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DOWNLOAD E UPLOAD DO 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 efetuar o

download e Upload de um projeto utilizando o 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
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ARQUITETURA

124109124109

+24vdc
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DOWNLOAD DO PROJETO

PC -> Controlador
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Compilando o Programa

 Para efetuar o download no controlador FIT, é necessário primeiramente compilar o programa afim 

de verificar a existência de possíveis erros, para isso:

 Acessar o Menu “Tools” na barra superior e clicar em “Compile”;

 Também pode ser utilizado atalho pressionando F7 do teclado.
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Compilando o Programa

 A função Compile do FIT-Soft torna mais simples a identificação de possíveis erros no programa;

 Antes de simular ou realizar o download do programa no FIT, é importante que o usuário deve compilar o projeto;

 Se a compilação não for feita manualmente, o software irá realizar a função automaticamente e irá compilar para garantir que a

escada de execução seja adequada.

 Após a compilação, o software apresentará uma janela informando os Erros e Avisos detectados, caso a compilação seja bem-

sucedida, a janela de exibirá o programa e dados referente á Memória utilizada e restante.

 O memória disponível para programação é de 32500 bytes

 O tamanho máximo da memória de dados é de 1024 bytes.

 Erros ocorridos durante a compilação não podem ser ignorados e devem ser resolvido para a sequência da operação de simulação ou

download. Os avisos não irão interferir no funcionamento do programa, porém devem ser verificados e corrigidos para evitar futuros

erros.

Informações Importantes:
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Download do Projeto

Após compilar o programa e corrigir os erros identificados (se houver), para efetuar o download do PC para o 

Dispositivo:

 Clicar na guia “Tools” -> “Transfer” -> Clicar em “PC to Device” (É possível executar

este comando através do atalho “Ctrl+D”);

 O FIT-SOFT irá apresentar uma mensagem informando que o programa existente no

CLP será deletado e questionando se o Usuário quer prosseguir com o download,

caso sim, basta clicar em “Yes” e o download será feito, caso contrário, o download

não terá sequência.

 Durante o processo de download, ficará disponível na tela uma barra informando o status do processo:

 Após a conclusão da transferência, uma mensagem informando o sucesso do processo será mostrada:
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Download do Projeto

 Caso o Download do programa apresente alguma falha, a transferência é anulada e uma mensagem de erro é exibida 

na janela de Informações;

 Se a versão do firmware do dispositivo não estiver atualizado, o software iniciará o processo para atualização;

 No início da atualização do firmware, o FIT-Soft pedirá a autorização para apagar o programa existente no dispositivo 

e para fazer backup do arquivo ladder;

 Se o usuário pressionar 'SIM', a caixa de diálogo aparecerá para salvar projeto que será descarregado, então 

selecione a pasta (diretório) na qual o usuário quer utilizar;

 Em seguida, a atualização do firmware será iniciada e pós a conclusão, o programa será descarregado no dispositivo.

Informações Importantes:
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Upload do Projeto

Controlador -> PC
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Upload do Projeto

Para transferir o programa de um Dispositivo para um PC :

 Clicar na guia “Tools” -> “Transfer” -> Clicar em “Device to PC” (É possível executar

este comando através do atalho “Ctrl+U”);

 Durante o processo de Upload, ficará disponível na tela uma barra informando o 

status do processo:

 Para salvar o programa, será necessário definir o diretório e nome do arquivo:

 Caso o programa que está sendo carregado possua 

senha, uma janela irá surgir solicitando a senha atual e 

uma nova senha! Após a confirmação dos dados, clicar 

em OK e “SAVE”.

Após esse processo, o Usuário terá o programa 

salvo no diretório escolhido!
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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.


