Primeiro, preencha o campo usuário com usuário user ou utilize o usuário criado na pág.16.
Segundo, preencha o campo Senha com a senha do usuário user 12345, ou utilize o a senha do usuário criado na pág.16.
Terceiro, selecione na caixa projetos o projeto importado (Manual 1) orientado na pág.13.
Acesse o sistema de supervisão Connect pressionando o botão ENTRAR.

Fig. 6-1 | Tela login usuário desenvolvedor projeto default.
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Indica a versão do software supervisório Connect.

Cadastra um novo projeto ou edita.

Cadastra um novo equipamento no projeto ou edita (PLCs, gerenciadores de energia ou máquinas de ar condicionado).

Cria os blocos de leitura e escrita do sistema.

Cria as variáveis de leitura e controle do sistema.

Configurações do servidor smtp de e-mails.

Cria ou edita as telas de supervisão do sistema.

Menu de acesso aos históricos das variáveis habilitadas a serem registradas no supervisório Connect..

Não implementado nesta versão.

Cria um novo usuário ou edita os já existentes.

Starta o funcionamento do robot responsável pela atualização automática dos dados do projeto.

Botão de Logout do supervisório Connect

Ícone animado indica o status do robot

6.2. TELa dE dESEnvoLvimEnTo E Edição doS  projEToS 
SupErviSório ConnECT.

Fig. 6-2 | Tela desenvolvimento projeto default.
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6.3. mEnu projEToS SupErviSório ConnECT.

Criando um projeto no supervisório Connect.
No campo descrição, descreva de forma sucinta 
as características deste projeto, como numero de 
equipamentos, localidade, identificação do PLC etc.
No campo Alias, identifique o projeto em uma ou duas 
palavras, este campo irá ser apresentado na tela login na 
caixa de seleção de projetos .
O campo PREFIXO será preenchido automaticamente.
Na caixa MOSTRA TELA, habilite com SIM caso queira 
possibilitar a conexão deste projeto ao supervisório Connect 
na tela de login.
Para confirmar o novo projeto pressione o botão ATUALIZAR.
Excluir projeto, para excluir o projeto do supervisório 
Connect pressione o botão direito do mouse no X no campo 
EXCLUIR

6.3.1. Criando um projeto 6.3.2. Editando um projeto

Editando um projeto no supervisório Connect.
No campo número pressione o botão esquerdo do mouse, a 
tela abaixo será apresentada possibilitando a edição do projeto 
selecionado. Para confirmar as alterações pressione o botão 
ATUALIZAR.
Para que o Robot atualize automaticamente os dados deste 
projeto é necessário habitar a caixa SCAN com SIM.

6.3.3. importando um projeto

Para importar um projeto ao supervisório Connect siga os 
passos descritos na página 18. 

Fig. 6.3-01 | Menu Cria projeto.
Fig. 6.3-02 | Menu Edita projeto.

Fig. 6.3-03 | Menu Importa projeto.
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Para exportar o banco de dados posicione o mouse sobre a identificação do prefixo do 
banco de dados a ser exportado, pressione o botão esquerdo do mouse e a caixa de 
endereçamento do arquivo irá abrir, conforme imagem abaixo.

Para exportar o banco de imagens posicione o mouse sobre a identificação do prefixo do 
banco de imagens a ser exportado, pressione o botão esquerdo do mouse e a caixa de 
endereçamento do arquivo irá abrir, conforme imagem abaixo.

Escolha o caminho onde será exportado o arquivo 
com banco de dados do projeto e pressione o botão 
OK.

Escolha o caminho onde será exportado o arquivo com 
banco de imagens do projeto e pressione o botão OK.

6.3.4. Exportando um projeto

6.3.4.1. Exportando banco de imagens 6.3.4.2. Exportando banco de dados

Fig. 6.3.4-01 | Menu Exporta Banco de imagens. Fig. 6.3.4-02 | Menu Exporta Banco de dados.

Fig. 6.3-04 | Menu Exportar projeto.
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6.4. mEnu EquipamEnToS SupErviSório ConnECT.

Adicionando um equipamento em seu projeto
Posicione o mouse sobre o texto ADICIONAR NOVO EQUIPAMENTO, pressione o botão 
esquerdo do mouse e, preencha os campos.

No campo MODELO preencha com as características do equipamento a ser adicionado no 
projeto.

No campo IDENTIFICADOR preencha com a maneira que você deseja que o supervisório 
identifique o equipamento no projeto.

No campo DESCRIÇÃO descreva de forma sucinta as características deste equipamento.

No campo LOCALIZAÇÃO preencha com a localização do equipamento em sua planta.

6.4.1. adicionando um equipamento
A caixa DRIVE permite a seleção do tipo de drive de comunicação o supervisório irá utilizar 
para se comunicar com o equipamento.

No campo ENDEREÇO DE REDE preencha com o endereço modbus slave do seu 
equipamento.

No campo ENDEREÇO IP preencha com o endereço IP o equipamento encontrasse em sua 
rede de comunicação Ethernet.

Na caixa BAUDRATE selecione a velocidade de comunicação serial do seu equipamento.

Na caixa PARIDADE selecione o tipo de controle de erro existe no fluxo dos dados serial do 
seu equipamento.

No campo STOP BITS preencha com o tipo de controle de parada no fluxo de um único 
pacote de dados serial seu equipamento exige. 

No campo PORTA preencha com o endereço serial o equipamento estará conectado ao 
supervisório Connect.

Para confirmar o novo equipamento pressione o botão ATUALIZAR.

Excluir equipamento, para excluir o equipamento do supervisório Connect pressione o botão 
direito do mouse no campo X EXCLUIR.

Fig. 6.4-01 | Menu adiciona 
equipamento.
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6.4.2. Editando um equipamento

Editando um equipamento em seu projeto
Posicione o mouse sobre o campo NUMERO (1), pressione o botão esquerdo do mouse e, 
altere os campos desejados.

No modo edição todos os campos são editáveis.

Na caixa ATIVAR LOG é possível habilitar a coleta automática e o armazenamento dos 
registros no banco de dados, na caixa INICIALIZAR LOG inicializa o sincronismo entre o 
PLC e o banco de dados. Obs. este recurso somente deve ser utilizado quando na troca de 
equipamento (PLC) e, na caixa ATIVO você ativa o equipamento no projeto, o equipamento 
ativo passa a ser atualizado no supervisório Connect.
Para confirmar as alterações pressione o botão ATUALIZAR, sai da tela de edição e gravar as 
novas configurações do equipamento.

6.4.3. Autoconfigurando o equipamento

Autoconfigurando um equipamento em seu projeto
É possível montar automaticamente as variáveis e os blocos de um equipamento 
MP5000, basta pressionar o botão AUTOCONFIGURAÇÃO, o supervisório Connect cria 
uma tela ON-Line a partir desta variáveis.

O botão GRAVA CONFIGURAÇÕES PLC não esta habilitado para esta versão.

Fig. 6.4-02 | Menu edita 
equipamento.

6.4.4. recuperando banco de dados

Recuperar um Banco de dados crashado.
Executar como administrador a ferramenta recupera_banco.
Local: c:\wamp\robot\recupera_banco.bat

6.4.5. damp tabela de logs

Para manter os dados dos registros ao atualizar a versão do supervisório Connect é 
necessário fazer um damp dos logs de falhas, eventos e dos históricos das entradas 
universais.
Abra um editor para o MySQL
Acesse o projeto desejado
Tabela log_eu, tabela log_ev e tabela log_fl.
Botão damp SQL file
Apontar para o endereço onde será salvo os arquivos contendo as tabelas acima.
Transferir os dados para o novo supervisório: 
Vá para o novo projeto, clique com o botão sob o identificador e execute o comando sql 
file.
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6.5. mEnu bLoCoS SupErviSório ConnECT.

Adicionando um bloco de leitura ou escrita em seu projeto
Preencha os campos em branco com as informações.

Você deve primeiramente identificar a que equipamento este bloco pertence na caixa de opções 
de equipamentos.

No campo DESCRIÇÃO descreva se o bloco é de leitura ou escrita de variáveis de entradas ou 
saídas do tipo digital ou analógica.

No campo ALIAS preencha com uma identificação para este BLOCO.

No campo ENDEREÇO INICIAL preencha com o endereço inicial do bloco que será lido.

No campo TAMANHO preencha com o tamanho do bloco que será lido.

No campo Função identifique qual a função MODBUS-RTU será utilizada neste bloco.

Obs. quando setado o drive MODBUS Ouver TCP inserir o valor 10 antes do numero da função.

Para confirmar o novo BLOCO SERIAL pressione o botão ATUALIZAR.

6.5.1. adicionando um bloco

Posicione o mouse sobre o campo NUMERO (1), pressione o botão esquerdo do mouse e, altere 
os campos desejados.

No modo edição todos os campos são editáveis.

Na caixa EQUIPAMENTO é possível selecionar qual equipamento terá o bloco editado.

Para alterar os demais campos observe as orientações no quadro acima.

Para confirmar as alterações pressione o botão ATUALIZAR, sai da tela de edição e gravar as 
novas configurações do bloco.

6.5.2. Editando um bloco

Fig. 6.5-01 | Menu adiciona Bloco

Fig. 6.5-02 | Menu Edita Bloco
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6.6. mEnu variávEiS SupErviSório ConnECT.
6.6.1. adicionando uma variável

Na caixa VISUALIZAR selecione SIM para Exibir a variável na tela on-line ou NÃO para 
ocultar a variável na tela on-line
No campo GANHO preencha com o valor do ganho a ser multiplicado a esta variável, 
valido somente quando a variável for analógica.
No campo OFFSET preencha com o valor do Offset de correção desta variável, valido 
somente qnd. a variável for analógica.
No campo VALOR MÍNIMO, quando a variável for analógica, preencha com o valor 
mínimo da variável para setar um alarme 
Quando a variável for digital siga a lógica abaixo para definir a saída do alarme.
min.=0 e máx=0 seta alarme quando o valor da variável for =1
min.=1 e máx=1 seta alarme quando o valor da variável for =0
Quando os valores forem diferentes o alarme será inibido.
No campo VALOR MÁXIMO, quando a variável for analógica, preencha com o valor 
máximo da variável para setar um alarme 
Quando a variável for digital siga a lógica abaixo para definir a saída do alarme.
min.=0 e máx=0 seta alarme quando o valor da variável for =1
min.=1 e máx=1 seta alarme quando o valor da variável for =0
Quando os valores forem diferentes o alarme será inibido.
Na caixa E-MAIL selecione SIM para habilitar o envio de e-mails para os alarmes 
configurados no projeto ou NÃO para desabilitar o envio de e-mails.
No CAMPO MENSAGEM DE ERRO preencha este campo com o texto que será enviado 
na caixa de assunto do e-mail.

Criando uma variável de translação (tag script).
Na tabela Translação, exemplo:
54  0.0000  0.0000  <img src=’/agst/imagens/PROJ1408730095/icones/su02.png’>
54  1.0000  1.0000  <img src=’/agst/imagens/PROJ1408730095/icones/on.png’>
Se a variável 54 for 0 apresenta na tela on-line a imagem su02.png
Se a variável 54 for 1 apresenta na tela on-line a imagem on.png
ou se for texto:
57  0.0000  0.0000  Maquina 1
57  1.0000  1.0000  Maquina 2
57  2.0000  2.0000  Maquina 3
Se a variável 57 for 0 escreve Maquina 1
Se a variável 57 for 1 escreve Maquina 2
Se a variável 57 for 2 escreve Maquina 3

Adicionando uma variável de leitura ou escrita em seu projeto
Preencha os campos em branco com as informações solicitadas
Você deve primeiramente identificar a que bloco pertencerá esta variável na caixa de opções de 
blocos.
No campo ALIAS preencha com a identificação da variável no projeto.
No campo POSIÇÃO preencha com a Posição da variável no bloco.
Na caixa DIGITAL Seleciona se a variável é digital ou analógica.
Na caixa BIT, se a variável for digital selecione a posição deste bit dentro do byte da variável. 
Valido somente para variáveis do tipo BIT mapeado.
No campo TIPO identifique se a variável é analógica, digital, bit mapeado ou uma memória (flag).
No campo DESCRIÇÃO preencha com a função desta variável no projeto, temperatura, tensão, 
status de entrada ou um status de saída.

Fig. 6.6-01 | Menu Adiciona variável.
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Na caixa HISTÓRICO selecione SIM para habilitar o registro desta variável no banco de dados do supervisório Connect ou NÃO para desabilitar o registro 

No campo INTERVALO preencha com o valor do intervalo desejado entre os registros de históricos que será salvo no banco de dados, este valor é dado em segundos.

Na campo MÁXIMO REGISTROS preencha com o numero máximo de registros feitos no banco de dados para esta variável. Obs. os registros estão em um fila circular, onde o registro mais 

antigo cede espaço para o mais recente, FIFO. O limite destes registros será dado pela memória(HD)  da estação de trabalho onde estiver rodando o supervisório Connect.

Para confirmar a nova variável pressione o botão ATUALIZAR.

Posicione o mouse sobre o campo NUMERO (1), pressione o botão esquerdo do mouse e, altere os 
campos desejados.

No modo edição todos os campos são editáveis.

Na caixa EXIBIR COMO é possível selecionar a forma de apresentação da variável na tela on-line, 
Texto, ON =1 e OFF =0 para variáveis digitais ou valores decimais para variáveis analógicos.
Imagem, é necessário a variável ser digital, preencher os campos abaixo associando uma Imagem 
ligado e uma imagem desligado.
Legenda, Cria um tag texto para ser inserido na tela on-line.

Na caixa NOME DA IMAGEM LIGADO selecione a imagem que será associada a esta variável quando o 
valor do dado for =1.

Na caixa NOME DA IMAGEM DESLIGADO selecione a imagem que será associada a esta variável 
quando o valor do dado for =0.

Na caixa FONTE TEXTO selecione a fonte do texto de exibição da variável na tela on-line, valido 
somente quando configurado o modo de exibição, como texto ou legenda.

Na caixa TAMANHO DA FONTE selecione o tamanho da fonte de exibição da variável na tela on-line, 
valido somente quando configurado o modo de exibição, como texto ou legenda.

Na caixa COR DA FONTE selecione a cor da fonte do texto de exibição da variável na tela on-line, 
valido somente quando configurado o modo de exibição, como texto ou legenda.

Na caixa COR DA FONTE - ERRO selecione a cor da fonte do texto de exibição da variável na tela on-
line quando o valor da variável estiver fora da faixa de valores, valido somente quando configurado o 
modo de exibição, como texto ou legenda.

Fig. 6.6-02 | Menu edita variável.
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Na caixa E-MAIL selecione a forma de envio dos alarmes, conforme as opções abaixo.
Não, esta opção não envia o alarme da variável.
E-mail, envia o alarme da variável através de um servidor de e-mails smtp.
Erro no display, envia o alarme da variável para a caixa de alarmes na tela on-line.
e-mail + erro, envia o alarme da variável para caixa de alarmes tela on-line e e-mails.

No Campo MENSAGEM DO ERRO preencha este campo com o texto que irá identificar o tipo de alarme gerado por esta variável, este mesmo texto irá aparecer na caixa de alarmes tela 
on-line e no campo assunto do e-mail.

Na caixa HISTÓRICO além de possibilitar habilitar o registro do alarme no banco de dados conforme descrito na página anterior, no modo edição é possível configurar o alarme como um 
tag texto, basta configurar esta caixa com a opção ALARME.

Para alterar os demais campos observe as orientações da página 33.
Para confirmar as alterações pressione o botão ATUALIZAR, sai da tela de edição e gravar as novas configurações do bloco.

6.7. mEnu Configuração SupErviSório ConnECT.
6.7.1. adicionando uma conta de envio de e-mail

Preencha os campos em branco com as informações solicitadas.

No campo DESCRIÇÃO identifique a conta de envio de e-mails.

No campo USUÁRIO cadastre a conta de envio de E-mail. Através desta conta os alarmes serão enviados.

No campo SENHA Cadastre a senha relativa a conta de e-mail configurada acima.

No campo IP DO SERVIDOR Cadastre o IP (DNS) do servidor de envio de e-mail SMTP.

No campo PORTA Cadastre a porta de acesso de seu servidor de envio de e-mails SMTP.

Na caixa COM AUTENTICAÇÃO SSL, selecione SIM se seu servidor de envio de e-mails requer autenticação 
tipo SSL. Caso Contrário selecione a opção NÃO.

No campo E-MAIL cadastre as múltiplas contas de e-mail separadas por virgula que deverão receber as 
mensagens de alarmes.

Para confirmar as configurações acima pressione o botão SALVAR.

A opção de TESTE EMAIL dispara um e-mail teste através do servidor de e-mails configurado no supervisório 
Connect.

Adicionando uma conta de envio de e-mails em seu projeto

Posicione o mouse no menu CONFIGURAÇÃO na barra de menus lateral, de 
um clique com o botão esquerdo do mouse, ao abrir as opções do menu 
selecione E-MAIL/SMTP com um novo clique com o botão esquerdo, você 
irá acessar a tela de configuração do servidor de envio de e-mails SMTP.

Fig. 6.7-01 | Menu Servidor SMTP.
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Criando uma tela on-line em seu projeto.

Você deve salvar a imagem que servirá de mascara em sua tela on-line no seguinte caminho: 
C:\wamp\www\agst\imagens\PROJxxxxxxxxx, onde PROJxxxxxxxxx é a pasta do projeto em 
desenvolvimento.

Posicione o mouse no menu TELAS na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo 
do mouse, ao abrir as opções do menu selecione a opção CRIA TELA com um novo clique no botão 
esquerdo, você irá acessar a página de criação das telas on-line.

Na caixa ARQUIVO selecione a imagem que servirá de mascara em sua tela online.

Na caixa DIMENSÕES DA ÁREA defina o tamanho que sua imagem irá ocupar em seu navegador, 
este dimensionamento deve ser compatível com o tamanho do monitor onde será montada a tela 
on-line 
Para seguir o processo de criação da tela on-line pressione o botão AVANÇAR.

6.8. mEnu TELaS SupErviSório ConnECT.
6.8.1. Criando uma Tela

Fig. 6.8-01 | Menu Criar Tela.
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6.8.2. posicionando Tags na Tela

Tag0

Clique no botão ADICIONA TAG, irá surgir uma caixa flutuante com o Tag a ser posicionado na tela on-line e vinculado a uma variável, arraste o Tag e posicione no local onde será exibido 
conforme exemplo abaixo, repita este processo quantos vezes for necessário até que todos os tags da tela on-line estejam posicionados e devidamente vinculados.
Para vincular o Tag a uma variável é muito simples, basta clicar no Tag escolher na lista de opções um das variáveis declaradas no projeto e o tag estará vinculado.
No campo DESCRIÇÃO identifique a tela on-line .
Para encerrar esta etapa pressione o botão gravar para salvar no banco de dados esta tela.

Tag1

Fig. 6.8-02 | Posicionando TAGS Tela ONLINE.
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Tag analógico texto Tag digital texto Tag digital imagem

Posicione o mouse no menu TELAS na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir as opções do menu selecione a opção LISTA TELAS com um novo clique 
no botão esquerdo, você irá acessar a página de edição e execução das telas on-line.
Clique no campo EDITAR (1), esta opção irá permitir a edição da tela selecionada, neste modo de trabalho você poderá alterar a identificação da tela no campo (descrição tela), editar os 
tags existentes, clique em um tag para reposicioná-lo na área da tela ou alterar seu vínculo na caixa de opções de variáveis. 
No modo edição também é possível adicionar ou remover Tags, no botão ADICIONAR TAG e no botão APAGAR.
Para confirmar as alterações de edição da tela basta clicar no botão salvar antes de sair do modo de edição.

Fig. 6.8-03 | Editando TAGS Tela ONLINE.
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6.9. mEnu SETpoinT SupErviSório ConnECT.

Manual 1

Se você estiver rodando a tela on-line como usuário desenvolvedor (administrador do projeto) é possível acessar os setpoints do controlador Connect000.

Posicione o mouse no menu SETPOINT na barra de menus lateral, de um clique com botão esquerdo do mouse, ao abrir as opções do menu selecione o equipamento desejado, você pode 
posicionar o mouse sobre as opções de equipamentos e o supervisório irá identificar o equipamento com o nome configurado na pág.29, com um novo clique no botão esquerdo, você irá 
acessar a caixa (popup) com os setpoints do controlador Connect000.

Pressione o botão LER DO CLP para atualizar a tabela de setpoints do equipamento, o supervisório irá atualizar os valores lidos do CLP na tabela de setpoints.
Você pode conferir ou alterar os valores dos setpoints da tabela, para alterar um destes valores primeiro certifique-se qual a zona este setpoint pertense, o 
controlador Connect000 possui 4 zonas, marque uma das caixa com a zona a ser alterado o setpoint, selecione na caixa de setpoint o parâmetro a ser alterado, 
preencha o campo ao lado com o valor desejado e pressione o botão ALTERAR. Aguarde alguns segundos até que a tela Fig.6.9-06 com a mensagem de sucesso 
seja apresentada, confirmando assim a escrita do setpoint no PLC.
Cada zona possui dois comandos adicionais, um para limpar os defeitos memorizados nas máquinas e outo para trocar a 
máquina piloto (líder) da zona. Ao enviar estes comando o supervisório solicita uma  confirmação  através de  uma caixa 
popup conforme figura 6.9-07.

O controlador Connect000 possui alguns setpoints que são comuns a todas as 4 zonas, denominamos este conjunto de setpoints de parâmetros gerais, existe 
uma tabela dedicada para este conjunto de setpoints que selecionamos do mesma maneira que selecionamos as zonas.
Obs. Estes setpoints são validos apenas para os controladores da família Connect000.

Fig. 6.9 | Menu Setpoint

Fig. 6.9-01 | Popup Setpoint Zona 1. Fig. 6.9-02 | Popup Setpoint Zona 2. Fig. 6.9-03 | Popup Setpoint Zona 3. Fig. 6.9-04 | Popup Setpoint Zona 4. Fig. 6.9-05 | Popup Setpoint Gerais.

Fig. 6.9-06 | Popup confirmação de Atualização.
Fig. 6.9-07 | Popup comando troca piloto.
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