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CRIANDO UM NOVO PROJETO
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INTRODUÇÃO

• Este documento descreve a utilização do Mini Controlador FIT e seus recursos de

software e hardware, com o intuito de facilitar o entendimento de como iniciar uma

nova aplicação, explicando o passo a passo para a configuração de um novo

programa no software de programação FIT-SOFT.

• Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento,

por favor entrar em contato com o nosso departamento de suporte técnico através do

telefone (15) 3263-9840 ou e-mail suporte suportetecnico@schmersal.com.br.
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PRODUTOS NECESSÁRIOS

USB: Cód. 124109 RS232: Cód. 124110
RS485: Cód. 124111

Cód. 124100 - FIT-B-8ED-8SD
Cód. 124101 - FIT-B-8EDH-6STLH

 Cabo de Programação;

 Controlador Programável;

 Fonte de Alimentação Saída 24VDC;

 Computador.

1,2A – Cód. 164284

Obs: Para a utilização do software de programação, 
não é necessário conectar o computador com o 
dispositivo.
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ARQUITETURA

124109124109

+24vdc
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INICIANDO UM NOVO PROJETO

 Abrir o software FIT-SOFT

 Clicar em “FILE” -> “NEW”, ou utilizar o comando CTLR+N
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TELA “PROJECT CONFIGURATION“

GUIA “GENERAL”, é possível inserir informações a respeito da identificação do projeto:

 Project Name: O usuário pode especificar o nome do projeto a ser criado, caso contrário, o título Untitled00 será automaticamente 

utilizado como padrão;

 Project Description: Descrição do Projeto;

 Project Directory: Local onde o projeto será salvo;

 Company Name: Nome da Empresa;

 Name of Author: Nome do Programador;

 Name of the Project Customer: Nome do Cliente;

 Document Number: Número do Documento;

 Version Number: Versão;

 Date: Data;



© 2007 – 2017 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Slide 72018  Suporte Técnico

TELA  “PROJECT CONFIGURATION“

GUIA “SELECT HARDWARE”: Necessário identificar quais os dispositivos/hardwares que serão utilizados na instalação.

 Hardware Modules: Selecionar quais os modelos de Hardware que será utilizado.

 Input Address: Neste campo, será mostrado automaticamente os endereçamentos das 

entradas (no caso do módulo selecionado possuir entradas digitais ou analógicas);

 Output Address: Neste campo, será mostrado automaticamente os endereçamentos das 

saídas (no caso do módulo selecionado possuir entradas digitais ou analógicas);

 Description: Neste campo, o usuário pode fazer uma breve descrição a respeito dá 

funcionalidade do módulo selecionado.

 Module Information: Informações a respeito do módulo selecionado.
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TELA  “PROJECT CONFIGURATION“

GUIA “ANALOG I/O CONFIGURATION”:  Nesta guia será configurado os Módulos Analógicos (esta configuração só é necessário 

caso o módulo esteja selecionado para a aplicação):

 Analog Module: Selecionar qual o módulo Analógico que será configurado. A lista apresentará 

os módulos selecionados na guia “Select Hardware”.

 Analog Inputs: Caso o usuário selecione o módulo de entradas analógicas, este campo será 

habilitado, no qual poderá ser configurado os canais analógico e suas variáveis de trabalho.

 Analog Outputs: Caso o usuário selecione o módulo de saídas analógicas, este campo será 

habilitado, no qual poderá ser configurado a variável de trabalho.

 Module Informations: Neste campo, o usuário pode fazer uma breve descrição a respeito dá 

funcionalidade do módulo selecionado.
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TELA  “PROJECT CONFIGURATION“

GUIA “AUXILIARY RELAY CONFIGURATION”: c

 O número de Relés Auxiliares pode ser definido através da caixa de 

seleção “Relay Count”.

 Se no decorrer do programa for necessário a utilização de Relés 

Auxiliares Retentivos, os mesmos deverão ser identificados e marcados. 

 Por exemplo, na figura ao lado, os relés M0, M2 e M4 estão 

sinalizados/identificados que serão utilizados como relés Retentivos.

APÓS  CONCLUIR, PRESSIONAR OK PARA SALVAR AS CONFIGURAÇÕES. 
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TELA DE PROGRAMAÇÃO

APÓS CONCLUIR A IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA, O USUÁRIO PODERÁ DAR INICIO A 

PROGRAMAÇÃO.
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Menu de Ajuda

Esta e outras 

informações estão 

disponíveis no Menu 

“Help”



Quaisquer dúvidas ou 

esclarecimentos sobre as 

informações contidas neste 

documento, por favor entrar em 

contato com o nosso departamento 

de suporte técnico através do:

- Telefone (15) 3263-9840 ou 
- E-mail: suportetecnico@schmersal.com.br.


