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Prefácio

1. Prefácio

1.1 O que é o moduWeb Vision?
moduWeb Vision é um aplicativo para web que lhe possibilita simplificar e monitorar
intuitivamente e operar o seu sistema de gerenciamento de edifício de qualquer PC 
que estiver ligado à rede, usando um navegador web.

A estrutura lógica da instalação é apresentada na árvore de navegação da instalação. 
Você pode usar esta árvore para navegação pela instalação toda para obter rápido 
acesso a uma parte em  particular na instalação. A instalação pode ser operada e 
representada graficamente na forma de imagens dynâmicas, ou como uma lista.
Alarmes e mensagens podem ser enviados através de  e-mail ou SMS (via provedor) 
nos instantes desejados e apresentado em listas de alarme.

moduWeb Vision recolhe os registros de dados dos componentes  conectados, 
apresenta-os em diagramas e tabelas, e envia-os por e-mail, conforme pré-definido.
Com moduWeb Vision, você pode operar facilmente os programas temporizados 
BACnet das estações de automação de um único lugar.

Acesso às instalações individuais e sistemas de equipamentos podem ser controlados 
com as funções de administração do usuário.

Para se comunicar com as estações de  automação, moduWeb Vision usa o protocolo 
padrão BACnet/IP, o que significa que as estações de automação da SAUTER podem 
estar montadas em um único sistema juntamente com componentes de outros fabricantes.
moduWeb Vision é um produto puramente aplicativo que é instalado e licenciado nos
componentes físicos (hardware) do moduWeb500 quando êste é posto em  serviço.
moduWeb Vision é usualmente configurado e colocado em operação pela SAUTER 
ou por um parceiro de sistemas da SAUTER (no Brasil, VL Indústria e Automação) 
e então entregue ao cliente pronto para operar. 
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2. 2. Sobre êste manual
2.1 Finalidade e a quem é dedicada a sua leitura
Êste manual é dedicado às pessoas que  usam moduWeb Vision para monitorar e
operar sistemas de gerenciamento de edifícios.
Para a compreensão do manual, é necessário um certo grau de conhecimento de 
gerenciamento de edifícios, ar condicionado, ventilação e aquecimento
(HVAC), controle e sistemas de tecnologia de informação.
O manual deve ser conservado em um lugar onde possa estar disponível 
a qualquer instante para referência.
2.2 Como o manual está estruturado
Assume-se que o sistema de gerenciamento de edifício já esteja instalado e
colocado em servico pelos especialistas da Sauter, ou pela sua representante.
Portanto, todas as informações importantes para monitoramento e operação de 
sistemas de gerenciamento do edifício encontram-se no início do manual. 
Informações sobre configuração, comissionamento (colocação em serviço) 
e planejamento encontram-se no final do manual.
2.3 Abreviações
Abbreviation Term

AS Automation station (estação de Automação)

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers

BACnet Building automation and control network (Rede de automação e controle de edifícios)

CASE Computer-aided SAUTER engineering (engenharia SAUTER auxiliada por computador)

COV Change of values (mudança de valores)

CSV Comma separated values, a data format for exchanging data with a simple structure 
(Valores separados por vírgula, um formato de dados com uma estrutura simples, 
para intercâmbio)

DCU Direct control/indicating unit (controle direto, unidade indicadora)

DHCP Dynamic host configuration protocol 
(Protocolo dinâmico de configuração do hospedeiro)

DNS Domain name server (Nome do servidor de domínio)

DOI Device object identifier (identificador do componente objeto)

GA Building automation (Automação de edifícios)

HTML Hypertext Markup Language (Linguagem de marcação por Hipertexto)

http Hypertext transfer protocol (Protocolo de transferência por Hipertexto)

https Hypertext transfer protocol secure (Protocolo de transferência com segurança 
                                                                                    por Hipertexto)

LAN Local area network (rede de área local)

MAC Media access control address (endereço do controle de mídia de acesso)

MCR Measurement, control and regulation (medição, controle e ajuste)

NTP Network time protocol (Protocolo de rede temporizado

SMS Short message service (servico de mensagens curtas)

SSL Secure sockets layer (tomada segura de camada)

SVO Structured view object (BACnet) (vista estruturada do objeto)

UMS Unified messaging service (serviço unificado de mensagens)

URL Uniform resource locator (localizador de recursos uniformes)

UTC Coordinated universal time (hora universal, por coordenadas)
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2.4  Simbolos e termos usados nêste manual

 Êste símbolo adverte sobre o perigo que pode aumentar, como resultado da
operação  incorreta ou descuida do sistema.

(  Êste símbolo se refere a uma informação adicional que pode ser útil ao usuário.

A partir daqui, a unidade que estiver sendo usada para operação do moduWeb Vision 
(PC, laptop, painel de toque) será referida como PC.

2.5  Ilustrações neste manual
As ilustrações neste manual mostram as janelas do aplicativo como elas aparecem
em um PC no navegador do Internet Explorer 9 ou superior.Elas apenas servem 
como exemplos. Veja também seção 6.1 nos navegadores compatíveis.

A disponibilidade das funções (menus) e a quantidade de conteúdo apresentado
dependem da função designada pelo usuário. 

i
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3. Informações de Segurança

3.1 Notas sobre a instalação
Estas instruções se referem à instalação do servidor web moduWeb500 da série
de componentes EY-modulo, como também de quaisquer outros componentes 
que sejam necessários ao sistema de gerenciamento de edifícios.  

 Perigo devido a instalação incorreta 
Uma instalação incorreta  pode conduzir a acidentes, fogo ou danos ao equipamento.
Observe as instruções de instalação "EY-WS5000" P10006978 A.

 Perigo devido a corrente elétrica 
Componentes contendo tensões mortais podem ser instalados no ambiente do
servidor web moduWeb500. O trabalho nestes componentes pode ser feito somente 
por eletricistas qualificados.

Os componentes SAUTER EY-modulo sómente podem ser instalados por pessoal 
qualificado, de acordo com as seguintes instruções.

Todos os regulamentos de segurança e prevenção de acidentes internacionais, 
nacionais, regionais e locais devem ser observados, em todas as ocasiões.

Os produtos devem ser instalados de tal forma que possam ser seguramente usados e
operados por pessoas leigas. Quando necessário, os componenres devem ser instalados 
em paineis ou bastidores trancados ou que se desligam, quando abertos.

Os equipamentos devem ser instalados de tal forma que nunca, sob quaisquer 
circunstâncias, possam causar malefícios a pessoas, animais ou ao meio ambiente. Os 
sistemas somente podem ser postos em operação depois de que se tenha assegurado 
que a instalação pode ser operada com segurança e de acordo com todos  os respectivos
padrões e diretrizes.

A fiação de Comunicação deve ser executada corretamente e de acordo com os
padrões EN 50174-1, -2 e -3. Os fios de Comunicação devem ser mantidos a uma 
distância segura de outros fios com tensão.

A rede sómente pode ser configurada por pessoal  qualificado, treinado,  em contato 
com o departamento responsável  por TI,  caso contrário toda a rede local 
poderá ser prejudicada.
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3.2  A quem se destina o uso
moduWeb Vision sómente pode ser usado para as funções descritas neste manual.
Qualquer uso impróprio pode causar disturbios ou dani�car o sistema de gerenciamento 
da construção.
Uma operação Imprópria  pode tornar os dados gravados ou todo o programa do
moduWeb Vision irremediávelmente perdidos.
Modi�cações não autorizadas no hardware e software  são consideradas violações
ao uso para o qual foi destinado.

Isenção
Fr. Sauter AG não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo uso impróprio do
moduWeb Vision. Isto se aplica aos prejuízos ao moduWeb Vision e ao hardware e 
software associado, aos sistemas de gerenciamento dos edifícios e também para 
quaisquer dano consequente.

Padrões e diretrizes
Em termos de segurança elétrica,os componentes EY-modulo atendem aos requisitos
dos padrões para equipamentos das séries EN 60730, EN 60950. Deve ser assegurado que
o sistema por si mesmo atenda aos padrões EN 50178, EN 50310, EN 50110,
EN 50274, EN 61140, EN 61558-x etc.
( Os produtos nas séries EY-modulo não são  produtos "à prova de falhas" ou "isentos de falhas", 
o que signi�ca que são impróprios para aplicações de segurança intrínseca.
Os componentes de software atendem e são Classe A para IEC/EN 60730-1 Anexo H
e os produtos não são destinados ao uso para segurança funcional. Os produtos 
não podem ser usados em SIS (sistemas de segurança instrumental).
Os requisitos dos padrões tais como IEC/EN 61508, IEC/EN 61511, IEC/EN 61131-1 & -2 
não foram levados em consideração.
Os produtos não atendem às Diretrizes EU 
• 2004/22/EC para equipamentos de medição 
• 92/1/EEC para equipamentos de medição para alimentos de materiais congelados 

3.3  

3.4  

 i
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4. Estrutura do Produto
• EY-WS500F005 moduWeb500 hardware
• EY-WS505F010 moduWeb Vision Software para 800  pontos de dados,
75 esquemáticos de instalações, 25 usuários
• EY-WS505F020 moduWeb Vision Software para 2500 pontos de dados, 
250 esquemáticos de instalações, 100 usuários
• EY-WS505F011 atualização do EY-WS505F010 para 2500 pontos de dados,
250 esquemáticos de instalações, 100 usuários
moduWeb500 não é capaz de operação até que uma das duas variantes  do software 
moduWeb Vision tenha sido instalada e licenciada.
Instalação e licenciamento do software é usualmente executada tanto peça SAUTER 
como pela parceira de sistemas da SAUTER (no Brasil, VL indústria e Automação). 
Favor contactá-los, caso houver perda de documentação, softwareou caso seja apresentado 
um comunicado de perda de licença, ao invés de ser apresentada a página inicial, 
ao iniciar o moduWeb Vision
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Instruções de Montagem P100006978 A

Folha de Dados doProduto PDS 96.005

Declaração de Materiais MD 96005

Gráficos BACnet 7010092003
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6. Operação

6.1  Navegadores compatíveis
As janelas do moduWeb Vision são observadas melhor no navegador Microsoft Internet 
Explorer 9. Outros navegadores, tais como Firefox, Opera e Chrome também podem ser 
usados, caso sejam compatíveis com HTML 5, CSS 3 e Javascript.
As ilustrações neste manual mostram as janelas do aplicativo como elas aparecem
no Internet Explorer 9.Elas são apenas exemplos.A aparência das janelas pode ser 
diferente, dependendo do navegador que estiver sendo usado.
Com a �nalidade de ter uma ótima apresentação e velocidade para apresentar a página, 
o modo de compatibilidade deve ser desativado no Internet Explorer 9.
Para desativar o modo de compatibilidade, proceda como segue:
1º Inicie o Internet Explorer.
2º Abra o moduWeb Vision website.
3º Se a barra de menu bar não estiver ativada, você pode  ativá-la clicando com o
 botão direito na área
à direita  do último local na tela.
4º Abra “Extras”, depois “Ajustes para a Vista de Compatibilidade” e desative a
caixa de opções para a zona na qual o moduWeb Vision estiver localizado 
(todos os lugares da web ou sómente a intranet).
O aplicativo usa Java Script e Adobe® Flash. O Java Script deve estar habilitado
no navegador e Adobe® Flash Player Versão 11 ou mais alta deve estar instalada 
como um adicional
Os Cookies devem estar habilitados em todos os navegadores para os processos de 
ingresso e sessões.
Uma visão geral dos símbolos usados em moduWeb Vision pode ser encontrada 
no apêndice deste manual.

Iniciando o moduWeb Vision, entrando em rede (log-in) e desligando-se dela (log-out).
Assume-se que o sistema esteja pronto para a operação, signi�cando que o servidor 
web moduWeb500  esteja funcionando e disponível para se conectar a um PC.
As instruções sobre inicialização do servidor moduWeb Vision podem ser encontradas 
na secção 19.2.1.

Acionando o aplicativo
Abra um navegador compatível no seu PC.
Na janela de entrada do navegador, digite o serviço que você deseja executar 
no moduWeb Vision.
• Coloque o endereço IP configurado, por exemplo:. 192.168.0.10
• Coloque um endereço URL, se o moduWeb Vision estiver registrado no servidor DNS 
e tiver seu próprio nome de domínio, por exemplo:
https://moduWebVision.dyndns.org
Em uma rede local, você normalmente convoca o moduWeb Vision usando o endereço IP, 
porque normalmente não há uma entrada DNS designada a um endereço URL para o
endereço  IP solicitado em um servidor DNS disponível da rede local.

(  

 

6.2  

 

6.2.1  

i

i

i

i
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 Por razões de segurança ,  recomenda-se efetuar o log in através de
 “https://” ao invés de “http://”.

6.2.2  Logging in (Entrando em rede)
Uma vez efetuada a conexão, aparece a janela de diálogo de login: 

 
Fig. 1  Diálogo de Login 

Entre seu nome e senha e clique em “Login”.
Os nomes padrão de usuário e senha são “admin” e “passwd”.
Por razões de segurança, você deve mudar sua senha  a primeira vez que você �zer log in.
Para instruções sobre mudar seu user nome e senha, ver secção 16.1.6.
Se você selecionar o “Stay signed in:” na caixa de opções, suas informações de 
login serão armazenadas no PC local (como um cookie para Internet) e a sessão 
permanece aberta. Se o moduWeb Vision fôr acionado depois que o navegador 
ou PC estiver reiniciado, por exemplo, a página de boas vindas aparece 
imediatamente sem as informações de login necessárias para se fazer login.
Entretanto, se você  sair do moduWeb Vision com “Log o�” ou se os cookies 
da internet houverem sido deletados, você terá que fazer log on quando você abrir
o moduWeb Vision novamente.

Você pode fazer log in ao moduWeb Vision como um usuário de diferentes PCs 
ao mesmo tempo até você atingir o número máximo permitido  de sessões 

simultâneas no sistema.

Você pode salvar cada  vista do moduWeb Vision como um favorito no seu navegador. 
Isto signi�ca que você pode fazer o mesmo com a sua vista preferida, por exemplo 
a lista de alarmes.
Clique um dos códigos de linguagem na parte superior do diálogo de login para 
selecionar a linguagem para o moduWeb Vision. Entretanto, quando você abre 
novamente o moduWeb Vision, a janela de login será apresentada novamente 
na linguagem padrão do navegador web.

 

(  

(  

(  

i

i

i
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6.2.3  Tela de Boas Vindas
Uma vez que você tenha feito log in com sucesso, a tela de boas vindas aparece.

 
Fig. 2  Tela de Boas Vindas

A tela de Boas Vindas contém uma introdução resumida para o menu principal: “Information” . 
O moduWeb Vision agora está pronto para uso.

O nome corrente do usuário é visível à esquerda do botão “Logout” .(  

6.2.4 Logging out / fechando o moduWeb Vision

Clique em “Logout” na parte superior da janela para fazer log out.
O diálogo de login aparece novamente. Você pode fechar o moduWeb Vision fechando 
o navegador ou o quadro que está visualizado nele.

6.2.5  Duração de uma sessão moduWeb 
Uma vez que você tenha feito log in, a sessão continua, desde que uma caixa de diálogo 
do moduWeb Vision esteja aberta no seu navegador. Os diálogos são renovados 
a cada15 minutos.
Se você fechar o diálogo ou o navegador, ou se a rede fôr interrompida, a sessão 
será encerrada depois de um curto intervalo e você terá que reiniciar o moduWeb Vision 
e fazer log in novamente.

i
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6.3  Principais elementos no moduWeb Vision
A seguinte seção apresenta os principais elementos de uma janela na área 
de  informações da instalação/exemplo  “Building”.

Fig. 3   Principais elementos no moduWeb Vision

1 Log o�, i (informações), seleção de linguagem 

2 Indicator de Status , por exemplo: contador de alarme, cartão SD, bastão USB, 

    temporizador do sistema

3 Menu Principal

4 Árvore de Menus

5 Etiqueta, para mudança de vistas

6 Navegação por Micro regiões (trechos)
7 Árvore de Navegação das Instalações(Para Visão Geral das Instalações)

8 Área de Conteúdo

9 Filtro

10 Número de linhas de dados por página, numeros de página, navegador

6.4 Interface do Usuário 

Você pode salvar  cada vista do moduWeb Vision em seu navegador 
como um favorito.
 Isto signi�ca que você póde ir direto até sua vista preferida, por exemplo 
a lista de alarmes.
Entradas de Menu, ícones, botões com inscrições, etc., são apresentadas 
em diferentes cores:
• Os Elementos em amarelo estão selecionados, e estão acionados
• Os Elementos em azul podem ser selecionados (são acionáveis)
• Os Elementos em azul mas cinzentos estão inativos e não acionáveis

Estas convenções de cores não se aplicam ao ícone de status.

As Mensagens vindas do sistema sobre as funções executadas com sucesso 

são apresentadas com um fundo verde.

As Mensagens sobre entradas perdidas ou inapropriadas,  ou outros estados 

de êrro são mostradas com um fundo vermelho..

6.4  

(  

(  

i

i
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(  Nem todas as mensagens são descritas neste manual.

Se o ponteiro do mouse estiver sobre um elemento, o signi�cado ou função, 
em muitos casos,é explicado por uma  “dica de uso de ferramenta” em uma janela.

6.4.1  Logging out
Você deve sempre efetuar log out do moduWeb Vision ao �nal da sessão. O diálogo 
de login aparece novamente.

6.4.2  i (Info) Clicando o ícone        resulta em informações sobre moduWeb Vision a ser 
mostrado, tais como �rmware, número de série, etc.

 
Fig. 4  A janela i (info) informações

Clicando em “More Information” (Mais Informações) apresenta informações detalhadas 
do componente 
e informações sobre as licenças em uso.

6.4.3  Linguagens
Você pode selecionar uma das linguagens disponíveis aqui. Alemão,Inglês e francês 
estão instaladas como padrão. Você pode adicionar outras linguagens usando o
programa CASE Sun.

i
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6.4.4 Indicator de Status 
Importantes indicadores de status do sistema  aparecem aqui. Os ícones possuem os 
seguintes signi�cados.

Contador de Alarme com o número of alarmes presentes (22 no exemplo)

Cartão SD  presente (50% cheio no exemplo)

Cartão SD  presente, mas cheio

pen drive USB presente

pen drive USB presente,cópia de segurança em andamento

pen drive USB presente, recuperação de dados em andamento

Os tempos de sistema do PC e moduWeb Vision são maiores que 5 minutos 
fora de sincronismo.

pop-up (Comunicado) de Alarme 
Novos alarmes são apresentados em uma janela de comunicados de Alarme (pop-up). 
Clique “Snooze” (Adiar) para ocultar a janela por 5 minutos, ou clique “OK” para fechá-lo
até que ocorra um novo alarme.
a.

Fig. 5 Alarme pop-up

O horário do sistema moduWeb Vision e a data do sistema. Com o cursor no campo, 
são também mostrados.

6.4.5 Menu, árvore de menu 
Clique uma entrada no menu principal para abrir sua árvore de menu. Selecione uma 
entrada no menu tree para ver o seu conteúdo associado.

6.4.6 Etiquetas
Use as etiquetas para comutar entre as diferentes vistas.

6.4.7 Navegação por Micro regiões (trechos)
Navegação por Micro regiões indica o caminho através da estrutura do menu. Clique em 
uma Micro região para pular sobre vários estágios, até à  janela apropriada.

6.4.8 Árvore e navegação das instalações (para vista geral das instalações)
A árvore de navegação das instalações é parte do menu “Instalações(nome especí�co 
das instalações)” no menu principal “Info”; ele apresenta a estrutura da instalação  
em questão (estrutura de visualisação); veja seção 7. Vovê pode usar a árvore de navegação 
das instalações para encontrar rápidamente uma parte em particular, entre as instalações.
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6.4.9  Conteúdo da área
O conteúdo da área contém informações tais como objetos do sistema, listas de alarme, 

diagramas ou – se o sistema estiver apropriadamente con�gurado – representações grá�cas 

das instalações.

Use as etiquetas se o seu conteúdo abranger diversas páginas. 

6.4.10  Você pode usar os ícones em �exa na parte superior da tabela para ordenar listas em ordem crescente 
ou descendente. Filtro 

Você pode usar os �ltros para restringir o conteúdo das listas de acôrdo com o critério 

que você inserir.

O �ltro age em todo o conteúdo da seção, em outras palavras,  em todas as ruas e colunas

visualizadas Êle também age em ícones avaliando o texto das “dicas de ferramentas”.

6.5  Vista Geral do Menu
Os menus apresentados nesta vista geral podem ser vistos pelos usuários que estiverem 
feito  log in como administratores. Alguns menus podem não ser visíveis a outras categorias 
de usuários.
As tabelas abaixo indicam onde você pode encontrar informações neste  manual, 
para cada menu.

6.5.1  Menu principal “Info” 
Aqui você pode obter informações sobre as instalações, seus objetos e seus status, e 
inserir valores de ajuste e desempenhar funções de comutação, aqui.

Alarmes
Alarmes Presentes 
Histórico deAlarmes 

Seção 8

Instalações(nome especí�co das instalações) Seção 7

Instalações(nome especí�co das instalações) Seção 7

Componentes Seção 9

Grá�cos
Grá�cos combinados
Grá�cos simples / Comunicados

Seção 10

Trecho para Auditoria Seção 11
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Após você clicar “Info” no menu principal, aparece uma janela 
contendo  informações.

Fig. 6  Menu principal “Info”  tela info 

6.5.2  Menu Principal “Settings” 
Você pode fazer vários ajustes aqui: Con�guração das Instalações, Administração 
dos Usuários, Programas Temporizados, Ajustes em Diagramas, Ajustes de Rede, etc.

Ajustes nas Vistas das Instalações

Agendamento
 Programas Temporizados
 Calendários de Dias Feriados

Seção 12

Comunicados de Tendências BACnet Seção 13

Ajustes dos Grá�cos
 Grá�cos Combinados
 Grá�cos Simples / Comunicados
 Entrando em Rede

Seção 13

Registro do Componente Seção 14

Editando a estrutura das Instalações Seção 15

Ajustes do Usuário Seção 16

Administração de Usuários Seção 16.1

Noti�cação dos Usuários
 Alarmes
  Noti�cação de Alarme
  Formato de E-mail 
  Formato de SMS 
 Trecho para Auditoria

Seção 16.2

Ajustes Gerais Seção 17

Ajustes de Noti�cação
 Servidor de E-mail 
 Ajustes de Alarme 
  Per�s de Noti�cação
  Formato padrão de e-mail 
  Formato padrão de SMS 

Seção 17.1
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 Ajustes Data/hora
 Data/hora
 Hora do Servidor

Seção 17.2

Ajustes  de Rede
 Ajustes IP 
 Ajustes Proxy 

Seção 17.3

Display Seção 17.3.3

Clique “Settings” no menu principal para abrir uma tela contendo informações.

Fig. 7  Menu Principal “Settings”, tela de informações
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6.5.3  Menu Principal “Extras” 
Aqui, você pode executar  várias funções de manutenção do sistema, tais como: 
gerar cópias de segurança de arquivos  (backups), atualizações de software (updates), 
reinicialização (restarting) e and retorno às condições iniciais (resetting) do sistema.

Backup/restauração
Backup 
Restauração

Seção 18.1

Atualização Seção 18.2

Memory
Cartão SD 
Componentes USB 
Interna

Seção 18.3

Reinicializar componente Seção 18.4

Reset
Reset da con�guração
Reset de fábrica

Seção 18.5

Clique em “Extras” no menu principal para apresentar uma janela contendo informações.

Fig. 8  Menu Principal “Extras” , tela de informações
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7. Vista Geral das Instalações (Plant overview)

Esta  seção descreve a vista  “Plant overview” do menu principal “Info” . Você pode

dar à “plant overview” quaisquer nome que desejar. No exemplo usado neste manual,

as instalações são chamadas de “Building” (edifício).

Clique no nome das instalações  na árvore de menu no menu principal “Info” .

Você pode ir para a parte das instalações que você quiser, apenas clicando nas entradas

na árvore de navegação das instalações.

Você pode escolher entre  duas opções de display:

• Vista de Lista 

• Vista Gráfica (se disponível)

Vista de Lista 

 

7.1 

Fig. 9 Vista Geral das Instalações, vista de lista

1 Ícone tipo do Objeto

2 Ícone status do Objeto

3 Nome do Objeto e descrição

4 Ícone tipo de Controle (manual,  programa temporizado)

5 Indicador de valor Atual 

6 Ícone para opções de edição 

7 Ícones para opções de comutações

8 Ícone para opções de display 

9 Estrutura das Instalações com nós

10 Filtro
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A vista de lista apresenta  todos os objetos BACnet (também conhecidos como 
pontos de dados) do nó selecionado. Êstes podem ser os seguintes objetos BACnet:
• Entradas (Inputs)
• Saídas (Outputs)
• Valores (Values)
• Programas Temporizados (Time programmes)
• Laços de Controle (Control loops)
• Módulos otimizados de Aquecimento e Refrigeração
Os ícones na coluna 1 indicam o  tipo do objeto.
Exemplos ne ícones de tipo de objeto:

Clique em um ícone para abrir a janela de detalhes do ponto de dados.
O ícone na coluna 2 “Status” indica o presente status do objeto.

•   Entrada analógica
•   Entrada Binária

Categoria

Normal O objeto está no estado normal, significando que um valor está dentro da
faixa definida ou o status corresponde a aquilo que é automaticamente 
especificado. 

Normal, não
conhecido 

O objeto já voltou ao estado normal e não apresenta mais um êrro ou alarme. 
Entretanto, ainda não é conhecido o fim do alarme. 
Após êste ter sido conhecido, 
o indicador de estado muda para o ícone “normal”.

alarme Um alarme está presente, por exemplo porque  
foi excedido um valor limiar

Um alarme não está mais presente mas ainda tem de ser conhecido.

Um alarme está presente mas é conhecido.

Êrro Um êrro está presente quando um valor não pode ser mostrado com segurança, 
por exemplo devido a uma interrupçao em um sensor ou curto circuito.

Um êrro não está mais presente mas não é ainda conhecido.

Um êrro está presente mas é conhecido.

Fora de
operação

O objeto foi colocado fora de operação.

Passar por
cima

Uma unidade de operação local  tem prioridade sobre o objeto. 
O valor/status mostrado não é o mesmo que o valor/status actual.

Componente 
indisponível

Um componente está indisponível, por exemplo porque foi desligado 
ou não foi detetado na rede.

Os mesmos ícones são também usados na lista de alarme; ver seção 8.1.3.
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Coluna 3 “Name” contém o nome do objeto. Isto corresponde àpropriedade “Description”  

do  objeto BACnet  associado.

Clique no nome para abrir a janela de pontos de dados.

Por que “Description” é uma propriedade opcional nos padrões BACnet, o campo obrigatório

“Object name” é usado como uma alternativa. Normalmente, o nome-objeto BACnet 

 é uma abreviação especí�ca  para o edifício, que é entendido tanto pelos planejadores, 

como pelos operadores das instalação.

Os ícones na coluna 4 indicam the a prioridade de controle.

Um mecanismo de priorização assegura que não ocorram con�itos entre objetos 

comutáveis quando êstes recebem comandos vindos de diferentes instâncias. 

Por exemplo, uma bomba pode ser ligada e desligada automaticamente por um programa

temporizado e presentemente está desligada. O usuário pode então tentar ligar a bomba 

e isto “passa por cima” do controle automatico . Inversamente, um mecanismo de proteção  

para a bomba pode  “passar por cima” o comando manual do usuário.

Coluna 5 "Present value"  (valor presente) mostra o valor presente do objeto BACnet em

unidades de engenharia.

Na coluna 6, o ícone

(  

(  

                                                indica se um objeto é escrevível ou comutável. Caso o ponto de dados 
não seja escrevível ou comutável, o ícone é cinzento.
Se o ponto de dados fôr escrevível, você pode clicar no ícone para abrir uma janela onde você
pode mudar o valor, por exemplo, um setpoint de temperatura.
Se o ponto de dados fôr comutável, você pode clicar no  ícone para abrir uma janela onde
você possa executar a operação de comutação, por exemplo ligando ou desligando uma bomba.

Se, juntamente com o ícone  na coluna 7, houver também um ícone  isto indica que

existe um comando manual ativo  ou entrada manual para o usuário. Clique neste ícone para

retornar ao modo automático.

Na coluna 8, ícones tais como  ou                                                                               indicam que comunicados de dados (data logs) ou 
programas temporizados estão disponíveis para êste objeto. Clique em um dêstes símbolos 
para ver estas informações. Se você clicar sobre o ícone            você pode criar um data log 
para êste objeto. 

 

i

i
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7.2  Vista Grá�ca

Fig. 10 Vista geral das Instalações, Vista Grá�ca

A vista grá�ca apresenta esquematicamente as instalações com seus objetos BACnet.

Os dados visíveis na vista grá�ca correspondem às informações existentes na vista de lista.

Os ícones lá possuem o mesmo signi�cado e – se estiverem ativos – as mesmas funções

como na vista de lista.
 

 

Fig. 11 Vista geral das Instalações, Vista Grá�ca 

Você pode usar os botôes em �exa ao alto para ativar o ícone, comutando para a
tela de visão total           ou usar os botões em �exa à esquerda para revelar ou 
ocultar a estrutura das instalações.
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8. Alarmes

Esta seção descreve a área“Alarms” no menu principal “Info” .

Clique em “Alarms” Alarmes) na árvore de menus no menu principal “Info” .

moduWeb Vision possui duas  listas separadas:

• Current alarms (Alarmes Presentes): Todos os alarmes ativos e êrros no sistema ou alarmes 

inativos e êrros que ainda estão para serem conhecidos.

• Alarm history (Histórico de Alarmes): Alarmes e êrros que não estão ativos e não estão 

para serem conhecidos.

Ambas as listas podem ser vistas em uma vista "plana" ou em uma vista "agrupada".

Ambos os alarmes e mensagens de êrros  constam da lista. O termo "alarm" é usado 

por ambos na seção seguinte.

As mensagens apresentadas não apenas incluem mensagens do BACnet (por exemplo

êrros tais como  interrupções de sensores, valores fora da faixa permitida ou falhas

ao contatar componentes configurados), como também mensagens internas do sistema  

do moduWebVision (tais como memoria esgotada de cartões SD, arquivos de configuração 

defeituosos e ajustes incorretos nas configurações do servidor). 

8.1 De�nição dos termos

A seção seguinte de�ne alguns termos importantes conectados às  mensagens de alarmes.

8.1.1 Mensagens de Alarme/êrro 

É feita uma distinção entre mensagens de alarme e mensagens de êrro.

• Uma mensagem de alarme é disparada, por exemplo, quando um valor estiver fora  

dos limites máximo ou mínimo estabelecidos. Êste é um estado definido e pode ser 

assumido  que o valor mostrado está correto.

• Uma mensagem deêrro é disparada quando o sistema entra em um estado inesperado, 

por exemplo quando houver interrupção em um sensor, um curto-circuito ou defeito 

em um arquivo de configuração. Nêste caso, são apresentados valores para os pontos de dados

que podem estar com defeito.

8.1  

8.1.1  

i
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8.1.2  Prioridades dos Alarmes
A prioridade (importância) dos alarmes é indicada pelos seguintes ícones:

Risco de acidente sério ou fatal

Danos Materiais

Monitoramento

Problema

Miscelâneo, alta prioridade

Miscelâneo, baixa prioridade

(  Estas prioridades são baseadas na classi�cação sugesrida de  mensagens com prioridade
 de�nida nos padrões BACnet.

8.1.3  Alarme de status
O corrente status de alarmes é indicaddo pelos seguintes ícones:

Categoria Status

Ativo Inativo, 
desconhecido

Ativo, 
conhecido

alarme

êrro

8.1.4  Mudanças de status
As Mudanças de status são indicadas pelos seguintes ícones:

Categoria Mudançã de status

Do normal ao anormal,
alarme ou êrro ativo

Do normal ao anormal,
alarme ou êrro inativo

Conhecimento
solicitado

Conhecido Conhecimento
solicitado

alarme

êrro

Os ícones             e                 sómente aparecem com alarmes que necessitam conhecimento

i
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8.1.5  Conhecimento
A mudança mais recente do status deve ser conhecida, caso os ajustes necessitem 
que isso ocorra. A razão para isso é ter certeza de que  uma pessoa com a competente 
autorização informe o alarme e marque-o como “visto” clicando o ícone.                                                                                                                                                Êste 
procedimento certi�ca que a manejo do alarme é con�ável e pode ser seguido, 
e também executou log in na audit trail (seu acesso à rede foi registrado) .        

8.1.6  Noti�cação
Optionalmente, grupos de usuários selecionadospodem ser noti�cados de alarmes 
por e-mail e SMS. As prioridades dos alarmes estão designadas aos vários per�s 
de usuários em “Noti�cation settings” (Ajustes para as noti�cações) no menu principal 
“Settings” (Ajustes); ver seção 17.1, “Noti�cation settings”.
 

Para cada alarme é dado um campo de Horário. Se o alarme fôr do dia corrente, 
o horário do alarme é visualizado. Se fôr de outro dia, sómente a data é visualizada.
Você pode mover seu mouse mouse sobre o campo de horário para ver uma caixa 
com a data e horário.
O campo de horário é gerado pela estação de automação quando o evento occorre.

Todos os alarmes que não mais estiverem ativos  são salvos no historico de alarmes 
ou movidos manualmente para lá.
Pode ser armazenado um máximo de 500 alarmes, após isto, as entradas mais antigas 
são sobre-escritas pelas mais novas.

Na vista agrupada, todas as mudanças de status de um objeto BACnet object para um 
grupo de alarme são mostradas em conjunto. Isto signi�ca que o status corrente de 
um alarme pode ser visto em uma linha.
Clique em “Current alarms” (Alarmes Correntes) na árvore de menu no menu principal “Info” .
Fig. 12

8.1.7  Campo de Horário (time stamp)

(  

8.1.8  Histórico de Alarme

8.1.9  Vista Agrupada

Fig. 12  Lista de Alarmes, vista agrupada

i
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1 Ícone te Alarme prioritário

2 Campo de Horário

3 Ícone de Status de Alarme

4 Descrição do evento

5 Object name (nome objeto) e descrição

6 Ícone para opções de conhecimento ou intervenção

7 Ícone “Expand” (Expandir)

O ícone na coluna 1 indica a prioridade de controle. 

Coluna 2 “Date” (Data) contém o campo de horário para a última mudança de status 
para o alarme. 

O ícone na coluna 3 indica o status de alarme. 

Coluna 4 “Date” contém o campo de horário para a última mudança de statu do alarme. 

Coluna 5 “Name /description” (Nome/descrição) contém o causador do alarme. 

Na coluna 6, o ícone        indica que uma mudança de status deve ser conhecida. 
Se não fôr possível o conhecimento, ou necessário, o ícone �ca cinzento.
Você pode clicar no ícone          para ir a uma janela onde você pode executar ações
referentes ao alarme. Caso a  opção não esteja disponível, o símbolo �ca cinzento.

Você pode expandir qualquer alarme para ver suas mudanças de status clicando 
no ícone“Expand”           no começo da linha.

  

 

 
Fig. 13  Lista de Alarmes, vista agrupada expandida

Todas as mudanças de status e portanto o histórico dos alarmes são visualizados. 
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8.1.10  Vista Plana
A �at view  (Vista Plana) mostra o mesmo conteúdo  da vista gfrupada. Entretanto, as 
mudanças de estado individuais não estão agrupadas, mas estão todas mostradas 
em ordem cronológica.

Isto lhe proporciona uma vista melhor  dasocorrêndias de alarme em função do horário. 
Porque assim é mais fácil de ver quando cada alarme foi disparado, é mais fácil de ver 
como os alarmes de vários pontos de dados estão relacionados.

Fig. 14  Lista de alarmes, vista plana

Na vista plana, você pode selecionar diversos alarmes e con�rmá-los todos de uma vez 

ou movê-los para o histórico de alarmes.

Para isto, selecionar as caixas de opções no início das linhas contendo os alarmes e

executar as ações necessárias usando o ícone           . As ações possíveis são:

• Confirmar

• Mover para o histórico de alarmes

Ao invés de selecionar os alarmes manualmente, você pode usar o ícone         para selecionar

ou deselecionar diversos alarmes. São possiveis estas ações:

• Todos

• Nenhum

• Todos nesta página

• Deselecionar todos desta página

Em certas circunstâncias podem existir alarmes na lista ativa que não são mais solicitados 

ou importantes (alarmes mortos). Você pode usar esta ação para movê-los para a lista

do histórico de alarmes, mesmo que não atendam aos  critérios apropriados. Isto sómente 

pode ser feito com extremo cuidado pelos usuários autorizados, e não deve ser 

necessário normalmente.

(  

(  i

i
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9. Componentes 

Esta seção descreve a área de “Devices” (Componentes)  no menu principla“Info”.
Todos os componentes e objetos registrados no moduWeb podem ser visualizados 
em uma lista. Você pode ver detalhes sobre cada componente e objeto e também 
editar alguns dêles.

Clique em “Devices” (“Componentes” ) na árvore de menu no menu principal “Info”.
9.1               Lista de Componentes e Objetos 

Fig. 15   Componentes, lista de componentes

1 Ícone de tipo de Componente

2 Ícone do status do Componente

3 Nome e descrição do Componente BACnet 

4 ID (Identi�cação) do Componente  (BACnet DOI)

5 Ícone para comutação para a lista de Objetos

É visualizada uma lista dos componentes registrados.

O ícone na coluna 1 representa o tipo de componente. Clique sobre o ícone  para ir até

a lista de objetos para êste componente.

Para componentes Sauter, o ícone assemelha-se ao componente. Para componentes 

não-Sauter, ou componentes cujas informações de tipos sejam de�cientes ou não possam 

ser lidas por qualquer outra razão, o ícone é um ponto de interrogação.

Se você clicar em um ícone, aparece uma vista de lista com todos os objetos naquele 

componente.

O ícone na coluna  2 mostra o status corrente do componente; ver seção 7.

Coluna 3 “Name” (“Nome”) contém o nome do componente. Isto corresponde à propriedade 

“Description”  (“Descrição”) do objeto BACnet associado.

Porque “Description” é uma propriedade opcional nos padrões BACnet, o  campo obrigatório

 “Object name”(“Nome-objeto”) é também usado . Normalmente, o nome objeto BACnet é uma

abreviação especí�ca para o edifício, o que é entendido tanto pelos planejadores das instalações

como pelos operadores.

( 

( i

i
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Coluna 4 “Device ID” (“Identi�cação do Componente”) apresenta 

a identi�cação do componente.

Você pode usar o ícone na coluna 5 para comutar a vista do objeto 

do componente.

Clique na opção “Object list”.

Fig. 16  Componentes, lista objeto

É mostrada uma lista de todos os objetos registrados.

A estrutura da lista basicalmente corresponde à descrição na seção 7.

9.2  Detalhes do Componente
Clique em um nome de componente na lista de componentes (ver  Abb. 15). 

Fig. 17  Componentes, vista padrão
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A vista padrão  apresenta todos os componentes-objetos BACnet.
O ícone         indica que uma entrada pode ser modi�cada.
Clique na opção “Expert view” (“Vista Avançada”) para abrir uma janela contendo detalhes. 
Aqui é disponível o mesmo  icone para edição.

Clique sobre o nome de um objeto na lista (ver Abb. 16).
9.3  Detalhes do Objeto

Fig. 18  Objetos, vista padrão

Os detalhes mais importantes  de um objeto estão mostrados na vista padrão.
O ícone           indica que uma entrada pode ser mudada. Se uma entrada não puder 
ser mudada, o ícone é cinzento.

Nos ícones tais como                  ,   , etc., para o status do objeto , as transições de status e
os campos de horário dos eventos possuem o mesmo signi�cado como os ícones  
correspondentes nas listas de alarme; para a descrição, ver seção 8.1.3 e 8.1.4. 
Os ícones que não se aplicam são cinzentos

Clique na opção “Expert view” para abrir uma janela contendo todos os  detalhes. 
Lá se encontram disponíveis os mesmos ícones para edição e visualização.

, , 
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10.  Grá�cos

Esta seção descreve a área dos “Charts” (“Grá�cos”) no menu principal “Info” .

Os grá�cos são os diagramas dos registros  de pontos de dados. Existe uma distinção 
entre o seguinte:
• Gráficos simples (“Gráficos simples / registros” menu)
• Gráficos combinados (“gráficos combinados” menu)

Os grá�cos simples visualizam  gra�camente display um ponto de dado que esteja registrado  
na rede sem que o usuário tenha que fazer quaisquer outros ajustes.

Os grá�cos combinados podem mostrar até seis pontos de dados comuns ao mesmo tempo. 
Você pode também fazer ajustes adicionais para grá�cos combinados; ver seção 13.
Os grá�cos podem ser comprimidos para um número diferente de pontos de medição,
dependendo da resolução horária.

Aqui pode-se efetuar uma visão geral de todos os registros de pontos de dados no sistema

Clique em “Grá�cos” e então “Grá�cos simples / Registros” na árvore de menu no menu 

principal “Info”.

10.1  Grá�cos simples / Registros

Fig. 19  Grá�cos Simples / Registros, vista geral

Aqui você pode ver informações sobre os pontos de dados registrados na rede,
como as unidades, nomes dos pontos de dados, tempo de criação (início do registro), 
tipo de registro e número de valores gravados até então. 
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Exportação de Dados
Usando o ícone           , você pode exportar valores do seu registro como um arquivo  CSV. 
Você pode selecionar o intervalo de tempo e a resolução em uma janela pop-up window. 
Esta tabela de valores pode ser visualizada em um programa compatível com  CSV- tal 
como Microsoft Excel).
Clique “List” para comutar para a vista de ajustes; ver seção 13.
Clique no nome de um ponto para abrir o grá�co correspondente.

Fig. 20  Grá�cos simples /Registros, Grá�cos

1 Vista do registro (Log)

2 Cor, status, nome do ponto de dado

3 Linha do Tempo

4 Grá�co

5 Linha de visão

6 Ícone da linha de tempo, nível ampliado

7 Ícone de ampliação da linha de tempo

8 Mostra o valor correspondente no grá�co onde o ponteiro do mouse estiver posicionado

9 Ícone de Exportar

10 Ícone de Imprimir

11 Ícone de Tela Ampla
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Vista dos Ícones Seletores
Selecione o nível de ampliação  ( zoom) do grá�co usando os ícones da parte superior

Comutar para tela ampla

Sair do Modo Tela Ampla

Você pode usar os outros ícones para mudar o nível de zoom do grá�co. Clique em um 
dos símbolos para alterar a seção visualizada. 

Êste ícone permite a você de�nir o período de tempo a ser considerado. 
Os períodos de tempo possíveis são: “1 hora”, “1 dia”, “1 semana”, “1 mês”, “1 ano” e
“Todos”. Você pode ampliar e reduzir em torno do ponto médio  da faixa do tempo 
corrente até encontrar a faixa de tempo visualizado que deseja.

Você pode usar os ícones de “zoom in” (ampliar) e “zoom out” (reduzir) para
aumentar ou reduzir o nível de zoom.

Use os ícones “scale up” (”aumentar a escala”) e “scale down” (”reduzir a escala”) 
para gradualmente aumentar ou reduzir o nível de ampliação.

No grá�co (4), você pode usar a linha de tempo (3) para ampliar e reduzir e mudar 
a seção visualizada.
• Você pode usar o ponteiro do mouse para selecionar uma área do gráfico para ampliar. 
Para isto, aperte o botão esquerdo do mouse e mova o mouse para a esquerda ou direita.
• É visualizada uma área na linha de tempo, em uma cor mais clara que o restante. 
Esta área mais clara corresponde à parte do grá�co que será visualizada. Você pode mudar
a área indo com o ponteiro do mouse para a esquerda ou para a direita.
• Você pode movimentar esta parte mais clara, a parte ativa da linha de tempo com o ponteiro 
do  seu mouse, alterando então a parte do grá�co a ser visualizada.
Você pode usar os dois ícones (6) para alterar o nível de zoom da linha de tempo.

• Quando você amplia ou reduz, também é alterada a seção ativa dalinha de tempo. 
Você pode usar êstes dois ícones para  colocar esta seção no tamanho que desejar.

Quando você movimenta seu mouse sobre o gráfico, a data presente e o valor para êste ponto
são visualizados.

Exportação de Dados
Usando o ícone 9         , você pode exportar os valores dêste registro como um arquivo no  formato CSV.
Você pode selecionar o período de tempo e a resolução em uma janela pop-up. Esta tabela 
de valores pode ser visualizada em um programa compatível com CSV-(tal como Microsoft Excel).

 Print
Usando o ìcone 10           , você pode imprimir o grá�co visualizado em um formato otimizado 
para impressão (sem barras de menu etc .).
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Vista Viva (live view)
A interação                          visualiza um grá�co com os valores atuais. Os valores são buscados 
dentro de um período de tempo ajustável, e o desenvolvimento é visualizado.

 

Fig. 21  Vista viva de um grá�co simples / registro com status-�ags (bandeiras de status) ativados

Fig. 22  Ícones visualizados no grá�co quando o ícone de status-�ags estiver ativado  (         )       

Pausa Mudança  de Intervalo
de Apuração

Tipo de Registro Desconhecido

Gravação Download ou Restauração Mudança de Tempo

Parada Interrompido Registro  Tipo COV

Inicialização Registro  Tipo: Tendências Registro  Tipo  Apuração

Bu�er 
purgado

Diversos Ícones sobrepostos (por ex. 3)

Fig. 23  Ícones que podem aparecer nos grá�cos para registro ou status de sistema dos eixos de tempo 
quando o ícone system-status (status do sistema)  estiver ativado (          )

Símbolos CombinadosOk, normal

Alarme

Sobreposição adicional

Falha

Prioridade

Comando Externo
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10.2  Grá�cos Combinados
Aqui pode-se obter uma visão geral de todos os grá�cos combinados no sistema.

Clique em “Grá�cos” e então  “Grá�cos Combinados” na árvore de menu no menu principal“Info” .

 
Fig. 24  Grá�cos Combinados, visão geral

Aqui você pode encontrar informações nos grá�cos gravados tais como  nome do diagrama 
e os registros deos pontos de dados que êles contenham.

Clique “Listar” para comutar para a lista de ajustes; ver seção 13. 

Nos ajustes, você pode selecionar se diversos pontos de dados devem ser mostrados em 
um grá�co ou se os pontos de dados devem ser visualizados em grá�cos separados 
(diagramas), ver seção 10.3.

A aparência dos grá�cos combinados é basicamente a mesma da dos grá�cos simples
(ver seção 10.1), exceto que êles devem mostrar diversos pontos de dados simultâneamente. 
Cada Ponto de dados é mostrado com uma cor diferente.

Acima do grá�co, existe uma vista geral dos pontos de dados mostrados e as cores.

Antes de você exportar os dados data com o ícone        , você pode usar o campo 
à esquerda deste ícone para selecionar os pontos de dados dos quais os valores 
são exportados. Para abrir um grá�co, clique sobre seu nome. 
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Fig. 25  Grá�cos combinados, grá�co

Fig. 26  Grá�cos combinados, diversos grá�cos separados
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10.3  Diagramas
Os pontos de dados podem ser visualizados em grá�cos separados usando painéis.
 Os painéis possuem as seguintes características  que podem ser ajustadas:
Padrão: Os Grá�cos mostramcomo um grá�co em linha, ou grá�co em barra.
Posições de comutação: 1 único  ponto de dado em 1 painel, pode também ser mostrado
como um grá�co em barra.
Medidor: visor otimizado para medidores de consumo.
Ponto de dado: Qualquer cor pode ser selecionada pela paleta de cores

10.3.1 Padrão (visualização em grá�co de barras)10.3.1  

Fig. 27  Visualização de diagrama padrão
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10.3.2  Posiçoes de comutação (tempo de operação)
Visualiza durante quanto tempo certos valores (binarios or multi-estados) foram ajustados 
durante um  período de tempo especí�co. O período de tempo ajustado em “Granularidade” 
visualiza a duração do estado relevante como uma porcentagem.
Exemplo: A quinta coluna da esquerda mostra que das 15:00 até as 18:00 horas, nível 3
foi ajustado  por cerca de 60% do tempo, nível 2 para 10% e nível 1 para 30%.

Fig. 28  Diagrama das posições de comutação

10.3.3  Grá�cos de Medidores
Uma apresentação mais clara para medidores de consumo.

Fig. 29  Visualização do grá�co de medidor

moduWeb Vision provê uma visualização otimizada  para medidores de consumo, 
nos quais é apresentada a diferença entre a leitura do medidor no início e no �nal 
do período de diferenciação. 
O período de diferenciação é o resultado da resolução escolhida.



moduWeb Vision

42/117  7010083003 D42/117  7010083003 D

Grá�cos

10.3.4  De�nindo o eixo Y

Fig. 30  Ajustes especiais para o eixo Y para o tipo padrão

Clicando nos quadrados coloridos ocasionará a abertura da paleta de cores. Isto pode ser usado 
para de�nir a cor da linha para os pontos de dados individuais no diagrama.

 

Fig. 31  Paleta de Cores

10.4  Acessando
Clique em “Grá�cos” e então em “Acessando” ina árvire de menu no menu principal“Ajustes” .

Aqui você pode de�nir os ajustes para os registros de dados dos vsalores históricos.

Quando o cartão SD não tiver mais memória disponível, a gravação de dados é usualmente 
pausada. Se a opção “Circular bu�er” estiver ativada, os valores mais antigos serão 
sobre-escritos pelos novos, assim que não houver mais no more memória disponível 
no cartão SD. Êste processo se repete continuamente e inde�nidamente.  

10.4.1  Circular bu�er
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10.4.2  Monitorando a gravação de dados
Clique em  “Ativar monitoramento” para monitorar o número de valores gravados para 
cada ponto de dados. Clique em “Valor Limite” para limitar o número de valores dentro do 
período de gravação. Um alarme é gerado se o valor limite fôr excedido. A gravação 
dêste ponto de dadospode também ser parada se Fôr clicado em “Pausar gravação”.

Fig. 32  Registro de dados, memória circular e monitoramento 
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11.  Trecho de Auditoria

Ests seção descrever a área “Trecho de Auditoria” area no menu principal “Info” . 

O trecho de auditoria registra as atividades dos usuários do sistema, tais como acessos ao sistema, 
 mudanças a serem feitas nos valores atuaisde um ponto de dados,  e assim por diante. 

Clique em “Trecho de Auditoria” na árvore de menu no menu principal “Info”.

Fig. 33  Trecho de Auditoria

A coluna “Usuário” contém o nome do usuário que executa a ação.

A coluna “Ação” contém uma descrição da ação.

A coluna “Info” contém informações detalhadas sobre a ação.

A coluna “Horário” contém campo de horário para a ação.

A coluna “Comentários” apresenta o número de comentários ocorridos para a ação.
Clique no ícone            para abrir uma janela pop-up contendo os comentários. Você pode
também inserir um comentário nesta janela e clicar “Adicionar” para salvá-lo.

Clique em “Entrada de novo usuário” para abrir uma janela pop-up onde você pode 
fazer uma nova entrada e salvá-la clicando em “Adicionar”.

Registros de trechos de auditoria podem ser automaticamente enviados aos usuários; ver seção 16.2.2.

Exportação de Dados
Usando o ícone          , você pode exportar o trecho de auditoria como um arquivo no formato CSV. 
Êste arquivo pode ser visualizado em um programa compatível com CSV- (tal como Microsoft Excel).

(  i
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12.  Agendamento

Esta seção descreve a área “Agendamento” sob “Ajuste da vista das Instalações” no 
menu principal “Ajustes”.

Neste menu você pode ver e editar todos os programas temporizados armazenados 
nos componentes BACnet registrados no moduWeb Vision.

Os pontos de comutação para cada dia estão de�nidos em programas temporizados. 
Os pontos de comutação em dias normais de segunda a sábado estão de�nidos nos
programas semanais, enquanto que os pontos de comutaçãopara os períodos não-padrão 
estão de�nidos nos programas para dias especiais.

Os programas temporizados podem ser aplicados a múltiplos pontos de dados do 
mesmo tipo. Os pontos de dados podem ser adicionados ou removidos de um programa 
temporizado.
Os dados podem ser exportados de um  programa temporizado e serem copiados para 
outros programas temporizados da mesma espécie.

No menu principal “Ajustes” , clique em “Ajustes das Instalações”, então em “Agendamento” 
e “Programas Temporizados” na árvore de menu.

12.1  Programas Temporizados

Fig. 34  Programas Temporizados, vista geral

A lista contém ícones de status na primeira coluna (para o signi�cado dos ícones, ver
seção 8), seguido pelo nome dos programas temporizados, o hospedeiro, o número de
componentes controlados e pontos de dados, o valor presente e o período ativo.
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12.1.1  Programas de comutação e programas para dias especiais
Clique sobre o nome de um programa temporizado para consulta e edição. Uma janela contendo
detalhes do programa temporizado se abre e o registro “Programas de Comutação” �ca ativo.
( Nesta janela, você pode também visualizar os registros “Geral” (ver seção 12.1.2), Pontos de 
Dados (ver seção 12.1.3) e “Exportação” (ver seção 12.1.(  

Fig. 35  Programas temporizados, programas de comutação

A área de informações consiste de três seções:
• A seção “Programas Semanais” na parte superior esquerda é para definir os pontos de comutação
para cada dia da semana.
• A seção “Programas para Dias Especiais” na parte superior  direita é para definir os pontos de comutação 
para períodos excepcionais.

• A seção “Entradas de Programas para Dias Especiais” na parte inferior é para criar períodos  excepcionais.

Os pontos de comutação já de�nidos nos programas semanal e dias especiais são visualizados.

( Um valor padrão especi�cado nos Componentes-objeto BACnet é enviado todo dia à meia-noite
(00:00 horas). Êste ponto de comutação não pode ser deletado.
Os pontos de comutação não são copiados automaticamente de um dia da semana para outro
em um programa temporizado. Se um dia da semana termina com um valor definido (por ex, 
não o valor padrão), ele deve ser de�nido novamente no início do dia seguinte (horário 00h00m00s).

-

(  i

i
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12.1.1.1  Editando um programa de comutação

Criando um novo ponto de comutação
Clique a posição própria no programa temporizado semanal para criar um novo ponto 
de comutação. Uma janela pop-up aparece na posição do cursor. O ponto de comutação
é pré-de�nido sob “Horário” com um dia da semana e o horário do dia.
Além disto, você pode selecionar qualquer dia da semana de uma lista, e então as horas.
minutos e segundos de cada lista.

O primeiro elemento em cada lista é um asterisco “*” (wild card) para horários de 
comutação recorrentes. Um ponto de comutação que possui uma �exa pelo dia da semana, 
por exemplo, é adicionado a cada dia da semana.

Então de�na o valor ou status de comutação no campo de entrada ou lista de seleção
para de�nir os programas temporizados no tempo de comutação especi�cado. 
As opções para “Valor” dependem do tipo de ponto de dados e são os mesmos 
para todos objetos em um programa temporizado.

Se um programa temporizado controla múltiplos pontos de dados, os nomes das
posições de comutação são usados para pontos de dados binários ou multiestados.

Se você ativar a caixa de opções “Deletar prévio comando (ZERO)”, o comando é
deletado, mas a entrada temporizada permanece.

Finalmente, clique em “Adicionar” para criar o novo ponto de comutação.

Se você quiser criar um ponto de comutação para todos os dias de trabalho, 
você pode primeiro aplicá-lo a todos os dias da semana usando a função asterisco e
então deletar manualmente os pontos de comutação nos �nais de semana em que 
você não necessitar dêles.

Editando um ponto de comutação
Para editar um ponto de comutação, clique-o e altere as entradas na janela pop-up. 
Por �m, clique em “Salvar” para aplicar as mudanças.

Duplicando um ponto de comutação
Você pode duplicar um ponto de comutação   clicando nêle e trocando as entradas 
na janela pop-up. Finalmente, clique em “Novo” para criar o ponto de comutação 
duplicado.

Deletando um ponto de comutação
Para deletar um ponto de comutação existente, clique nêle e então clique em “Deletar” 
na janela pop-up.

(  

(  
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12.1.1.2  Editando um programa para dias especiais
Você pode usar um programa de dias especiais para períodos não padrões, tais como 
feriados o�ciais, feriados da empresa ou abertura em horas extra-ordinárias.

Você pode criar ou editar entradas nos programas de dias especiais  na parte inferior 
da página “Programas de comutação semanal” (ver anexo. 26).

Sómente os períodos de exceção individual, preferentemente aos tempos de comutação 
e valores, são de�nidos aqui. Isto é feito posteriormente do lado direito da janela,
da mesma maneira que para os programas horários semanais.

Para criar um novo período de exceção, vá para “Entradas de Programas para os
Dias Especiais” e clique em“Novo”.

Aparece uma janela pop-up, na qual você tem primeiro que selecionar a prioridade.

A prioridade é baseada na propriedade prioritária dos programas horários objetos em
BACnet. Esta propriedade é de�nida e descrita nos padrões BACnet. Existem16 níveis de
prioridade, dos quais o nível 1é o mais alto. Alguns níveis de prioridade são reservados para
certas funcionadades nos padrões BACnet e não podem ser usadas. A estação de automação
é  regulada com prioridade 16. A Prioridade 8 é destinada à operação manual (modu840, 
por exemplo). Um  programa horário pode ser ajustado ao mesmo nível de  prioridade
ou a um nível inferior (prioridade de escrita 9, por exemplo).

A seguir, selecione o tipo de período de exceção da lista. São disponíveis os seguintes períodos:
• Referência de Calendário (exceção baseada em um calendário especial, ver seção 12.2)
• Data (período de exceção para um dia em particular)
• Período (exceção para um período de tempo)
• Dia da semana (exceções que ocorrem de tempo em tempo)

Dependendo sobre o tipo selecionado, você deve agora de�nir o ciclo de repetição, a
de�nição horária e o período de validade.

Finalmente, clique em “Salvar”.

Você pode então de�nir os tempos de comutação e valores na janela “Programas para 
Dias Especiaius”, no seu lado direito.

(  

(  

-

i
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12.1.2  Con�gurando programas de comutação
Programas de comutação são usualmente criados e con�gurados pelos técnicos de 
projeto da SAUTER em contexto de engenharia.
Na fase operacional, moduWeb Vision também oferece ao usuário a oportunidade de
criar programas horários adicionais nas estações de automação,  ou para mudar a
con�guração dos programas horários. 

Por favor, observe que esta criação de programas não é possível em todos os 
componentes BACnet.

Os programas horários que você cria nas estações de automação  durante a operação 
podem ser sobre-escritos durante o próximo download para a estação de automação.

Clique sobre a etiqueta “Geral”.

(  

(  

12.1.2.1  Informações Gerais 

Fig. 36  Programas, horários, geral

Aqui se encontram Informações Gerais sobre os correntes programas horários. 

Os valores marcados com o ícone       podem ser editados. 

i

i
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12.1.2.2  Adicionando e deletando pontos de dados
Os Programas horários podem ser aplicados a múltiplos pontos de dados ao mesmo tempo. 
Os pontos de dados a serem controlados por um programa horário devem ser todos do mesmo tipo. 
Através desta janela, você pode adicionar pontos de dados ou removê-los de um programa horário.
Clique na etiqueta “Pontos de Dados”.

Fig. 37  Programas horários, pontos de dados

Você pode usar os ícones (1) para escolher quais pontos de dados devem ser visualizados. 

Sómente pontos de dados que estão nos programas horários

Sómente pontos de dados que não estão nos programas horários

Todos os pontos de dados

Tipos de Pontos de Dados
Você pode selecionar os tipos de pontos de dados usando o menu de opções (2).
Porque um programa horário pode sómente conter pontos de dados do mesmo tipo, a escolha
não é oferecida se os programas horários já contem um ponto de dado. Se você quiser mudar 
o tipo de ponto de dado, você deve primeiro  deletar os pontos de dados que já estão 
no programa horário.

Selecione as caixas de opção ao início das  linhas contendo os pontos de dados.

( Ao invés de selecioná-los manualmente, você pode usar o ícone             e as opções “Todos”,
“Todos nesta página”, “Nenhum” ou “Nenhum nesta página” para selecionar ou deselecionar 
todos  os pontos de dados de uma vez.

Use o ícone           para selecionar “Adicionar ao programa horário” ou “Deletar do Programa horário

(  i
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12.1.2.3  Criando um programa horário
No menu principal “Ajustes” , clique em “Ajustes de Instalações”, “Agendamento” 
e então “Programadores Horários” na árvore de menu.
A tecla “Novo” conduzirá você da vista de agendamento principal ao assistente que
ajudará você a criar um novo programa horário.

1. Primeiro selecione a estação de automação na qual o programa horário vai ser criado 
e então aperte “Próximo”
2. Forneça um nome ao programa horário e opcionalmente uma descrição. “Crie” 
permite que seja criado na estação um programa horário em branco. Agora, o programa 
horário já precisa ser con�gurado. Ver (“12.1.2.1 Informações”) e (“12.1.2.2
Adicionando ou removendo pontos de dados”).

Você economiza bastante trabalho se usar um programa horário con�gurado em outros 
programadores horários. Isto requer que todos os objetos de controle dos programadores 
horários sejam do mesmo tipo. Dentro do seu projeto moduWeb Vision, os ajustes de um 
programa horário podem ser copiados diretamente para outros programas horários.
Você pode também salvar os ajustes para um arquivo para usar depois em outro sistema.

Os dados de um programa horário podem ser importados para outros do mesmo tipo 
no sistema. Você pode também escolherquaisd propriedades devem ser exportadas.
Clique na etiqueta “Exportação BACnet” .

12.1.3  Exportando programas horários

12.1.3.1  Copiando programas horários dentro do projeto

Fig. 38  Programas horários, exportação

A lista apresenta os programas para os quais os dados dos  correntes programas podem 
ser exportados. Os dados que já estiverem nêless  serão sobre-escritos.
Selecione as caixas de opções ao início das linhas contendo os pontos de dados
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(  Ao invés de selecioná-los manualmente, você pode usar o ícone          e as opções “Tudo”,
“Tudo nesta página”, “Nenhum” ou “Nenhum nesta página” para selecionar ou deselecionar 
todos os pontos de dados de uma vez.

Apos fazer uma seleção, clique em “Exportar”. Ou selecione esta função usando o ícone          .

Você pode selecionar as propriedades a serem exportadas na janela pop-up que então irá 
aparecer. Estão disoponíveis as seguintes opções:
• Agendamento semanal
• Programa para dia especial (sem referências de calendário)
• Período Ativo
• Valor padrão para programa horário
• Prioridade de escrita

Selecione as entradas que desejar  e clique em “Exportar” para exportá-las.

Clique na etiqueta “Arquivo importar/exportar”. Após apertar a etiqueta“Exportar”, 
especi�que um nome e descrição para êste arquivo. O nome e descrição do arquivo é visualizado 
na importação subsequente. Apertando “Exportar” novamente faz com que o gerenciador 
de download do seu navegador web seja aberto.
Selecione o lugar salvo e o nome do arquivo a ser usado.

Inicie o Assistente de Importação de Arquivos com a tecla “Importar”. O gerenciador de 
carregamento de seu navegador se abre. Navegue até o lugar onde se encontra  e selecione 
um arquivo. Você pode
selecionar as propriedades a serem importadas na janela pop-up que irá aparecer.
Estão disoponíveis as seguintes opções:
• Prioridade para escrever
• Valor padrão para programa horário
• Agendamento semanal
• Programa para dia especial (sem referências de calendário)

Selecione as propriedades que você  deseja e clique em “Seguinte” para completar a importação

12.1.3.2  Exportando um programa horário como um arquivo

 

12.1.3.3  Importando um programa temporizado de um arquivo

 

i
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12.2  Calendário para dias especiais
Períodos de Exceção Similares, tais como feriados o�ciais, feriados da empresa e 
horários de abertura extendidos são de�nidos em um calendário para dias Especiais. 
O calendário para dias Especiais pode então ser usado como uma referência para um 
período de exceção em um  programa de dias especiais.

No menu principal “Ajustes”, clique em“De�nições das Instalações”, então “Agendamento” 
e “Calendário para Dias Especiais ”.

 

Fig. 39  Calendário para Dias Especiais, vista geral

A lista contém um ícone de status na primeira coluna, seguido pelas colunas com o
nome do calendário de dias especiais, o  hospedeiro e número de enreadas calendário.
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12.2.1  Editando o calendário na Vista de Calendário
Clique sobre o nome de um calendário de dias-especiais para ver e editá-los. Abrirá 
uma janela contendo detalhesdo calendário , e a  etiqueta“Vista de Calendário” �ca ativa.
Nesta janela você pode também ver as etiquetas “Vista de Agenda” (ver seção 12.2.2) e
“Exportar” (ver seção 12.2.3).

Fig. 40  Calendário de Dias Especiais, vista de calendário

O corrente calendário anual é visualizado, com as entradas de�nidas nêle ressaltadas.
A cor denota o tipo de entrada de calendário e os ícones indicam a repetição.

Criando uma nova entrada de calendário
Clique em uma data no calendário para criar uma nova entrada de calendário. Aparece 
uma janela pop-up na posição do cursor. A entrada calendário é pré-de�nida conforme a
posição do cursor. Além disso, você pode criar uma entrada de calendário para qualquer data.

Primeiro selecione o tipo de entrada de calendário da lista “Tipo”. São disponíveis as 
seguintes opções
• Data
• Faixa de Datas
• Dias da Semana
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Epeci�que então a repetição, de�nição de horário e período de validade. As opções para
êstes ítens diferem conforme o tipo de entrada de calendário.

Finalmente, clique em “Adicionar” para criar a nova entrada de calendário.

Editando uma entrada de calendário
Para editar uma entrada de calendário, clique sobre ela e mude as especi�cações na janela 
pop-up. Por último, clique em “Salvar” para o�cializar as mudanças.

Deletando uma entrada de calendário
Para deletar uma entrada de calendário existente, clique nela e então clique “Delete” 
na janela pop-up.

Você pode também editar ou deletar entradas de calendário na etiqueta “vista de Agenda” , 
como descrito na seção seguinte.

Clique sobre a etiqueta“Vista de Agenda”.
12.2.2  Editando o calendário na vista de Agenda 

Fig. 41  Calendário, vista de agenda 

As entradas no calendário são visualizadas em uma vista de agenda aqui.

Você pode editar as entradas após clicar sobre  o ícone            .

Clique sobre o  ícone           para deletar as entradas do calendário

i
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12.2.3  Criando um calendário de dias especiais
No menu principal “De�nições”, clique em“De�nições das Instalações”, então “Agendamento” 
e “Calendário Dias Especiais”.
A tecla “Novo” conduz você ao assistente que ajuda a criar um novo calendário Dias Especiais.
1. Primeiro selecione a estação de automação na qual o calendário deve ser criado e   então 
clique em  “Próximo”.
2. Forneça ao calendário um nome and opcionalmente uma descrição.
“Criar” agora cria um calendário em branco na estação. O calendário agora já necessita ser 
con�gurado.Ver(12.2.1 Editando um calendário na vista Calendário) e
(12.2.2 Editando um calendário na vista Agenda).

Você pode poupar bastante trabalho se copiar a lista de dados de um calendário de uma lista
préviamente criada de outro calendário.
Dentro de seu projeto moduWeb Vision, você pode copiar as listas de dados de um calendário
para outro calendário.
Você pode também salvar o conteúdo do calendário para um arquivo para uso futuro ou em
outro sistema.

Clique na tecla “BACnet Exportar”.

A lista apresenta os calendários para os quais as entradas do corrente calendário podem ser
exportadas. As entradas que já estiverem nêles serão sobre-escritas.

Selecione as caixas de opções ao início das linhas contendo os calendários desejados.

 

12.2.4  Exportando ou calendário Dias Especiais dentro do projeto

12.2.4.1                          Copiando um calendário Dias Especiais para dentro do projeto

Fig. 42  Calendário, exportar
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(  Ao invés de selecioná-los manualmente, você pode usar o ícone            e as opções 
“Todos”, “Todos na página”, “Nenhum” ou “Nenhum na página” para selecionar ou 
deselecionar todos os pontos de dados de uma vez.

Após ter feito uma seleção, clique em “Exportar”. Ou selecione esta função usando 
o ícone            .

Selecione as entradas que você deseja, con�rme a advertência a respeito de 
sobre-escrita e clique em “Exportar” para exportá-los.

Exportando um calendário Dias Espediais como um arquivo
Clique para abrir “Arquivo importar/exportar”. Aperte o botão “Exportar”. Especi�que 
um nome e uma descrição.O nome e descrição do arquivo é visualizado na importação 
subsequente. Aperte o botão “Exportar” para abrir o gerenciador de download do seu 
navegador. Selecione o lugar para salvar e de�na o nome do arquivo.

Importando um calendário Dia Especial como um arquivo
Inicie o arquivoAssistente de Importação com a trcla “Importar”. O gerenciador de 
recebimento do seu navregador se abre. Navegue até onde se encontra armazenado.
Selecione um arquivo e complete o processo apertando a tecla “Seguinte”.

12.2.4.2  

12.2.4.3  

i
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13.  De�nições de Grá�cos

Esta seção descreve a área “De�nições de Grá�cos” sob “De�nições vista das Instalações” 
no menu principal “Ajustes”.

O menu “De�nições dos Grá�cos” é onde você  con�gura os registros dos pontos de dados 
que são visualizados sob “Grá�cos” no menu principal “Info”(ver seção 10).

Há uma distinção entre o seguinte:
• Gráficos Simples (“Gráficos Simples / Registros” menu)
• Gráficos Combinados (“Gráficos Combinados” menu)

Gráficos Simples visualizam graficamente um ponto de dado registrado sem que o usuário 
tenha que fazer qualquer outro ajuste.

Grá�cos combinados podem visualizar até quatro pontos de dados simples em um único 
diagrama ao mesmo tempo. Isto torna os grá�cos mais claros para ler e mais fáceis para comparar.

Se nenhum cartão SD estiver instalado, nenhum ponto de dado será gravado  e nenhum 
registro de dados estará disponível para ser visualizado nos grá�cos.

No menu principal “Definições”,  clique em “Definições das Instalações”,  então em 
“Definições dos Gráficos” e “Gráficos Simples / Registros”.

Aqui, é visualizada uma vista geral de todos os registros de pontos de dados no sistema. 
Registros com configuração de registro defeituosa são também visualizados, além dos
cujos pontos de dados não mais estejam no sistema.

(  

13.1  Grá�cos simples / Registros

Fig. 43  Gráficos Simples /Registros, vista geral

i
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São visualizadas informações sobre os pontos de dados registrados, tais como status 
corrente, nome dos pontos de dados, tempo de criação(início do registro), tempo de 
parada (para registros que não mais estejam gravados), tipo de registro e utilização 
da memória.
Você pode executar várias ações com os ícones na última coluna.
Na coluna “Status”, os ícones       e        indicam se o registro do ponto de dados está ativo 
ou pausado. O ícone          indica que um registro de dados existe no cartão SD. O signi�cado 
de outros ícones é explicado na secção 7.1.       

 
 

 

Usando“Listar” para aesquerda acima e abaixo da tabela, você pode comutar para a lista, 
da qual os grá�cos possam ser observados.

Usando o ícone            na última coluna de uma entrada, você pode comutar para a vista 
do grá�co correspondente; ver seção 10.

(  Para a parte superior direita da lista você pode ver informações tais como a memória total 
necessária para os registros e quanta memória se encontra disponível no cartão SD.

Criando um novo grá�co / registro de ponto de dados
Clique em“Novo”. Aparece a janela “Tipo de acesso”.

Nesta janela você deve escolher um tipo de acesso para a lista:
• Apuração (questões cíclicas): A estação é perguntada em intervalos regulares 
(“Taxa de Refresh”)  (”Taxa de Atualização”) se há um novo valor para êste ponto de dado. 
Se você selecionar apuração, você deve também especi�car a taxa de refresh.
ou
• COV (mudança de valores): Um valor é registrado quando êle muda.
• Registro de Tendências: Os valores correntes são regularmente exportados para a estação, 
provenientes da memória do objeto (object bu�er) e registrados.

Então clique em “Seguinte”. Aparece a janela “Selecione pontos de dados”.

Aparece uma lista de todos os pontos de dados no sistema. Você deve selecionar 
os pontos de dados necessários. Para isto, selecione as caixas de opções no início da linha.

 Ao invés de selecioná-los manualmente, você pode usar o ícone          e as opções “Todos”, 
“Todos na página”, “Nenhum” or “Nenhum na página” para selecionar ou deselecionar 
todos os pontos de dados de uma vez.

Então clique em “Próximo”. Aparece um resumo de todas as de�nições que  foram feitas.
Clique em “Salvar” para criar um novo grá�co  ou registro para cada um dos pontos 
de dados selecionados

(  i

i
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Mudança de Ponto de Dados
Você pode usar esta ação para mudar o ponto de dados. Clique dobre o ícone        na linha
apropriada e selecione “Mudar Ponto de Dado”. Selecione o novo ponto de dados na janela
que aparece e então clique em “Salvar” para executar a ação.

Quando você muda o ponto de dados, os registros dos pontos de dados anteriores não são 
deletados, mas continuam com informações do novo ponto de dados. Você pode necessitar 
fazer isso, por exemplo, quando você quiser continuar acessando um ponto de dados, 
embora ele tenha sido mudado de um componente para outro. 

Você pode também adicionar um novo ponto de dados ao sistema. Para isto, vá para
 “Registro de Componente” (ver seção 14) ou menu “Editor de estruturas da Instalação”  (ver seção 15).

Mudança do Modo de Registrar
Você pode usar esta ação para mudar o modo de registrar. Clique sobre o ícone        na linha 
apropriada e selecione “Mudar Modo de Registrar”. Selecione o novo modo de registrar e
taxa de atualização na janela pop-up e clique em “Salvar” para executar a ação.

Reinicialização de Registro
Esta ação deleta permanentemente o registro prévio do ponto de dados. Entretanto, 
a con�guração do registro não é perdida, e êste  recomeça imediatamente.
Clique no ícone         na linha apropriada e selecione “Reinicializar”. A ação é executada
após sua resposta a um comando de  con�rmação.

Deletar grá�co simples / registro de ponto de dados
Esta ação deleta o registro do ponto de dados, bem como a con�guração do registro. Clique
sobre o ícone         na linha apropriada  e selecione “Deletar”. A ação é executada após
sua resposta a um comando de  con�rmação.

Pausa/continuação
Você pode pausar o modo de regidtro de um ponto de dados clicando no ícone       na linha
apropriada.
O símbolo muda para                  .
Clique sobre o ícone         para recomeçar o modo de registrar.

Exportar CSV
A ação exporta os valores do registro. Clique sobre o ícone       na linha apropriada e selecione 
“Exportar CSV”. Você pode selecionar o período de tempo e a resolução em uma janela pop-up.

Criar nova con�guração para registro de ponto de dados
Se não houver diagrama de con�guração para um ponto de dados, você pode criar uma nova 
clicando sobre o ícone        . Aparece uma janela pop-up, na qual você pode selecionar o novo
modo de registrar e a taxa de atualização. Clique em “Criar” para executar a ação.

(  

(  

. 

i
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13.2  Grá�cos Combinados
No menu principal “De�nições”, clique em
 “De�nições da Instalação”, então “De�nições dos Grá�cos” e “Grá�cos Combinados”.

Fig. 44  Grá�cos combinados, vista geral

Uma vista geral de todos os grá�cos combinados no sistema pode ser encontrada aqui.
Você pode encontrar informações nos grá�cos gravados. tais como o nome do diagrama 
e os registros dos pontos de dados que êle contenha.
Você pode executar várias ações com os ícones na última coluna.

Usando “Listar” para a esquerda acima e abaixo da tabela, você pode comutar para a lista, 
da qual os grá�cos possam ser vistos.

Usando o ícone         na última coluna de uma entrada, você pode comutar para a vista do 
grá�co correspondente; ver seção 10.

Criar novo grá�co combinado
Clique em “Novo”. Aparece a janela para criar novo grá�co combinado.

Fig. 45  Grá�cos combinados, criação
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A janela consiste de duas partes:
• A parte esquerda “Registros disponíveis no sistema” lista todos os gráficos existentes e 
registra-os no sistema (ver seção anterior).
• A parte direita “Diagrama” é onde você configura o gráfico combinado.

Clique em “Novo” na seção “Registros Disponíveis no Sistema” para criar novos gráficos simples 
diretamente. Você pode arrastar e soltar pontos de dados no formulário diagrama selecionado
na janela à direita “Pontos de Dados neste Diagrama”.
Você pode mudar as cores  pre-selecionadas clicando sobre as cores do ponto de dados.

Fig. 46  Grá�cos Combinados, criação

O eixo-Y pode ser alinhado à “esquerda” ou “direita. Após isto, há também uma definição para o
diagrama tipo (“Gráfico linear”, “Gráfico em Barras”).

Clique  sobre “Atualizar” na seção “Registros disponíveis no Sistema” para atualizar a lista de
gráficos simpless e registros no sistema. Esta função é útil, por exemplo, quando é criado um
novo gráfico em uma janela separada.

Inicialmente, coloque o nome e uma descrição para o novo gráfico combinado na seção “Diagrama”.

A seguir, arraste e solte os registros necessários, da seção “Registros disponíveis no sistema”,
para a seção “Diagrama”.

A cada registro, é designado automaticamente uma cor com a qual eles são visualizados no gráfico. 
Você pode mudar a  cor clicando no campo colorido.

Você pode  deletar um registro da lista clicando  no ícone          .

A cada registro na lista podem ser dadas as seguintes  atribuições usando o ícone         . Os
atributos são designados aos pontos de dados ressaltados.
• Se “Auto-escala” estiver habilitado, a faixa de valores do eixo-Y é automaticamente determinada
de acôrdo com a área  correntemente visível. “Y-Min” e “Y-Máx” estão desabilitados.
• Você pode estabelecer manualmente a faixa do eixo-Y usando “Y-Min” e “Y-Máx”. “Y-Min” e
“Y-Max” são sómente habilitados quanto “Auto-escala” estiver desabilitado.
Se esta faixa estiver definida muito alta, por exemplo, o registro simplesmente aparecerá como uma
linha reta. Se o valor de “Y-Máx” fôr menor que o valor mínimo, o registro não aparecerá absolutamente.
• Se você entrar um valor para “Eixo Esquerdo constante” ou “Eixo Direito constante”, êste valor
é apresentado por uma linha no gráfico de modo a indicar um setpoint ou valor limite, por
exemplo.

(  

(    

-

(  
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• “Tipo” permite a você escolher como o registro é visualizado no gráfico. São disponíveis 
as seguintes opções:
• Padrão
• Posições de Comutação
• Medição
• “Tipo de Gráfico” permite a você escolher  se os valores individuais do registro são
conectados em uma linha direta ou em degraus.
Por padrão, pontos de dados analógicos são mostrados como linhas, enquanto que os 
binários e mult-estado são mostrados como degraus.

Sob “Configuração dos Eixos” você pode escolher quais registros são usados como “mestres” 
para os eixos direito e esquerdo do gráfico. Se um mestre é designado para um eixo, 
sua faixa de valores é usada como uma referência para todos outros no eixo. Se um gráfico combinado 
contém sómente um registro, isto é automaticamente sdefinido para o eixo esquerdo.

“Apresentar eixo esquerdo constante” or ““Apresentar eixo direito constante” permite 
que sejam mostradas duas linhas  horizontais tracejadas– para mostrar valores limite, por exemplo.

Você pode clicar em “Previsão ao vivo” para ver o resultado  no gráfico combinado 
com esta configuração.

Clique em “Salvar” para criar o novo gráfico combinado.

Editar grá�co combinado
Clique no  ícone          para editar um gráfico combinado. A mesma janela aparece quando
você cria um novo gráfico, mas as definições da configuração para serem editadas já estão
carregadas. Faça as mudanças e clique em “Salvar” para efetivá-las.

Duplicar Grá�co Combinado
Esta função permite a você usar os gráficos combinados existentes como moldes para os 
novos sem necessidade de fazer novamente as definições. Clique no ícone          na 
linha apropriada.

Antes da execução, preste atenção ao aviso de confirmação, então duplique ou cancele 
o processo.

Deletar gráfico combinado
Esta ação deleta um gráfico combinado. Clique no ícone        na linha apropriada.

Quando você deleta um gráfico combinado, os gráficos simples e os registros de dados 
nêle contidos não são  deletados.

Antes da execução, preste atenção ao aviso de confirmação, então delete ou cancele 
o processo.

No menu principal “De�nições”, clique em “De�nições das Instalações”
e então “Registros de Tendências  BACnet ”.
Em um Registro de Tendências, os valores correntes são regularmente exportados à estação 
do objeto memória e registrados. 

(  

(  

13.3  Registros de Tendências  BACnet 

i

i
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13.3.1  Vista Geral dos Registros de Tendências
Esta vista apresenta all todos os objetos Tendências existentes no sistema. Na vista de 
lista, podem ser criados novos Registros de Tendências, ou deletados os existentes.
Clique no ícone “Buscar novos Registros de Tendências BACnet” para buscar na rede 
os Registros de Tendências existentes.Êstes serão adicionados à vista de lista, caso 
ainda não façam parte dela.

Fig. 47  Registros de Tendências BACnet, vista geral

13.3.2  Vista Grá�ca dos Registros de Tendências

Fig. 48  Registros de Tendências BACnet, vista grá�ca

Na vista grá�ca, você pode de�nir o período de tempo a ser visualizado e o número 
de valores anteriores (“-150” mostra os 150 valores anteriores aos dados selecionados).
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13.3.3  Deletando Registros de Tendências
Clique no ícone         para to remover do sistema Registros de Tendências Existentes

13.3.4  Pausando/Continuando  Registros de Tendências
Clique no ícone         para pausar o modo de registro de um objeto Registro de Tendências  
ou para continuá-lo novamente.

13.3.5  Propriedades dos Registros de Tendências

Fig. 49  Registros de Tendências BACnet, propriedades

13.3.6  Criando Registros de Tendências
A tecla “Novo” conduz você ao assistente para ajudá-lo a criar um novo
Registro de Tendências.
1. Clique em “Novo” para criair um novo objeto Registro de Tendências.
2. Primeiro selecione o componente onde deve ser criado o novo Registro de Tendências
e con�rme com “Continuar”.

Fig. 50  Registro de Tendências BACnet, novo, componente
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3. Você pode agora dar um nome ao Registro de Tendências e uma descrição, caso necessário. 
Con�rme novamente, clicando em “Continuar”. 

Fig. 51  Registros de Tendências BACnet, novo, propriedades

4. Uma vista geral com um resumo das defonições agora aparece. Clique em on “Criar” para criar 
na estação um novo objeto Registro de Tendências. Agora, aparecem as Propriedades do Objeto. 
Estas propriedades devem ser con�guradas.

Fig. 52  Registros de Tendências BACnet, novo, resumo deve agora ser con�gurado.
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5. A propriedade “Propriedades do Registro do  Componente Objeto” deve ser de�nida 
com o objeto a ser registrado. 
Os pontos de dados podem ser selecionados clicando no ícone        .

Fig. 53  Registros de TendênciasBACnet, novo, resumo
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14.  Device registration

This section describes the “Device registration” area under “Plant view settings” in 
the main “Settings” menu.

All devices that you want to display and operate in moduWeb Vision must be regis -
tered. Only registered devices are monitored and have alarms, for example, 
displayed for them.

Devices are usually registered when the plant is commissioned by SAUTER 
specialists. The loading process can take a few minutes. The function described 
below can be used to register additional devices or delete devices for moduWeb 
Vision when the system is already in operation.

 Improper changes to the device registration can result in parts of the plant no 
longer being properly monitored or being incapable of operation.

In the main “Settings” menu, click “Plant settings”, then “Plant settings” and “Device 
registration”.

Fig. 54  Device registration

The content area is divided into two sections: 
• The “All devices” list on the left shows all devices that have been found in the 

network and communicate via the BACnet/IP protocol. 

• The “Con�gured devices” list on the right shows the devices that are registered 
in moduWeb Vision.
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(  Quando a janela é carregada, o sistema automaticamente varre a rede para componentes
BACnet e visualiza-os em “Todos Componentes”.Você pode também iniciar manualmente 
a varredura clicando no ícone           .

As listas apresentam o tipo de componente, o nome do componente, uma descrição e
 o DOI (identi�cador de componente objeto) na rede.

O tipo de componente é indicado por um ícone. Para componentes Sauter, o ícone 
assemelha-se ao componente. Para componentes não-Sauter ou componentes cujas 
informações sobre os tipos são inexistentes ou não podem serem lidas por qualquer 
razão, o ícone é um ponto de interrogação.

Componentes de Registro
Para registrar um componente, arraste-o da lista à esquerda e solte-o na lista àdireita.
Se um componente tiver que ser registado, porém localizado em outra rede e desta forma 
não foi detetado automaticamente e visualizado na lista à esquerda, você pode clicar 
no ícone            para abrir a janela “Adicionar componente” a �m de registrar um componente.

 

(  

 

Fig. 55  Adicionar Componente

Ative “Use o seguinte enderêço de rede” e entre o enderêço IP e porta do componente.
Os valores “Tamanho Máx ADUP” e “Suporte de Segmentação” são normalmente
detetados automaticamente.
Se a conexão tiver que ser estabelecida através de um roteador BACnet, ative “Conecte via
roteador BACnet” e insira seus dados de endereçamento.

i

i
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Clique em “Salvar” para adicionar o componente aos componentes registrados.

Se você inserir sómente a identi�cação do componente (ID) e “Obter enderêço da rede 
automaticamente” estiver ativado, êste diálogo tem a mesma função que a de registrar 
usando arrastar e soltar.
Para deletar o registro de um componente, clique no ícone        . O componente é deletado 
da lista de componentes registrados e movido para a lista da esquerda.

Para completar o registro, clique em “Salvar”. Se você deixar a página “Registro de componente” 
sem salvar, os registros ou deleções que tiverem sido feitos serão desconsiderados. O navegador
visualiza uma mensagem de advertência correspondente.

(  -i
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15.  Editando a Estrutura das Instalações

Esta seção descreve a área “Editar Estrutura de Instalações ” sob “De�nições da vista 
das Instalações” no menu principal“De�nições”.

Esta função é para administrar a estrutura de visualização do moduWeb Vision.
Vários objetos podem ser integrados em uma con�guração estrutural  e assim visualizados.
Esta visualização aparece como uma “árvore de navegação das instalações”na árvore 
de menu. Ver também seção 6.3 e seção 7 a êste respeito.

A estrutura de visualização é usualmente de�nida quando os especialistas da SAUTER  
colocamo sistema em operação. A função descrita abaixo pode ser usada para editar 
a estrutura de visualização quando o sistema estiver em operação.

No menu principal“De�nições”, clique em “De�nições das Intalações”, então em
 “De�nições das Intalações” e “Editor de Estrutura das Instalações ”.

Fig. 56  Editor de Estrutura das Instalações, vista geral dos componentes

O conteúdo da área é dividido em duas partes:
• A lista à esquerda “Elementos da árvore de Navegação” enumera os objetos em modu

Web Vision que podem ser incluídos na estrutura de visualização. Vários tipos de objetos  
podem ser incluídos e estão descritos em mais detalhes abaixo.

-
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• A lista  à direita“Àrvore de Navegação das Instalações” contém a estrutura de visualização 
do moduWeb Vision 
. A estrutura é em forma de árvore (como a pasta estrutura de um computador) e pode ser 
editado; ver seção 15.2.

Você pode  “arrastar e soltar” objetos da lista à esquerda
 “Elementos da Árvore de Navegação” designando-os para os nós da árvore de navegação das 
instalações na lista à esquerda, tornando-os visíveis na vista geral da planta. A êste respeito, 
preste atenção à seção seguinte, 15.2.

O termo “objetos” não se refere apenas a objetos BACnet (tais como entradas e saídas 
analógicas) que estão incluídos no moduWeb Vision através de um componente registrado, 
mas também a objetos não-BACnet. Isto significa objetos não apenas do “mundo BACnet”
mas podem ainda serem estruturados e visualizados com moduWeb Vision.

Clique na etiqueta da parte esquerda da tela para comutar entre os vários tipos de objetos. 
São possíveis os seguintes tipos de objetos: 

-

15.1  Tipos de Objetos

Componentes Registrados

Documentos

Diagramas Combinados

Enlaces Web 
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Objetos BACnet  de componentes registrados
Existem objetos localizados em um componente que é registrado em moduWeb. 
Se você clicar em um componente na vista geral de componentes (Fig. 36), os objetos 
BACnet objects localizados nêste componente são visualizados.
 

Fig. 57  Editor  de  estrutura de Instalações, objetos BACnet 

Os nomes de componentes correntes são vistos acima da lista. 

Clique em “volta” para retornar à vista geral de componente. 

Os objetos de um componente estão divididos em três categorias. Clique sobre a etiqueta 
na parte esquerda da tela para comutar entre os vários tipos de objetos. São possíveis 
as seguintes categorias:

Pontos de Dados
Mostram todos os pontos de dados (AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV) do componente
selecionado

Calendário dias-especiais e programas horários
Mostra todos os programas horários e objetos calendárioss do componente selecionado.

Objetos Especiais 
Mostra todos os objetos especiais (Loop, OptH?,  OptC?) do objeto selecionado
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Documentos

Fig. 58  Editor de estrutura das instalações, objeto tipo documento

Documentos contendo informações úteis, tais como  descrições das instalações, esquemas, 
folhas de dados, instruções etc., podem ser armazenadas em moduWeb Vision. Tais documentos 
podem ser visualizados na vista geral das instalações.

Um objeto documento consiste de um nome, uma descrição e uma interligação para um 
arquivo de documento na memória do moduWeb Vision.

Os objetos documento são visualizados na lista.

Clique em “Novo” para adicionar novos documentos. Insira um nome e uma descrição na janela
pop-up e selecione o arquivo para descarregar. Finalmente, clique em “Salvar”.

Você pode usar o ícone          para editar os nomes e descrições dos documentos existentes.

Clique no ícone        para deletar documentos do sistema.
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Grá�cos

Fig. 59  Editor de estrutura das instalações, objeto tipo grá�co

Existem objetos que representam um grá�co combinado.

Clique em “Novo” para criar novos grá�cos combinados. A janela para criar novos grá�cos
combinados aparece; ver seção 13.2. Faça as de�nições e então clique em  “Salvar”.

Você pode usar o ícone         para editar um grá�co combinado existente. Faça as mudanças 
na janela que aparece e então clique em “Salvar”.

Clique no ícone             para deletar grá�cos combinados do sistema.

Grá�cos combinados são normalmente criados e editados no menu “De�nições dos Grá�cos” 
do menu principal “De�nições” (ver seção 13.2

(i
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Interligações Web

Fig. 60  Editor de estrutura das instalações, objeto tipo interligação web 

Interligações úteis com  websites tais como câmeras web, contatos de serviços, e informações 
metereológicas podem ser designadas a um nó.
  
Êstes  objetos contém uma interligação para um site através de um endereço internet
 (por ex.. www.sautercontrols.com).

Clique em “Novo” para adicionar novos documentos. Insira um nome, uma descrição e um
endereço na janela pop-up. Concluindo, clique em “Salvar”.

Clique no ícone             para editar as interligações web existentes.

Clique no ícone             para deletar interligações web do sistema.
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15.2  Estrutura de Visualização
O lado direito da área de conteúdo (ver Abb. 39) contém a estrutura de visualização.
A estrutura tem a forma de uma árvore, como a estrutura das pastas de um computador.

O nó da parte superior é obrigatório. Êle pode ser editado e renomeado, mas não deletado. 
Outros nós podem ser adicionados a êle.

Não existe limitação quanto ao número de níveis hierárquicos, e cada nó pode ser 
interligado a qualquer número de semi-nós.

O número de  parênteses  junto  ao nome de cada nó indica  quantos  objetos
(objetos BACnet, objetos documentos, objetos grá�cos, objetos interligados à web) 
existem nêste nó.

À direita da coluna existem ícones que você pode usar para con�gurar os nós

As mudanças feitas na estrutura não se efetivam até você clicar em “Salvar”. Isto signi�ca 
que você pode cancelar qualquer mudança feita por engano, simplesmente fechando 
a janela sem clicar em “Salvar”.

Adicionando nós
Você pode adicionar um novo nó a qualquer nó usando o ícone          . É dado um nome 
padrão ao nó adicionado. Êste nome consiste do nome do nó sob o qual foi adicionado, 
além do número corrente de nós na estrutura. O nome pode ser mudado.

Deletando nós
Para deletar um nó, clique no ícone            e selecione “Deletar” na lista de opções
que aparece. O nó é deletado, juntamente com todos os objetos e con�gurações que
contenha.

Mudando nós
Você pode mudar um nó para qualquer lugar na estrutura, apenas cortando e colando-o.
Para isto, clique sobre o ícone           do nó a ser movido e selecione “Cortar” da lista
de opções que aparece. O nó é removido e armazenado em um bu�er. Você pode então
adicioná-lo a outro nó.
Para isto, clique sobre o ícone           do nó que você quer colá-lo e então selecione
“Colar” na lista de opções. O nó que você cortou, juntamente com todas as suas de�nições
e objetos que contenha, é adicionado abaiso do nó selecionado.

Copiando nós
Você pode copiar um nó e colá-lo em qualquer lugar na estrutura.
Para isto, clique sobre o ícone           do nó a ser copiado e selecione “Copiar” na lista 
de opções que aparece. O nó é armazenado em um bu�er. Você pode então adicioná-lo
a outro nó.
Para isto, clique sobre o ícone            do nó a ser copiado e selecione “Copiar” na lista 
de opções que aparece. O nó copiado, juntamente com todas as suas de�nições 
e objetos que contenha, é adicionado abaixo do nó selecionado.

(  

(  

(  
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Designando objetos a nós
Use o modo “arrastar e soltar” para arrastar um ou diversos objetos selecionados da lista à esquerda 
para um nó na árvore de navegação das instalações, na lista à direita.

Editando nós
Cada nó consiste de uma série de atributos (nome, descrição), bem como os objetos 
BACnet e não-BACnet que contenha. 

Clique no ícone               para abrir a janela de propriedades.  

Fig. 61  Editor de Estrutura de Instalações  , objetos BACnet 

A etiqueta “Geral” da janela mostra os atributos do nó.  Você pode editá-los 

As outras etiquetas listam os vários objetos designados para o nó. Os vários tipos de objetos
estão descritos na seção 15.1. 

Objetos com um ícone           podem ser deletados. 

(  Você deve clicar em “OK para con�rmar quaisquer alterações antes que êstes sejam salvos. i
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16.  De�nições do Usuário

Esta seção descreve a área das “De�nições do Usuário” no menu principal “De�nições”.

moduWeb Vision distinguiu quatro funções pré-con�guradas (grupos de usuários):
• Administrador
• Especialista
• Usuário
• Convidado
Às funções, são designados diferentes direitos para acessãr as funções e informações 
no moduWeb Vision. A disponibilidade dos menus e a habilidade para editar parâmetros e
valores diferentes conforme a função. A função é designada pelo administrador
 quando são criados usuários.

Os usuários,  por s i  mesmos,  não podem mudar as funções ou autorizações.

Usuários que sãoregistrados como administradores ainda possuem a opção de 
individualmente, permitir ou proibir o accesso a  sistemas de equipamentos individuais 
e nós ao criar e editar usuários. Sistemas de equipamentos proibidos e nós não são visíveis
para o usuário.

Deve ser criado pelo menos um único usuário como um administrador. Se sómente 
um administrador fôr criado, êle não pode ser deletado. Por razões de segurança, 
recomenda-se mudar o nome inicial de usuário “admin” e a senha padrão “passwd”.

A tabela seguinte apresenta um exemplo de como autorizações  individuais podem 
ser designadas às funções

16.1  Administração de Usuários

16.1.1  Funções (grupos de usuários)

Autorização Convidado Usuário Especialista Administrador

Acesso à rede • • • •

Observar • • • •

Mudar setpoints • • •

As atribuições são pré-definidas no sistema.
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16.1.2  Criando um novo usuário
Um usuário que esteja registrado como administrator pode criar novos usuários.
No menu principal “De�nições”, clique em “De�nições dos Usuários”, então em
“Administratção de Usuários” na árvore de menu (disponível  somente se você 
estiver registrado como administrador).

Fig. 62  Administração de Usuários, vista geral (somente visível para a função de “Admin” )

Aparece uma lista de todos os usuários existentes.

Clique em “Novo”. Aparece o diálogo de entrada para dados dos usuários.

Fig. 63  Administração de usuádios, idiáogo de entrada para dados dos usuários 

Os campos no diálogo  de entrada possuem as seguintes funções:

Nome de usuário
O nome do usuário para autenticação na tela de acessos. Êste ítem sómente pode ser
mudado pelos usuários com direitos de administrador quando criando um novo  usuário.
Campo obrigatório, comprimento de  4 até 16 caracteres. Todos os caracteres alfa-numéricos
e um número de caracteres especiais (! $ = / \ ? + - _ ( ) [ ] { } < > #) são permitidos
para senha. Os caracteres são visíveis em texto plano . Podem ser tanto maiúsculas, 
como minúsculas
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Senha
A senha para acesso ao moduWeb Vision deve conter, no mínimo 6 e não mais
que 16 caracteres. É usada para autenticação quando fôr fazer o registro. Juntamente 
com o nome do usuário, os direitos de acessos são epeci�cados pelo administrador.
Campo obrigatório, com comprimento mínimo de 6 caracteres. São permitidos 
todos  os  caracteres  a l fa-numér icos   e  um número de  caracteres  especia is  
(! $ = / \ ? + - _ ( ) [ ] { } < > #), porém, não pontos de interrogação. Os caracteres 
não são visíveis enquanto estiverem sendo inseridos. Podem ser usadas maiúsculas 
e minúsculas. A senha deve ser diferente do nome do usuário.

Veri�cação da Senha
Para �ns de con�rmação, a senha deve ser inserida novamente neste campo obrigatório. 
O sistema veri�ca a entrada para se assegurar de que a con�rmação é idêntica à senha 
que foi inserida préviamente.

Funções
As funções pré-de�nidas estão disponíveis aqui (administrador, especialista, usuário, 
convidado). Esta escolha somente se encontra disponível aos usuários com direitos 
de administrador.

Nome
Aqui se insere o nome completo do usuário. Isto possibilita ser diferente do nome 
inserido em “Usuário”. Campo obrigatório, comprimento entre 4 até 40 caracteres.

E-mail
O endereço inserido aqui é usado para noti�cações de e-mail ao usuário. (Para efeitos 
de noti�cação, as de�nições devem ser feitas como descrito nas seções 16.2 e 17.1.

Telefone Celular (para noti�cações por SMS)
O número do telefone celular inserido aqui é usado para enviar noti�cações SMS aos 
usuários.
Para emitir uma noti�cação SMS (mensagem de texto) deve ser enviado um e-mail 
a uma entrada internet SMS, a qual então conduz o e-mail ao número do telefone celular
na forma de um SMS.

(  i
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Telefone Alternativo
Aqui, pode ser inserido um número alternativo de telefone para contactar o usuário.
São obrigatórios os campos “Nome do usuário”, “Senha “Nome”. Clique então  em
“Próximo”. Aparece uma janela para as de�nições de visibilidade:

Fig. 64  Administração de usuários, de�nições de visibilidade

Aqui você pode de�nir quais sistemas de equipamentos e nós são visíveis  para o novo
usuário.

Primeiramente coloque em destaque os sistemas de equipamentos  que o usuário 
deve ver na coluna “Sistemas Visíveis”, à esquerda. A coluna da direita “Nós Visíveis” muda 
conforme são desabilitados os  ícones de visibil idade dos nós com sistemas de 
equipamentos que são marcados como invisíveis, à esquerda.

Outros nós são também tornados invisíveis na coluna à direita. Isto ocorre por causa da
hierarquia da estrutura em árvore: se um  nó é invisível, então também os seus sub-nós
serão;

Então clique em “Seguinte”. Aparece um resumo das de�nições feitas para o novo usuário
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Fig. 65  Administração de Usuários, resumo: novo usuário

Clique em “Salvar”. A ação é executada após você responder a um comando de con�rmação

As entriadas são salvas  e o novo usuário aparece na janela de resumo da administração  
do usuário.

16.1.3  Editando usuários
Um usuário  que estejs registrado como um administrador pode editar os usuários existentes.

Clique no nome do usuário na janela de resumo de administração de usuário. 
Irão aparecer os detalhes daquele usuário.

Fig. 66  Administração de usuários, vista individual dos dados do usuário
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(  Você pode usar as funções “Enviar e-mail de teste” e “Enviar teste SMS” para enviar um e-mail 
de teste ou SMS aos usuários de endereço de e-mail ou número de telefone celular. 
Antes de enviar, você necessita responder a um comando de con�rmação.

Clique em“Editar”. Aparece uma janela de diálogo de entrada para dados de usuário.

Você pode também ver esta janela ao clicar o ícone            da linha apropriada na janela de
resumo de Administração de usuário.

(   

Fig. 67  Administração de usuários,  diálogo de entrada para dados de usuário

Esta janela é a mesma que a da máscara de entrada paracriação de um novo usuário. 
Você pode alterar todos os dados do usuário, exceto seu nome.

Você pode usar as de�nições de Visibilidade para mudar as de�nições feitas na vista de Visibilidade. 
Na vista geral, são visualizados os sistemas especialistas e os nós visíveis para o  usuário. 
Para mudar as de�nições de the visibilidade, clique em “Editar” na parte inferior direita.
Aí você pode selecionar os sistemas especialistas  e nós que você deseja tornar visíveis.

Para salvar as alterações, clique em“Salvar” na parte inferior direita da respectiva
janela.

“Salvar” está ativo sómente quando houver alterações feitas e o ponteiro do mouse  não mais
estiver num campo de entrada.

(  i

i

i
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16.1.4  Duplicando usuários
Um usuário que esteja registrado como um administrador pode duplicar os usuários existentes.

Para isto, clique no símbolo          na linha correspondente na janela de resumo de
 administração do usuário.

Os diálogos de entrada quet aparecem quando você duplica um usuário são os mesmos 
que aqueles que aparecem quando você cria um novo usuário.
Todos os dados. exceto para a senha, são copiados do the usuário existente selecionado. 
As entradas copiadaspodem ser alteradas.
O nome do usuário anterior que foi copiado deve ser alterado.

O restante do processo permanece idêntico ao para criação de um novo usuário.

Um usuário que esteja registrado como um administrador pode deletar os usuários existentes.

Para isto, clique no símbolo          na linha correspondente na janela de resumo de
 administração do usuário.

A p ó s  r e s p o n d e r  a  u m a  m e n s a g e m  d e  c o n � r m a ç ã o ,  o  u s u á r i o  é  d e l e t a d o .

Ao invés do menu “Administração de Usuários”, usuários que não são registrados como 
administradores (especialistas, usuários ou convidados) veja o menu “Meu per�l”, onde 
êles podem ver seus próprios detalhes.

A maioria dos dados do usuário e a senha podem ser mudados clicando-se em “Editar”. 
O nome do usuário, a função e as de�nições de visibilidade não podem ser mudadas.

Você pode usar as funções “Enviar e-mail de teste” and “Enviar SMS de teste”para enviar 
um email e-mail ou SMS para o endereço de e-mail ou número de telefone celular do usuário. 
Antes de enviar, é necessário que você responda a um aviso de con�rmação.

moduWeb Vision pode noti�car usuários de alarmes que occorram. Você pode escolher 
as condições e métodos (e-mail e/ou SMS) para noti�car um usuário de alarmes.

As noti�cações de SMS são enviadaspor e-mail via um gateway SMS. O gateway SMS 
segue o conteúdo do e-mail na forma de um SMS para número de telefone celular do usuário
que foi inserido na administração do usuário.

Para con�gurar as noti�cações de alarme, você deve primeiro fazer de�nições no menu 
“De�nições Gerais, De�nições de Noti�cações”do menu principal “De�nições”; ver seção 17.1:
• Configurar o servidor de email
• Definir perfis de notificações,grupos recipientes e o tipo de alarmes que são reportados a êles
• Definir o formato padrão de e-mail e seu conteúdo
• Definir o formato padrão de SMS e seu conteúdo

16.1.5  Deletando usuários

16.1.6  Alterando seus próprios detalhes/senha

(  

16.2  Noti�cação ao Usuário
-

(  -

• 

i

i
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(  O processo para converter e-mails para SMS via um gateway SMS pode ser diferente, dependendo
do provedor de telecomunicações. Pode ser necessário que você contacte o provedor.

Após isso, você pode fazer as de�nições para usuários especí�cos descritas abaixo. A
condição é que os usuários já tenham sido criados e que as instalações já estejam de�nidas.
• Notofocação de Alarme,
desígnio do per�l de noti�cação a um usuário
• Formato de E-mail,
de�nição opcional quando o formato padrão de e-mail não puder ser usado pelo usuário;
de�nição opcional quando o formato padrão de SMS não puder ser usado pelo usuário;
• Registros do Sistema

Os Administratores  con�gurar as noti�cações por si proprios e outros usuários aqui.
Os usuários que não forem administradores (especialistas, usuários ou convidados) posem ver 
e editar sómente suas próprias de�nições.

Acessar como administrador, então vá para o menu principal “De�nições” e clique em “De�nições dos
Usuários”, “Notificações dos Usuários”, “Alarmes” e “Notificações de Alarmes” na árvore de menu.

Não-administradores  devem ir para o menu principal “Definições” e então clicar em 
“Definições dos Usuários”. “Minhas notificações”, “Alarmrd” and “Notificatções de Alarme”.

Os perfis de notificação definidos nos ajustes gerais sob “Definições de Notificações”,
“Definições de Alarme”, “Perfil de Notificações” são visualizados.

Para“Usuário Ativo” ,  selecionar  o usuário cujas  noti�cações de alarme você quer  
con�gurar (isto somente é possível para usuários registrados como administradores).

-

16.2.1  Noti�cação

16.2.1.1  Notificação de Alarme

(  

Fig. 68  Notificação de Alarme

i

i
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Ressaltar “E-mail” ou “SMS” abaixo de cada per�l para de�nir se o usuário ativo selecionado
é noti�cado por alarmes no per�l,  via e-mail ou SMS.

Os dados individuis, endereço de e-mail e número de telefone celular visto na parte inferior 
são somente para informação. Èles podem ser mudados pelo administrador do usuário.

Para completar o processo, clicar em “Salvar”.

Aqui, os Administradores podem con�gurar o conteúdo do alarme por e-mails para qualquer 
usuário. Usuários que não são administradores (especialistas, usuários ou convidados) podem 
ver e editar sómente suas próprias de�nições.

Registrando-se como administrador, então vá para o menu principal “De�nições” e clique 
em “De�nições do Usuário”, “Noti�cação do Usuário”, “Alarme” e “Formato de E-mail” 
na árvore de menu.

Não-administradores devem ir para o menu principal “De�nições” e então clicar em
“De�nições doUsuárop”.“My noti�cations”, “Alarming” and “E-mail format”.

Para “Usuário Ativo”, selecione o usuário para o qual êstas  di�nições se aplicarão (isto 
sómente é possível para usuários registrados como administradores)

Use as duas teclas abaixo para fazer as seguintes de�nições básicas:

“Use formato padrão para mensagens” signi�ca não é possível con�guração adicional e
o formulário con�gurado em“Formato padrão de email” é usado. Neste caso, não podem
ser editados os outros campos na janela.

(  

16.2.1.2  Formato de E-mail 

(  -

Fig. 69  Formato E-mail 

i

i
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“Use formato de mensagens especí�cas para o usuário” signi�ca que é usada uma  con�guração 
especí�ca na estrutura da mensagem. Neste caso,  podem ser editados os outros campos na janela.
• Para “Linguagem de E-mail”, selecione a linguagem na qual os espaços reservados são visualizados
• Para “assunto de E-mail”, insira o texto para a linha de assunto e para “E-mail conteúdo”, insira 
o conteúdo.

Você faz isto usado uma combinação que você insere e espaços reservados (os têrmos azuis 
abaixo de "Variáveis dos espaços reservados”). Os espaços reservados representam os diversos 
parâmetros dinâmicos de um alarme, por exemplo, e são recolocados com o conteúdo atual
da variável quando o e-mail é enviado. Você pode adicionar espaços reservados ao assunto ou 
conteúdo clicando nos parâmettros de na posição do cursor
.

Clique em “Previsão” para ver um exemplo da configuração

Para completar o processo, clique em “Salvar”.

Aqui, os administradores podem configurar o conteúdo da SMS (mensagem de texo) notificações 
de alarme para qualquer usuário. Usuários que não sejam administradores (especialistas, 
usuários ou convidados)podem ver e editar sómente as suas próprias definições.

Registre-se como um administrator, vá então ao menu principal “Definições” e clique em 
“Definições dos Usuários” ,  “Notificações do Usuário” ,  “Alarmes”  e  “Formato SMS”  na 
árvore de menu.

N ã o - a d m i n i s t r a d o r e s  d e v e m  i r  p a r a  o  m e n u  p r i n c i p a l  “   “ D e fi n i ç õ e s ”    e  c l i c a r  e m  
“Definições do Usuário”. “Minhas notificações”, “Alarmes” e “Formato SMS”

16.2.1.3  Formato SMS 

(  i
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Fig. 70  Formato SMS

Para “Usuário Ativo”, selecione o usuário a quem estas de�nições se aplicam (isto só é 
possível para usuários registrados como administradores).

Use as duas teclas abaixo para fazer as seguintes de�nições básicas:

“Use formato padrão de mensagens” signi�ca que nao é possível nenhuma con�guração 
adicional é possível e é usado o gabarito con�gurado em “Formato Padrão SMS”. Neste caso, 
os outros campos da janela não podem ser editados.

“Use formato de mensagens especì�co do usuário” signi�ca que é usada uma con�guração 
especí�ca na estrutura da mensagem.. Neste caso os outros campos na janela podem ser
editados.
• Para “Linguagem”, selecione a linguagem na  qual  e visualizada a variável espaço reservado.
• Para “Assunto, insira o texto na linha de assunto e para “Conteúdo”, insira o conteúdo.
Faça isto usando o texto de combinação que vocè insere e espaços reservados (Os têrmos azuis
abaixo de "Variáveis dos Espaços Reservados”). Os espaços reservados representam 
os diversos parâmetros dinâmicos de um alarme, por exemplo, e são repostos com o 
conteúdo atual da variável quando o e-mail é enviado. Você pode adicionar espaços reservados 
ao assunto ou conteúdo  clicando no parâmetro azul do texto na corrente posição do cursor

Clique em “Previsão” para ver um exemplo da configuração.

Para completar o processo, clique em “Salvar”.

-
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16.2.2  Trecho de Auditoria
Aqui, os administradores podem con�gurar o envio de registros de trechos de auditoria 
para qualquer usuário. Usuários que não são administradores (especialistas, usuários ou 
convidados) podem ver e editar somente as suas próprias de�nições.

Registre-se como administrador, então vá para o menu principal “De�nições” e clicar em 
“De�nições do Usuário”, “Noti�cações de Usuário” e “Trecho de Auditoria” na árvore de menu.

Não-administradores devem ir para o menu principal “De�nições” e clicar em “De�nições 
do Usuário”, “Minhas noti�cações” e “Trecho de Auditoria” na árvore de menu.

Para “Usuário Ativo”, selecionar o usuárior a quem se aplicam estas de�nições (isto sómente 
é possível para usuários registrados como administradores).

Você pode usar a caixa de opções “Ativar noti�cação” cpara habilitar o envio de registro 
de entradas.

Êles são enviados todos os dias, ou quando houver mais que 1024 entradas, qualquer que seja a primeira.

Para completar o processo, clique em “Salvar”.

(  -

Fig. 71  Trecho de Auditoria

(  i
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17.  De�nições Gerais

Esta seção descreve a área das “De�nições Gerais” no menu principal  “De�nições”.

Estas de�nições são uma pré-condição para de�nir as noti�cações dos usuários –sobre 
alarmes, por exemplo; ver seção 16.2.

Antes que as noti�cações possam ser enviadas via e-mail e SMS, o servidor de email 
deve ser con�gurado. Favor registrar-se com os privilégios de administrador para 
con�gurar o servidor correio.

No menu principal  “De�nições” clicar em “De�nições Gerais”, então em 
“De�nições de Noti�caçõess” e “De�nições do  Servidor”.

Preencha a caixa de diálogo conforme as condições de sua rede.

Para completar o processo, clicar em “Salvar”.

Você pode clicar em “Enviar email de teste” para enviar um teste do e-mail 
ao endereço dos usuários.
Antes de enviá-lo, você precisa responder a um comando de con�rmação.

17.1  De�nições de Noti�cações

17.1.1  Servidor deE-mail

Fig. 72  Servidor de correio

(  i
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17.1.2  Per�s de Noti�cação
Usuários que são registrados como administradores podem criar até cinco per�s diferentes 
de noti�cação no moduWeb Vision e dar a êles qualquer nome que desejarem..

No menu principal “De�nições”, clicar em “De�nições Gerais”, então em “De�nições de Noti�cação”,
“De�nições de Alarmes” e “Per�s de Noti�cação”. 

Os cinco per�s de usuário são apresentados na linha superior da tabela e são os mesmos 
para todos os usuários. Dentro do per�l, você pode distinguir noti�cações de alarme 
conforme as seis prioridades de alarme(ver seção 8.1.2).

Exemplo: Na janela acima, somente alarmes com a prioridade símbolo “Segurança Pessoal”
 (símbolo amarelo) são reportadas no per�l “Importante”.

Altere os nomes dos per�s de noti�cação, caso seja necessário.

Para cada per�l, ative as caixas de opções para as prioridades de alarme a serem reportadas.
O símbolo amarelo signi�ca ativo,  o símbolo azul signi�ca inativo.

Para completar o processo, clicar em “Salvar”.

-

Fig. 73  Per�s de Noti�cação.

(  i
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17.1.3  Formato padrão de email
Aqui, os usuários que são registrados como administradores podem con�gurar o 
formato padrão para e-mails.

No menu principal “De�nições”, clicar em “De�nições Gerais”, então “De�nições de 
Noti�cações”, “De�nições de Alarme” e “Formato Padrão de-mail”.

Para “Linguagem de E-mail”, selecione a linguagem que é usada quando as variáveis 
dos espaços reservados são recolocadas.
Para “Assunto de E-mail, insira o texto para a linha de assunto e para “conteúdo de 
E-mail”, insira o conteúdo.
Faça isso usando o texto em combinação combinação que você inserir e espaços 
reservados (os têrmos azuis abaixo de "Variáveis dos espaços reservados”). Os espaços 
reservados possibilitam os vários parâmetros dinâmicos de um alarme, por exemplo, 
e são substituídos pelo conteúdo atual da variável quando o e-mail é enviado. 
Você pode adicionar espaços reservados placeholders ao assunto ou conteúdo 
clicando no parâmetro de texto à posição corrente do cursor

Clicar em “Previsão” tpara ver um exemplo da con�guração.

Para completar o processo, clicar em “Salvar”.

Fig. 74  Formato padrão de e-mail
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17.1.4  Formato SMS Padrão
Aqui, usuários que são registrados como administradores podem con�gurar o formato padrão SMS.
No menu principal  “De�nições”, clicar em “De�nições Gerais”, então em “De�nições de Noti�cação”,
“De�nições de Alarme” e “Formato Padrão SMS”.

As noti�cações SMS  são enviadas por e-mail através de um  gateway SMS. O  gateway SMS envia
o conteúdo do e-mail na forma de um SMS ao  número de telefone celular, pertencente ao usuário, 
que foi inserido na administração do usuário.

O processo para conversão de e-mails para SMS através de um gateway SMS  pode variar, 
dependendo do provedor de telecomunicações. Você pode precisar entrar em contato 
com o provedor.
O endereço de e-mail do gateway SMS  é inserido após “e-mail para o provedor SMS”.
Para “Linguagem”, selecione a linguagem que é usada quando as variáveis dos espaços 
reservados são substituidas.
Para “assunto, insira o texto na linha de assunto e para “Conteúdo”, insira o conteúdo do SMS.

Fig. 75  Formato Padrão SMS

(  -

(  -
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Você pode fazer isto usando um texto combinado que você insere e espaços reservados 
 (os têrmos azuis abaixo de "Variáveis dos Espaços Reservados”).Os espaços reservados 
representam os diversos parâmetros dinâmicos de um alarme, por exemplo, e são 
substituídos com o real conteúdo da variável quando o SMS é enviado. Você pode adicionar 
espaços reservados para o assunto ou conteúdo clicando no texto em azul do parâmetro, 
na posição corrente do cursor

Clique em “Previsão”para ver um exemplo da con�guração.

Para completar o processo, clique em“Salvar”.

O menu de de�nições Data/Hora possibilita os seguintes ajustes:
• Data e hora
• Horário do Servidor

O menu de de�nições Data/Hora sómente é disponível aos usuários que estejam 
registrados como administradores.

O horário do sistema moduWeb Vision pode ser ajustado usando três referências diferentes.

No menu principal “De�nições”, clique em “De�nições Gerais”, então “De�nições 
de Data/Horário” e “Data/Horário”.

Selecione a referência horária para o sistema moduWeb Vision:
• Interno
Ajuste manualmente data e horário.
• NTP
O moduWeb Vision sincroniza-se regularmente com o servidor NTP definido aqui. Esta
é a melhor opção quando um servidor NTP está disponível e moduWeb Vision é o único
sistema de gerenciamento em uso.
Insira as definições NTPsolicitadas nos campos.
• BACnet
O horário é tomado das mensagens de sincronização BACnet  . Esta é a melhor opção 
quando é disponível  a  s incronização  BACnet,   e  esta é  real izada a  part i r  de
uma referência con�ável.

17.2  Ajustes de Data/Hora

17.2.1  Data/horário

Fig. 76  Data/horário, "interno" selecionado como referência horária do sistema
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Para completar o processo, clique em“Salvar”. A ação éexecutada após sua resposta a um
comando de con�rmação.

É muito importante que o horário seja exatamente o mesmo em todo o  sistema. 
Certi�que-se de que todos os componentes possuam a mesma referência horária.

Mudanças menores  que 5 minutossão consideradas como correções. Neste caso, o horário
é ajustado gradualmente, para evitar grandes saltos no tempo.

Se houver um ponto de esclamação no indicador de status horário, o horário do sistema 
moduWeb Vision  e o horário do PC estão mais que 5 minutes fora de sincronismo.

moduWeb Vision pode regularmente enviar o horário do sistema aos componentes registrados. 
Aqui, você pode fazer varios ajustes para isso.

No menu principal “De�nições”, clique em “De�nições Gerais”, então “De�nições 
de Data/Horário” e “Horário do Servidor”.

Escolha qual horário do sistema é enviado aos componentes registrados.
• Desligado
O horário do sistema moduWeb Vision não é enviado aos componentes registrados.
• Hora Local
moduWeb Vision envia a hora local aos componentes registrados.
moduWeb Vision envia a hora UTC (horário coordenado universal) aos componentes registrados.
 Os recipientes calculam a hora local com a diferença da UTC para sua zona horária.

Se você selecionar hora local ou hora UTC, você pode selecionar o intervalo de sincronização. 
Se a caixa de opções “Sincronização Avançada ” estiver selecionada,  você pode também 
especi�car o tempo de Sincronização .

Para completar o processo, clique em“Salvar”.

(  

(  

17.2.2  Servidor horário

Fig. 77  Horário do Servidor

i
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17.3  De�nições da Rede
No menu De�nições de Rede, é de�nido o seguinte:
• Definições de IP 
• Definições de Proxy

O menu de De�nições de Rede sómente é disponível aos  usuários registrados como
administradores.

N o  m e n u  p r i n c i p a l  “ D e � n i ç õ e s ” ,  c l i q u e  e m  “ D e � n i ç õ e s  G e r a i s ” ,   e n t ã o  
“Definições de Rede”e “Definições de IP ”.

moduWeb

17.3.1  Definições de IP 

 
O endereço IP dos componentes BAC não deve ser alterado sem primeiro consultar o engenheiro 
do sistema ou administrador de rede. Deve ser assegurado que as de�nições estejam corretas.

Em “Modo”, selecione se o endereço IP se origina automaticalmente (DCHP) ou se você quer 
usar entrada manual de IP.

Sevocê selecionar entrada manual de IP, os valores significativos devem ser entrados.

Você pode ter que inserir o endereço do servidor DNS.

Para completar o processo, clique em “Salvar”. A ação é executada após sua resposta a um 
comando de con�rmação.

 

 

Fig. 78 De�nições de IP 
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17.3.2  De�nições de Proxy 
No menu principal “De�nições”, clique em “De�nições Gerais”, então em “De�nições de Rede” 
e “De�nições de Proxy”.

Fig. 79  De�nições de Proxy 

Selecione se é para ser usado um proxy (ative a caixa de opções “Use proxy”). 

Se necessário, inserir os valores apropriados.

Para completar o processo, clique em “Salvar”.

(  Você deve consultar o administrador de rede para se assegurar de que as de�nições 
estão corretas.

17.3.3  Visor
Êstes ajustes de�nem o intervalo de atualização (tempos de questionamento) e  podem 
in�uenciar no. desempenho do sistema

Fig. 80  Visor

i
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18. Extras

O menu principal Extras contém as seguintes funções.
• “Backup/restauração”: Back up e restauração da configuração do sistema
• “Atualização”: Atualização do aplicativo residente do moduWeb Vision 
• “Armazenamento”: Tipo e status da mídia de armazenamento: cartão SD para salvar
dados históricos, componente USB para arquivo de segurança de dados e memória interna
• “Reinicializar componente”: Reinicializar moduWeb Vision
• “Reset”: Resetar a configuração do sistema e salvar a configuração original.

Aqui, você pode salvar o arquivo da configuração e restaurá-la se necessário.

Pode ser feita cópia de segurança (Backup) com os dados através de um componente USB 
conectado  ou decarregado via HTTP.A cópia de segurança na memória USB contém 
tanto a configuração do sistema como os dados históricos. Uma vez que o volume de dados 
históricos pode ser muito grande, os dados históricos não são transferidos, em cópia via HTTP.

Havendo um componente USB conectado, é indicado pelo ícone          no visor status

A interface USB  do moduWeb Vision alimenta o componente USB conectado com até
250 mA. Usualmente, isto é suficiente para pen drives USB. Os discos rígidos USB 
normalmente necessitam de uma fonte de alimentação adicional (fonte de alimentação 
externa ou roteador USB com fonte de alimentação adicional).

Cópia de segurança (Backup) em um componente USB 
No menu principal “Extras” clique “Backup/restauro” e então “Backup”. A ação
é executada pós sua resposta a um comando de confirmação.

18.1 Backup/restauração 

18.1.1 pukcaB 

(  

( 

Fig. 81 Backup, componente USB selecionado como destino

i

i
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Clique no ícone “Backup para componente USB ” para selecionar o destino para o backup 
(isto só é possível quando um componente USB estiver conectado).

Clique em “Novo backup” para recriar um novo backup. Insira um nome e uma descrição na
janela pop-up. Se voc^r deseja  backups regulares (periodicidade), selecione “Diariamente”,
“Semanalmente” ou “Mensalmente”. Se você selecionar “Includir dados de registro”,os dados 
dos registros  também serão copiados.

Se você selecionou uma periodicidade, o componente USB deve ao menos estar conectado no
horário quando o backup fôr executado.

Para completar o processo, clique em “Salvar”. O trabalho de backup é criado.

A lista mostra todos os backups existentes. Ascolunas mostram o nome e descrição de
cada backup, tos nomes dos componentes e se os dados dos registros estão incluídos no backup.
A  periodicidade selecionada é também mostrada; você pode mudá-la clicando no ícone.
A segunda-última coluna mostra os dados do último backup.

Você pode clicar em “Backup” na última coluna para executar o backup imediatamente.

Clique no ícone            para deletar o backup.

Backup  por descarregamento via HTTP

Clique no ícone “Backup via descarregamento em HTTP ” para selecionar o destino do backup.

Insira um nome e uma descrição e então clique em “Salvar”.

Na janela pop-up de operação do sistema que aparece, selecione “Salvar” ou “Salvar como” 
(para determinar  o nome do arquivo, e lugar.)

(

Fig. 82  Backup, HTTP selecionado como destino

i
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18.1.2  Restauração
Os dados podem ser restaurados de um componente USB conectado ou descarregados via HTTP.

Um backup pode ser restaurado sómente na mesma versão de aplicativo com o 
qual foi criado. Isto signi�ca que não é  possível  restaurar um backup criado com a
(pequena) variante EY-WS505F010 para a variante (grande) EY-WS505F020 ou vice versa.
Entretanto, os arquivos de backup criados com moduWeb Vision 1.0 (EY-WS500F005) 
podem serrestaurados com ambas variantes de aplicativos da versão 1.2 (EY-WS505F010 e
EY-WS505F020). Na versião 1.2, entretanto, os arquivod de backup são da versão 1.0.

Restauração por um componente USB 
No menu principal “Extras”, clicar em “Backup/restauração” e então “Restauração”.

Clique no ícone “Restauração a partir de um componente USB” para selecionar a origem
 (Isto só é possível quando estiver conectado um componente USB).

Todos os backups existentes são mostrados em uma lista. A lista é a mesma como 
a descrita na seção 18.1.1.

Clique em “Restauração” para o backup que você desejsar. A ação é executada após você 
responder a um comando de con�rmação.

Quando os dados foram restaurados com sucesso, aparece uma janela indicativa. 
Após restaurar os dados, você deve iniciar o moduWeb Vision novamente, clicando em “Reiniciar”. 
A restauração e o reinício podem tomar alguns minutos.

(  

  
 

Fig. 83  Restauração, componente USB device selecionado como origem

i
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Restauração via descarregamento de HTTP 

Clique no ícone“Restauração via descarregamento de HTTP” para selecionar a fonte da recuperação.

Se você clicar em “Navegar”,  aparece uma janela. Nesta janela, selecione o trecho da
pasta onde está salvo o  backup. Selecione o arquivo de backup escolhido e clique  em
“Abrir”. O arquivo é selecionado.

Arquivos de Backup possuem a extensão “.bkv”.

Clique em “Restaurar”. È iniciada a recuperação.

Aparece uma janela quando os dados foram restaurados com sucesso. Após restaurar
os dados, você deve restaurar o moduWeb Vision novamente clicando em “Reiniciar”.
 A Restauração e o reinício podem tomar uns poucos minutos.

Você pode utilizar êste menu para atualizar o aplicativo residente.

Nunca use esta função sem primeiro consultar o suporte SAUTER ou a equipe de serviço SAUTER. 
O seu parceiro de sistemas SAUTER irá lhe mostrar os benefícios resultantes da atualização do
aplicativo residente (�rmware).

Clique em “Atualizar” na árvore de menu no menu principal “Extras”.

Fig. 84  Restauração, HTTP selecionado como origem

(  

18.2  Atualização

Fig. 85  Atualização

i
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 Normalmente, a con�guração do sistem  não é afetada por uma atualização. Entretanto, 
as atualizações podem ocasionalmente causar o reset de algumas de�nições. Para evitar 
qualquer perda de dados, faça sempre um backup antes de executar uma atualização; ver seção 18.1.

As funções do moduWeb Vision são restritas durante uma atualização. Por exemplo, ainterface 
do usuário é inacessível,is exceto para a janela “Atualizar”, e nenhum  alarme pode ser
recebido ou noti�cação posde ser enviada.

Para executar umas atualização, você deve inserir onde ela �ca armazenada no servidor web.
Isto requer as seguintes informações:
• “Atualizar servidor”: o endereço IP ou nome hospedeiro do servidor web 
• “Porta”: a porta â qual o servidor web é conectado 
• “Trecho do servidor”: o trecho para os arquivos de atualização no servidor

Quando você clicar em “Iniciar”, é executada uma veri�cação para a versão para a qual 
será feita a atualização. Após você responder a um comando de con�rmação, a ação 
é executada e o processo então �naliza..

Se “Rotina normal” não estiver selecionada, você pode clicar em “Iniciar” para começar a 
atualização. A ação é executada após você responder a um comando de con�rmação.

Durante a atualização, o sistema visualiza quais pacotes estão atualmente sendo atualizados.

Não feche o moduWeb Vision durante a atualização, pois isso pode conduzir a sérios êrros.

Uma vez que a atualização esteja completa, você deve clicar em “Reiniciar” para iniciar 
moduWeb Vision novamente.

(  

• 
• 
• 
 

 

i
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18.3  Armazenamento
Êste menu contém informações sobre armazenamento de dados existente e seu status.

Você pode somente gravar registros de dados do moduWeb Vision se êste tiver 
internamente um cartão SD (opcional).

O cartão SD somente pode ser inserido por pessoal treinado.

No menu principal “Extras”, clicar em “Armazenamento” e então “Cartão SD”.

Capacidade
A capacidade do cartão SD inserido é visualizada, juntamente com os totais de 
memória ocupada e memória disponível.

Formatando o cartão SD 
Quando você formata o cartão SD, êle é completamente limpo e re-inicializado. Todos os dados
nêle são perdidos.

Inicie a formatação com “Formatar”. A  ação é executada  após você responder a um comando 
de con�rmação. Isto pode durar diversos minutos.

Um novo cartão SD deve ser formatado, mesmo que já tenha sido formatado fora do
moduWeb Vision.

Liberar memória
Para liberar espaço de memória no cartão SD, você deve resetar ou deletar registros de dados.
Clique em “Con�guração de Registros” para ir até o menu “Grá�cos simples / Registros” 
no menu principal
“De�nições”; ver seção 13.1.
Aqui, você pode resetar os selecionados
• registros (todos os dados gravados são deletados, mas a configuração permanece e o registro
 começa novamente, de imediato ) ou
• delete-os (para configuração e todos os dados gravados são perdidos

18.3.1  Cartão SD 

 

Fig. 86  Cartão SD 

-

(  i
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18.3.2 Componentes USB
 Para fazer cópia de segurança (backup), um componente USB deve ser conectado ao moduWeb Vision.

No menu principal “Extras” , clique em “Armazenamento” e então “Componente USB” na árvore de menu

Fig. 87 Componente USB 

Capacidade
A capacidade do componente USB conectado é visualizada, juntamente com os totais 
de memória  ocupada e disponível.

Liberar Memória
Para liberar memória no componente USB, podem ser deletados os backups de dados
que já foram salvos no componente.

Clique em “Backup” para comutar para o men “Backup/restauração / Backup” no menu 
principal “Extras”; ver seção 18.1.1.
Aqui você pode deletar backups de dados que existam no componente.

Outros dados que estejam salvos no componente não podem ser deletados usando 
êste método. Para isto, pode ser necessário conectar o componente USB device a um PC.

(i
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18.3.3  Interno
 Os dados de con�guração do sistema são salvos na memória interna do moduWeb

Vision. Também estão incluídos documentos salvos na estrutura das instalações, por exemplo.

No menu principal “Extras”, clique em “Armazenamento” e então “Interno”.

Capacidade
A capacidade da memória interna é visualizada, juntamente com os totais de
memória ocupada e disponível.

Liberar memória
Para liberar memória,  existem as seguintes opções:

Clique em “Resetar con�guração” para comutar para o menu “Resetar / Resetar con�guração” 
no menu principal “Extras”; ver seção 18.5.1.
O reset da con�guração causa a liberação de práticamente toda a memória.

NOTA
Após este processo, o moduWeb Vision deixa de ser operational. Se você quiser re-utilizar os 
dados,você deve salvá-los e posteriormente restaurá-los; ver seção 18.1. Observe o comando 
de con�rmação.

Clique em “Editar a Estrutura das Instalações” para comutar para o menu “Vista das De�nições das 
Instalações / Editar Estrutura das Instalações” no menu principal “De�nições” ; ver seção 15. 
Você pode  deletar documentos que não sejam mais necessários, de modo a liberer  memória.

Fig. 88  Interno
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18.4  Reinicializando o componente
Você pode usar êste menu para reinicializar o moduWeb Vision.
moduWeb Vision é fechado. Você pode sómente fazer isto quando existem defeitos sérios
que afetem a estabilidade do sistema, porque a operação normal do moduWeb Vision 
é interrompida por diversos minutos.

Favor notar:
• Durante a reinicialização, o registro de dados é pausado.
• Durante a reinicialização, a recepção de Alarme fica inativa.
• Durante a reinicialização, as notificações de E-mail notification são inativas
• Todos os alarmes presentemente ativos são movidos temporariamente para a lista 
do histórico de Alarmes que ainda estão ativos; após o re-início, são novamente na lista 
corrente de alarmes
• Após a re-inicialização, todos os componentes e pontos de dados configurados são 
reinicializados sobre a rede.
Clique no menu “Reinicializar componente” no menu principal da árvore de menus 
 “Extras” .

O sistema é reinicializado quando você clicar em “Reinicializar componente” e responder 
a um comando de confirmação..

-

Fig. 89  Reinicializar o componente

-
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18.5  Reinicialização (Reset)

18.5.1  Reinicializando a con�guração

Você pode usar êste menu para deletar a con�guração do sistema.

Favor notar:
Durabte êste processo, todos os dados do usuário são deletados, incluindo:
• Todas as contas de usuário exceto para administrador padrão
• Os componentes registrados e a estrutura do projeto;
• A configuração dos registros de dados.
Permanecem os seguintes dados:
• As definições de rede
• Os componentes BACnet com ID
• Os dados gravados em um cartão SD existente. 

Execute um Backup dos dados antes de reinicializar.

Clique no menu “Reset / Reset configuração” no menu principal “Extras” na árvore de menu

Após êste processo, o moduWeb Vision deixa de ser operacional. Se você quiser re-utilizar
os dados, você deve salvá-los e posteriormente restaurá-los novamente; ver seção 18.1. 
Observe o comando de confirmação
Se você clicar em“Reset configuração” e responder a um comando de confirmação a seguir,
os dados de con�rmação dsão deletados

Fig. 90  Reinicializando a configuração

 NOTA
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18.5.2  Reset Original
Ê s t e  m e n u  r e i n i c i a l i z a  o  m o d u W e b  V i s i o n  à  s u a  c o n � g u r a ç ã o  o r i g i n a l .  
Todos os dados operacionais, dados de con�guração e de projeto são então perdidos. 
Caso tenha havido alguma alteração do aplicativo residente (�rmware),  esta 
não será afetada,  e  o  s istema retém a últ ima versão instalada do �rmware.

Favor notar:
Durante este processo, são deletados os seguintes dados e são alteradas as seguintes 
de�nições:
• Todas as contas de usuário são removidas (exceto para o usuário padrão Admin)
• São removidos oscomponentes configurados e a árvore de estyrutura das instalações
• Todos os alarmes são deleteados
• São removidos todos os registros e aconfiguração de gráficos
• O DHCP é ativado nas definições de rede
• O componente BACnet  ID é definido para 1
• A quarta linguagem é deletada, se tiver sido instalada
NOTA
Após este processo, o moduWeb Vision não é mais operacional. Se você quiser re-utilizar 
os dados, você deve salvá-los e posteriormente restaurá-los novamente; ver seção 18.1. 
Observe o comando de confirmação.
Clique em “Reset Original” na árvore de menu no menu principal “Extras”.

Quando você clicar em “Reset Original” eresponder a um comando de confirmação, 
o sistema é restaurado ao seu estado original

-

 

Fig. 91  Reset Original
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19.  Con�guração e inicialização

19.1  Conecxão
Conforme a �oha de dados do produto “moduWeb500:  servidor  web para 
r e d e s  B A C n e t  m o d u W e b  V i s i o n ”  P D S  9 6 . 0 0 5  e  i n s t r u ç õ e s  d e  i n s t a l a ç ã o  
“WS500” P10006978 A.

O moduWeb Vision é usualmente parametrizado e con�gurado pela SAUTER ou um
 parceiro de sistemas autorizado usando CASE Suite.
moduWeb500 é fornecido sem aplicativo (software). O componente não funcionará 
até que o software moduWeb Vision  (EY-WS505F010 ou EYWS505F020) esteja instalado. 
O software é instalado durante a instalação inicial com CASE Sun. Durante a fase 
de  p la ne j a mento ,  são  cr iados :  a  est rutura  das  insta l ações ,  a  navegação,  
as imagens dinâmicas e os diagramas.

Após uma reinicialização, o moduWeb Vision ié inicializado. moduWeb Vision reporta 
todos os alarmes, pontos de dadose noti�cações  aos componentes BACnet. 
Êste processo pode tomar diversos minutos. moduWeb Vision somente pode operar 
corretamente uma vez completada a sua  inicialização.

1. Ligue o moduWeb500 (chave em ON.)
A luz LED laranja de “STATUS”  acende.
2. Aguarde 2 minutos até que o sistema carregue e o  LED verde de“STATUS”  acenda;

O sistema está pronto.
O carregamento pode demorar mais, dependendo da capacidade do cartão SD.
Se alguem acessar o moduWeb Vision de um  PC antes de completar o carregamento, 
o navegador visualiza uma tela de espera.

Usuários que tenham se registrado como administradores também podem usar a função
reinicializar no moduWeb Vision; ver seção 18.4.

Três LEDs no moduWeb500 indicam seus vários estados operacionais. 

 

19.2  Programação e parametrização

19.2.1  Inicializando o servidor web moduWeb500 

(  

19.2.2   Indicadores LED

A tabela seguinte explica a função de cada LED.

LED Status Descrição

STATUS  Luz laranja Constante moduWeb500 no modo inicialização

Luz verde Constante moduWeb500 em operação

verde Piscando Identi�cação via CASE Sun “Piscar”

vermelho Piscando moduWeb500 em con�guração, 
reinicialização / modo carregamento

vermelho Piscando Rápido Não há licença ou êrro interno

 Ethernet Esquerdo 
LED

Luz laranja Constante Conexão à Rede Presente

Desligado (sem Visor) Conexão à Rede Interrompida

Ethernet Direito
LED

verde Pulsante Ethernet (transmissão de dados ativa)

i



moduWeb Vision

7010083003 D  111/1177010083003 D  111/117

Con�guração e inicialização

19.2.3  Botão de Reset 
Você pode usar um botão para reinicializar o moduWeb500. O botão é montado 
de tal forma que não possa ser apertado inadvertidamente. O botão tem duas funções:

1. Aperte o botão por menos que 5 segundos: inicialização a quente.
Esta aplicação é breve e reinicializada sem interrupção da energia.
2. Aperte o botão por mais que 5 segundos: inicialização a frio.
A fonte de alimentação para a CPU é desligada e  religada.

Um sinal watchdog que monitora os processos internos  pode ser capturado do
moduWeb500.

Como uma aplicação prática, o sinal pode ser conectado diretamente a uma entrada 
digital ou universal de uma estação de automação e monitorada através de software.

19.2.5 Desligamento e desconexão do servidor web moduWeb500 da energia elétrica

Se você quer desconectar o modWeb500 da energia, use o seguinte procedimento,
de modo a evitar perda de dados ou outras avarias ao sistema.

1. Salve todas as alterações feitas no moduWeb Vision.
2. Saia do sistema (encerre a comunicação)
3. Vire a chave no moduWeb500 para OFF (Desligado).
O LED indicador vermelho pisca.
4. Aguarde até que a lâmpada indicadora se apague;

Você pode agora desconectar o moduWeb500 da energia elétrica.

1.   

2.   

19.2.4  Watchdog

19.2.5  

 

1.  
2.  
3.   

4.  
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20.  Apêndice

20.1  Perguntas Feitas com Frequência

20.1.1  Projeto e Iniciaização
• Posso usar o conector da fonte de alimentação para uma fonte de alimentação redundante?

Não.
Usando ambas entradas de corrente ao mesmo tempo pode dani�car o EY-WS500F005.

• Meu disco USB não é detectado

Causa:
A porta  USB do moduWeb Vision fornece sómente 250 mA. A maioria dos discos rígidos USB 
sem ailmentação externa requer mais corrente.
Solução:
• Use um pendrive USB como meio de armazenamento (recomendado) ou
• Conecte o disco USB a uma fonte de alimentação externa ou
• Disponha de um disco USB com uma fonte de alimentação adicional através de um
 roteador USB  (roteador USB energizado)

• Não envia emails com produto-smtp.

Ou desassinale  a alternativa"SSL ativo " nas definições do servidor de email.

• Após um download-CE(Case Engine) as alterações não são efetivadas

Causa:
O download falhou devido a diversas causas:
Para grandes downloads de configurações você precisa adaptar a Definição do Temporizador de 
Falha de Backup,
no Case Engine. Você deve possibilitar que:
- A propriedade se adapte às Propriedades dos Componentes através do Navegador  BACnet
Solução:
- Faça Download sómente da Configuração the BACnet verificando durante o download sómente 
êste campo. Após isso, você pode fazer um download com ambos verificados.

• O download-CE falha
Causa:
O tempo de download varia com o tamanho do seu projeto. Em grandes projetos, isto pode
causar um êrro por ultrapassar o tempo-limite.
Solução:
Caso necessário, você pode aumentar o valor da propriedade “Falha em Backup por Tempo 
Esgotado” no componente objeto do moduWeb Vision.

São necessários três passos:
1. Favor verificar primeiro se o Tempo de Economia com Luz Diurna está ativado no projeto, 
no Case Engine. Caso contrário, o arquivo Config não será lido.
2. No CASE Engine, você deve altera esta definição nas propriedades do componente
do modu-Web Vision. Então faça um a download exclusivamente  das Propriedades BACnet.
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3. Faça um download completo com CASE Engine Para acelerar, ao invés de fazer 
o primeiro download, você pode alterar a propriedade diretamente com um
navegador BACnet.

• moduWeb Vision: Existem valores ausentes nos gráficos combinados
Causa:
Uma combinação grá�ca dos pontos de dados com um grande volume de dados e um 
pequeno volume de dados em um único grá�co combinado pode conduzir a diferentes 
representações cada vez que o grá�co é carregado, devido ao algoritmo de otimização.
Solução:
Êste comportamento foi reparado com a Version 1.1.2 Aqui, um bom valor para 
grandes con�gurações é 900 (valor é codi�cado em segundos).

• Posso ler o cartão SD com um PC?

Não.
O cartão SD é um componente interno do moduWeb Vision e não deve ser removido. 
Removendo o cartão SD durante a operação pode causar a perda de dados.
Também:
De forma a evitar desgaste prematuro no cartão SD, o moduWeb Vision usa um sistema 
de arquivos especi�camente projetado para escrever continuamente na memória �ash. 
Êstesistema de arquivos não é legível por um PC.

• Nas Definições de Registro existem entradas corrompidas!

Causa:
Se você tem entradas corrompidas na lista de Registro de De�nições, então existe um
problema na  con�guração do CASE Vision .  No Case Vision, agora, não há
nenhuma veri�caçao se os pontos de dados que são de�nidos como registros estiverem
também no SVO. Isto é necessário no moduWeb Vision, entretanto.
Solução:
Revise seu projeto no CASE Vision, e veri�que se os pontos de dados de registro estão
incluídos também no SVO (Navigations).

• Conteúdo em branco após seleção da vista Gráficos/Registros

Causa:
O problema pode ser causado pelo comportamento do armazenamento em cache 
do navegador.
Solução:
1. Pela janela de con�gurações do seu navegador, esvazie o cache.
2. Também é importante  deletar os dados inseríveis.
3. A melhor possibilidade para limpar o cache para Flash em todos os navegadores
 é ir até o Painel de Controle do Windows, selecionar o Gerenciador de Con�gurações
do Flash Player e, na etiqueta “Avançadas”, deletar todos os “Dados de Navegação e De�nições”

20.1.2 Dados de Registros e Gráficos
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20.1.3  Interface Web, estrutura da página
• O que funciona e o que não funciona sem o  Flash Player?

Tudo funciona, exceto:
• Os gráficos
•  O  c o n fi g u r a d o r  S V O   ( n e c e s s á r i o  s ó m e n t e  e m  e n g e n h a r i a  e  p r o j e t o )
Portanto, é possível navegar através da árvore SVO, operar e vista de lista,
vista e conhecimento de alarmes, e editar programas horários e calendários.

Situação:
Assuma uma rede com ao menos um moduWeb e um moduWeb Vision. Enquanto 
estiver trabalhando com moduWeb Vision, é feita uma mudança no programa horário,
através do acesso direto de uma Estação moduWeb. A mudança não é visualizada 
na Estação moduWeb Vision.
Pesquisa:
Não há mecanismo de  sincronização previsto para esta situação. Portanto,
é necessário atualizar manualmente a página no navegador.
No caso do IE9 (Internet Explorer 9), apertar F5 para atualizar, ou mesmo CTRL+F5 
para apagar o cache e atualizar s página.

Causa:
No Internet Explorer, a execução de scripts é mais vagarosa que na maioria dos demais 
navegadores. Em grandes  listas isto pode causar tempos de carga de mais que um minuto, 
fazendo com que o IE apresente advertência sobre o longo tempo de execução.
Solução:
• Você pode acatar a advertência e esperar até que a página seja carregada (clique em “Continuar”).
• Você pode pensar em usar um navegador web mais rápido,  tal como Chrome ou Firefox.
• Você pode pensar em reestruturar seur projeto,  de modo a evitar longas listas.

Causa:
No Internet Explorer, a execução de scripts é mais vagarosa que na maioria dos demais 
navegadores. 
Quando são comunicados mais de100 alarmes ao mesmo tempo, a execução pode tomar mais 
que um minuto, provocando a advertência do IE  sobre o longo tempo de execução
Solução:
• Você pode acatar a advertência e esperar até que todos os alarmes sejam comunicados.
• Comunicar menos alarmes selecionando, por exemplo, “todos na página”.
• Você pode pensar em usar um navegador web mais rápido,  tal como Chrome ou Firefox.

• O programa horário não se atualiza

• A carga de uma lista é demorada, sendo visualizado aviso de advertência de script

• Comunicados de alarme são demorados e correm em um script de êrro
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20.1.4  Aquisição de Dados (obter CSV)
• Como os dados podem ser salvos em um arquivo CSV usando um comando (URL no navegador)?

Causa:
Você gostaria de salvar os dados rápidamente e fácilmente em um arquivo no formato 
CSV usando apenas um comando.
Solução:
O comando principal http(s)://[mWV-URL]/chart/export/getsvc?
é ampliado pelos seguintes parâmetros (separados  com o símbolo &):

Parâmetros Formato NECESSÁRIO/
PADRÃO

Descrição

username [username 
(String)]

NECESSÁRIO Nome de usuário 
de um usuário mWV válido

password [password 
(String)]

NECESSÁRIO Senha para o nome de usuário
dado 

pid [BACnet 
property 
identi�er 
(int)]

NECESSÁRIO Identi�cador de propriedades  do ponto de dados
desejado. Atende ao padrão BACnet . 
Por exemplo, valor presente é 85. 
(Nota: Este valor PID pode ser visto 
quando um grá�co simples
é solicitado no campo URL, 
ou na vista auditada de um ponto de dados

 

oid [BACnet 
object 
identi�er 
(int)]

NECESSÁRIO Combinação do tipo de objeto
e o identi�cador de objeto de um objeto 
 (Nota: O valor OID pode também ser retido 
na URL da vista em diagrama simples 
dos pontos de dados).

did [BACnet 
device 
object 
identi�er 
(int)]

Combinação do tipo de componente 
e o número de instância do componente. 
(Nota: Êste valor DID pode também ser retido
na URL de uma vista de diagrama simples 
do ponto de dados.

since -1 Se a marca de horário é [-1] ou não está 
disponível, é usada a primeira marca 
de horário válida do arquivo de registro.
(Nota: Também pode ser usada a marca 
de horário UTC * 1000).

 
 

to [marca de horário 
em ms desde 
01/01/1970] 
ou [-1]

-1

NECESSÁRIO

Se a marca de horário é [-1] ou não está 
disponível, é usada a primeira marca 
de horário válida do arquivo de registro.
(Nota: Também pode ser usada a marca 
de horário UTC * 1000).

[marca de horário 
em ms desde 
01/01/1970] 
ou [-1]
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Resolution - RAW
- M2
- M30
- H3
- D1
- D7
- CM1
- AUTO

AUTO Os dados exportados devem ser retornados 
nas seguintes granularidades:
RAW: Todos os valores recebidos
M2/30: Os valores recebidos em uma compressão 
de 2 ou 30 minutos, se os valores originais ocorrem 
com mais frequência do que a cada2 ou 30 minutos.
H3: Os valores recebidos em uma compressão de 3 horas, 
se os valores originais têm ocorrido com mais frequência 
do que a cada 3 horas.
D1/ D7: Os valores recebidos em uma compressão de
1 or 7 dias, se os valores originais têm ocorrido 
com mais frequência do que a cada 1 ou 7 dias.
CM1: Os valores recebidos em um calendário de 
compressão mensal, se os valores originais têm ocorrido 
com mais frequência do que a cada mês de calendário.
AUTO: The granularidade é selecionada automáticamente, 
com as mesmas de�nições da vista do diagrama.

Se a marca horária é di�nida como verdadeira, quando 
ela é retornada, ela será expressa em milisegundos 
desde 01.01.1970. Caso contrário, ela será visualizada
na sessão em seu formato costumeiro.
De�na o parâmetro cabeçalho de pedido HTTP 
“Linguagem Aceita” nas de�nições padrão

milliestimestamps [true, false] false

Um comando completo (URL) pode ser como segue:

http(s)://10.15.10.140/charts/export/getcsv?username=admin&password=
passwd&pid=85&oid=16777216&did=33554834&granularity=RAW&
milliestimestamps=true
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