
Tutorial de Utilização do 
Software- Mini CLP FIT

tsFIT-06 –

SIMULANDO UM PROGRAMA
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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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INTRODUÇÃO

A simulação permite ao usuário, visualizar as instruções programadas (lógica ladder) e o funcionamento completo do seu

programa. Para executar essa ação, o controlador FIT pode ou não estar conectado com o PC, ou seja, é possível testar o programa antes de

transferir o mesmo para o controlador;

O usuário poderá similar e verificar o status das entradas e saídas, assim como visualizer a operação dos temporizadores,

contadores e outras operações.

O software disponibiliza 2 tipos de simulações:

 Simulação OnLine : Permite o usuário testar o Controlador conectado ao PC;

 Simulação OffLine: O Usuário testa o programa sem a necessidade de conectar o dispositivo ao PC;
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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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Simulando ON-LINE

Para inicializar a Simulação ON-LINE:

1) Utilize o cabo de comunicação USB para conectar o Controlador FIT ao PC;

2) Clique na opção “ON-LINE” presente na guia “Debug” do menu de Ferramentas, ou utilize o atalho F8 do teclado;

3) Em Seguida verifique se o Status da opção alterou para “ON-LINE”, se sim, o modo de simulação já estará habilitado;
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SIMULANDO ON-LINE

4)   Para iniciar a simulação, é necessário clicar no ícone “Start” (1), após, as linhas do programa ficarão vermelhas, como se 

estivessem identificando a passagem de um sinal (2), indicando que a simulação já está em execução:

1

2
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SIMULANDO ON-LINE

 Nesta simulação, o programa (ladder) presente no CLP é

ignorado e o programa do FIT-Soft será simulado com o

dispositivo;

 O status das entradas é obtido através do acionamento no

Hardware do FIT e os Status das saídas serão atualizadas no

FIT-Soft (será exibido na janela “IO Window”);

 Observe o valor dos parâmetros na guia “Data Watches” da

janela “Information” enquanto o programa é executado;

 Quando as entradas, saídas e as linhas são comutadas entre

sinais de Verdadeiro ou Falso, o diagrama ladder na tela Editor

será exibido conforme a imagem ao lado:

A partir do momento em que o monitoramento dos status está sendo realizado através do software, as condições de acionamento são retiradas

do CLP FIT e apenas serão exibidas nas caixas de seleção do PC (IO Window).

Da mesma forma, sempre que a saída estiver na condição ON ou OFF, como resultado da execução do programa, o Status também será exibido

no PC.
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SIMULANDO OFFLINE

Para inicializar a Simulação OFFLINE, basta seguir o mesmo passo a passo já mostrado nas páginas anteriores

para o modo ONLINE, porém agora, o usuário não precisará conectar o controlador FIT ao PC.

 Neste modo, todas as estradas estarão disponíveis como “check boxes” para serem selecionadas na janela “IO Window”; 

 Para habilitar ou desabilitar uma entrada, basta clicar na caixa de seleção (“check box”) da respective Entrada;

 Para similar as Entradas Analógicas, clicar nas setas cima e baixa da caixa de seleção para incrementar ou decrementar os valores;

 Observe o valor dos parâmetros na guia “Data Watches” da janela “Information” enquanto o programa é executado;

Entradas Digitais Saídas Digitais

Saídas AnalógicasEntradas Analógicas
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SIMULANDO OFFLINE

Exemplo: Simulando o acionamento da entrada digital I00:
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DOWNLOAD DO PROJETO

Informações: 

• O usuário não pode simular um programa com erros de compilação. Corrija os erros para concluir a compilação do programa e reinicie o simulador;

• Durante a simulação on-line e off-line, o usuário pode alterar o valor Preset dos blocos pressionando o ícone “Pause Simulation” na barra de ferramentas de 

depuração e a simulação será interrompida.

• Para alterar o valor predefinido do Bloco durante a simulação, siga as etapas abaixo;

1) Clique no ícone “Pause Simulation”

2) Clique duas vezes no no Bloco que deseja alterar ( A janela de propriedades desse SFB ativará a contagem predefinida).

3) Agora, o usuário pode alterar o valor predefinido desse Bloco;

4) Dessa forma, o valor pré-definido do Bloco será alterado;

5) Para continuar a simulação com o valor predefinido alterado, o usuário deve clicar no botão “Continue Scan” na barra de ferramentas de depuração.

Observações:

• O Suporte acima são para os blocos como Timers, Contadores, Time Switch e Horimetro.

• Mas não suporta HSC, HSO, MODBUS, GSM e Special IO.
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TELA DE PROGRAMAÇÃO

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.


