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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 os principais recursos e ferramentas disponíveis para

programação no software 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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Inserindo um contato no programa

1. Para incluir um contato, basta clicar em cima do contato desejado (neste caso iremos utilizar como exemplo o contato normalmente

fechado “( ) NO Contact”, manter pressionado e arrastar até a área de programação, conforme destacado na figura abaixo:

Inserindo um contato NA ou NF:
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2. Após arrastar e soltar o elemento no local desejado, irá abrir a janela “Configure Element”, no 

qual será possível escolher qual o contato desejado:

Nota: Caso o usuário estiver configurando uma bobina auxiiar, a caixa de seleção “Retentive” 

estará disponível, no qual permitirá habilitar ou não o comando retentivo para este elemento.

3. Clique na seta “baixo” para mostrar a lista de elementos disponíveis no programa, com isso o 

usuário poderá selecionar o contato desejado. O usuário também pode digitar a letra inicial do contato 

desejado, não precisando navegar na lista inteira, podendo encontrar rapidamente o contato 

relevante.

4. Após selecionar o contato desejado e inserir os comentários, pressione o botão "OK“ para a 

confirmação. O contato será inserido no local designado incialmente no programa.

5. Caso você queira cancelar a utilização do contato selecionado ou fechar a janela, basta clicar em

“Cancel”

Inserindo um contato no programa
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7. Para inserir um outra instância deste mesmo contato, basta clicar com o botão esquerdo no local desejado;

8. Para inserir um outro contato, selecione o elemento na janela “Project window” e seguir o mesmo processo feito anteriormente;

Inserindo uma bobina (  ):

Para inserir uma bobina, selecione o elemento desejado na janela “Project window” e siga os processos descritos acima nos passos 2, 3, 
4, 5, 6 e 8,

Inserindo um contato no programa
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Inserir Blocos de Instruções :

1. Selecione o Bloco de Instrução desejado na janela “Property Window”.

2. Clique na instrução com o botão Direito do mouse e arraste até a Janela de Programação; 

3. Para inserir novas instâncias do mesmo bloco, basta clicar com o botão esquerdo nas posições desejadas.

4. Para inserir um outro contato, selecione o elemento na janela “Project window” e seguir o mesmo processo feito anteriormente

Exemplo:

Inserindo um contato no programa
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Conectando os Contatos, Blocos e Bobinas

Para completar o programa, é necessário conectar os blocos inseridos, para

isso:

Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Connect” ou

utilize o atalho pressionado a letra “W” do teclado.

 Posicione o cursor (figura 1), clique com o botão esquerdo do mouse e

arraste até o contato desejado para a conexão (figura 2).

 Drag the mouse cursor to the end position of the connection line without

releasing the mouse left button.

 Release the mouse button at the end position.

Exemplo:

1

2

3

4

5

6

Inserindo um contato no programa
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Deletando um Contato:

1) Selecione o elemento que você deseja deletar.

2) Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Clear” (figura 1)

Outras formas para executar essa ação:

• Pressionar a tecla “DELETE ou DEL” do teclado;

• Clicar no botão Clear presente na Barra de Ferramentas (figura 2);  

• Na Barra de Ferramentas, clicar na guia Edit >Clear (figura 3);

1

2 3

Deletando um contato existente
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Deletando Linhas de Conexões Verticais e Horizontais:

Para habilitar a função de delete:

1) Clique com o botão direito do mouse e selecione “Delete Connection” ou use o atalho pressionando o 

botão “E” do teclado; 

2) Posicione o cursor na Linha de Conexão a ser deletado;

3) Pressione o botão “ESC” do teclado para desabilitar o comando 'Delete Connection'.

Ou posicione o cursor na linha a ser deletada e pressione “DELETE” ou “DEL” do teclado.

Deletando conexões
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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


