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Revisões deste Manual


A seguir é mostrado um histórico das alterações ocorridas neste Manual:
Revisão A / Outubro / 2019
Revisão B / Agosto / 2020
Revisão C / Setembro / 2020

Documentos de referência

Documento

Revisão

Descrição

INPI-CPU-3B

D

Controlador programável

INPI-INP-8DI

D

INPI-OUT-4DO-REL

D

INPI-INA-4AI

D

INPI-OUT-4AO

A

INPI-OUT-8DO-TRA

A

INPI-OUT-8DO-TRI

A

Módulo de 8 entradas digitais
Módulo de 4 saídas digitais a relé
Módulo de 4 entradas analógicas
Módulo de 4 saídas analógicas
Módulo de 8 saídas digitais a transistor
Módulo de 8 saídas digitais a triac
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1. O que é o InWeb?
InWeb é uma ferramenta que fica embarcada na CPU do INPI-CPU-3B e é utilizada para a configuração da aplicação, dos cartões de entradas e
saídas, diagnósticos de rede, agendamentos de tarefas e visualização da aplicação do usuário. Com esta ferramenta é possível criar objetos
dinamicamente em tela sem a necessidade de conhecimentos em programação, adicionando/editando parâmetros.
Esta poderosa ferramenta é utilizada como um sistema SCADA, sem ter que adicionalmente ter que fazer a aquisição de softwares ou
microcomputadores.
Com a funcionalidade de log dos componentes, esta plataforma pode ser usada como um datalogger de processo, onde os dados ficam
armazenados diretamente na CPU em banco de dados.

2. Descrição da Interface do usuário

1 – Dashboard: Tela inicial do sistema
2 – Componentes: Adiciona / edita componentes do sistema
3 – Configurações: Acesso às configurações gerais da aplicação, configurações dos módulos, cadastro e alteração de usuários.
4 – Alarmes do Sistema – Indicação de alarmes ativos.
5 – Status da CPU – Informações da CPU
6 – Usuário Ativo – Indica usuário logado no sistema.
7 – Data e Hora da CPU – Relógio da CPU.
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3. Configuração

1 – Configurações de hardware – Nesta opção o usuário tem acesso a conexões de rede local, Wi-Fi, internet, adiciona, configura e monitora
os módulos de hardware que compõem a aplicação.
2 – Configurações gerais da aplicação – Nesta opção o usuário tem acesso às configurações da aplicação como nome do sistema, taxa de
atualização dos componentes na tela, adição e alterações de menus e outras propriedades gráficas.
3 – Configurações de usuários – Acesso a inclusão e as configurações de usuários.
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3.1. Configurações módulos In-Tech INPI

1 – Informações de rede local (ethernet e Wi-Fi) –Informação das portas de rede presentes na CPU.
2 – Configurações de rede local (ethernet e Wi-Fi) – Ao pressionar este botão o usuário tem a opção de alterar as configurações de rede.

3 – Informações de rede pública (Internet) - Informação da rede pública em que o sistema está conectado.
4 – Atualiza informações referente a rede pública (Internet) em que o sistema está conectado.
5 – Redes Wi-Fi encontradas - Informação de quais redes Wi-Fi estão ativas e disponíveis para conexão.
6 – Scan rede Wi-Fi - Através deste comando o usuário faz uma busca das redes Wi-Fi que estão visíveis para a conexão.
7 – Conectar-se à rede – Através deste comando o usuário pode conectar-se a uma das redes Wi-Fi que estão disponíveis.
8 – Elementos encontrados no barramento de rede – Visualização dos módulos que estão conectados ao barramento da rede INPI-NET.
9 – Scan rede INPI-NET - Através deste comando o usuário faz uma busca em todo o barramento da rede INPI-NET.
10 – Atalho para a folha de dados (datasheet) dos módulos.
11 – Seleção do módulo de hardware para monitoramento e configurações.
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Atualmente o sistema In-Tech INPI é composto dos seguintes módulos:

Módulos

Descrição

INPI-CPU-3B

CPU do INPI-CPU-3B

INPI-INA-4AI

Módulo com 4 entradas analógicas

INPI-INP-8DI

Módulo com 8 entradas digitais

INPI-OUT-4DOREL

Módulo com 4 saídas digitais a relé

INPI-OUT-4AO

Módulo com 4 saídas analógicas

INPI-OUT-8DOTRA

Módulo com 8 saídas digitais a transistor

INPI-OUT-8DO-TRI

Módulo com 8 saídas digitais a triac

*Para maiores informações sobre os módulos, consultar o datasheet específico.
12 – Reboot In-TechPi - Através deste comando o usuário faz uma reinicialização da CPU da aplicação.
13 – Programação Node-RED - Através deste comando o usuário tem acesso a Plataforma Node-RED embarcada na CPU para o
desenvolvimento de lógicas e integração com outros sistemas via API ou drivers de comunicação. Esta plataforma é amplamente
difundida na comunidade IoT e possui uma vasta documentação na internet.
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3.2. Configurações gerais da aplicação

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Sistema

Indica o sistema existente

Sim

Valor sem
intervenção do
usuário

Nome

Nome do sistema

Sim

De 1 até 45
Caracteres

Atualização Componentes (s)

Taxa de atualização dos componentes em tela

Sim

De 0 a 3600

Atualização charts (s)

Taxa de atualização dos componentes do tipo
gráfico

Sim

De 5 a 3600

Nome menu 2..10

Nome do menu customizável com limite de 10

Não

De 0 até 45
Caracteres

Ícone menu 2..10

Ícone do menu customizável

Não

Conforme seleção

Mostrar barra de alarmes?

Habilita a visualização da barra de alarmes no
rodapé da aplicação

Não

Sim/Não

Habilitar alarme sonoro?

Habilita efeito sonoro do alarme

Não

Sim/Não

Não

Imagem visível
para a seleção

N/A

N/A

Figura do cliente
Enviar parâmetros

Campo para a seleção da imagem da aplicação
que é mostrada acima dos menus
Botão para validar os parâmetros acima
escolhidas pelo cliente para serem salvas no
sistema

Upload de Imagens para o
controlador

Seleção do arquivo a enviar para o servidor

N/A

N/A

Enviar imagem

Botão para validar a seleção da imagem
escolhida para ser salva no sistema
**Observar caixa de seleção para destino da
imagem:
- Pasta geral: imagens utilizadas para seleção
“Figura cliente”
- Pasta objetos: Imagens utilizadas nos
componentes de indicação de estado e botão.

N/A

N/A
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Exclusão de imagens na pasta
geral

Exclui imagens da pasta geral:
- Pasta geral: imagens utilizadas para seleção
“Figura cliente”

N/A

N/A

Exclusão imagens na pasta objetos

Exclui imagens da pasta objetos:
- Pasta objetos: Imagens utilizadas nos
componentes de indicação de estado e botão.

N/A

N/A

Padrão de fábrica

Retorna toda a aplicação para o padrão de
fábrica.

N/A

N/A

3.3. Usuários

Nesta tela é possível adicionar novos usuários e informa os usuários que estão ativos no sistema, podendo alterar as suas atribuições e acesso.

Parâmetro

Descrição

Valor permitido

Nome

Nome do usuário

Até 45 caracteres

E-mail
Senha
Sistema:

Nível de acesso

E-mail que será utilizado para login

Formato de E-mail

Senha de acesso
Selecione o sistema que o usuário terá acesso

Nível de acesso

Administrador master: acesso a todas as funcionalidades
Operador: Acesso restrito a visualização e comandos
Visitante: Somente visualização
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3.4. Componentes

Nesta tela o usuário adiciona e configura os componentes que irão compor as telas da aplicação.
O sistema InWeb possui os seguintes componentes:

3.4.1. Tipos de componentes

O sistema conta com vários objetos para indicação, comandos, tarefas e outras funcionalidades:

Nome

Descrição

Display de Indicação

Indica o valor de um registro de forma numérica

Display de indicação com
barras

Indica o valor de um registro em forma de barras

Display de indicação com
gauge

Indica o valor de um registro em forma de “gauge”

Indicação de Estado

Indica o estado de um registro de um componente na forma de uma
animação. Normalmente para indicações booleanas

Botão

Atua sobre um registro para ligar ou desligar. Como por exemplo um
cartão de saídas digitais.

Tarefas por horário

Utilizado para agendar tarefas como ligar / desligar equipamentos em
determinados horários e alterar setpoints.

Setpoint

Utilizado para alterar o valor de um registro numérico de um objeto

Gráfico

Utilizado para indicar os valores históricos ou em tempo real dos
objetos.

Visualizador de Alarmes

Utilizado para indicar os alarmes gerados pelos objetos

Dimmer

Utilizado junto ao módulo INPI-OUT-8DO-TRI para controle de
potência.

Imagem estática

Utilizado para demonstrar uma imagem no dashboard.

Fita RGB

Utilizado junto ao módulo INPI-OUT-8DO-TRA para seleção da cor na
fita RGB.
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3.4.1.1. Display de Indicação
É usado para indicar o valor de um registro de forma numérica

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente
Campo para ajustar o tamanho da fonte dos caracteres
alfanuméricos
Campo para ajustar as o posicionamento dos
caracteres
Caso o componente faça um acesso direto ao módulo
de hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a
base de dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de
acordo com o endereço do módulo de hardware
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo
do INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o
equipamento para indicação. Caso seja na base de
dados local, indicar o número do registro
Unidade de medida para indicação

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Não

De 0 a 65535

Não

De 0 a 65535

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Não

Valor visível para a seleção

Não

De 0 a 9,999

Não

Sim/Não

Não

Sim/Não

Não

De 1 a 65535

Não

Sim/Não

Fonte (size)
Espaçamento superior
Tipo do módulo
Endereço do módulo de
estado
Registro do módulo de
estado
Unidade de Medida
Fator Multiplicativo

Log (segundos)?

Alteração/B.Morta

Sequência de
visualização
Visível?

Campo para ajuste de casas decimais
Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por tempo. Neste campo também é
possível determinar o tempo de gravação. Estas
informações são gravadas para posteriormente serem
visualizadas no componente “Gráfico”
Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por alteração. Neste campo
também é possível determinar a faixa de alteração.
Estas informações são gravadas para posteriormente
serem visualizadas no componente “Gráfico”
Sequência do componente na tela para melhor
disposição.
Indica se o componente será visível em tela
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Em qual menu mostrar?
Gera alarme?

Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado
Campo para selecionar se necessário gerar um alarme
para a indicação na barra de alarmes

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente

Não

Sim/Não

3.4.1.2. Display de indicação com barras.
É usado para indicar o valor de um registro de um componente na forma de um gráfico de barras.
Está é a sua representação gráfica na tela do usuário:

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Unidade de Medida

Breve descrição do Componente
Caso o componente faça um acesso direto ao módulo
de hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a
base de dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de
acordo com o endereço do módulo de hardware
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo
do INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o
equipamento para indicação. Caso seja na base de
dados local, indicar o número do registro
Unidade de medida para indicação

Não

Valor visível para a seleção

Fator Multiplicativo

Campo para ajuste de casas decimais

Não

De 0 a 9,999

Nível Mínimo

Valor mínimo do objeto

Sim

De 0 a 65535

Nível Máximo

Valor máximo do objeto
Ajuste de escala máxima para indicação. Quando o
valor do registro for maior do que o indicado, a escala
muda de cor
Ajuste de escala mínima para indicação. Quando o
valor do registro for menor do que o indicado, a escala
muda de cor

Sim

De 0 a 65535

Não

De 0 a 65535

Não

De 0 a 65535

Tipo do módulo
Endereço do módulo de
estado
Registro do módulo de
estado

Nível Alto

Nível Baixo
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Log (segundos)?

Alteração/B.Morta

Sequência de
visualização
Visível?
Em qual menu mostrar?
Gera alarme?

Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por tempo. Neste campo também é
possível determinar o tempo de gravação. Estas
informações são gravadas para posteriormente serem
visualizadas no componente “Gráfico”
Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por alteração. Neste campo
também é possível determinar a faixa de alteração.
Estas informações são gravadas para posteriormente
serem visualizadas no componente “Gráfico”
Sequência do componente na tela para melhor
disposição.
Indica se o componente será visível em tela
Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado
Campo para selecionar se necessário gerar um alarme
para a indicação na barra de alarmes

Não

Sim/Não

Não

Sim/Não

Não

De 1 a 65535

Não

Sim/Não
Menu Válido Configurado
anteriormente

Sim
Não

Sim/Não

3.4.1.3. Display de indicação com gauge
Usado para indicar o valor de um registro de um componente na forma de um gráfico gauge.

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente
Caso o componente faça um acesso direto ao módulo
de hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a
base de dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de
acordo com o endereço do módulo de hardware
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo
do INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o
equipamento para indicação. Caso seja na base de
dados local, indicar o número do registro

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Tipo do módulo
Endereço do módulo de
estado
Registro do módulo de
estado
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Unidade de Medida

Unidade de medida para indicação

Não

Valor visível para a seleção

Fator Multiplicativo

Campo para ajuste de casas decimais

Não

De 0 a 9,999

Nível Mínimo

Valor mínimo do objeto

Sim

De 0 a 65535

Nível Máximo

Valor máximo do objeto
Ajuste de escala mínima para indicação. Quando o
valor do registro for menor do que o indicado, a escala
muda de cor
Ajuste de escala máxima para indicação. Quando o
valor do registro for maior do que o indicado, a escala
muda de cor
Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por tempo. Neste campo também é
possível determinar o tempo de gravação. Estas
informações são gravadas para posteriormente serem
visualizadas no componente “Gráfico”
Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por alteração. Neste campo
também é possível determinar a faixa de alteração.
Estas informações são gravadas para posteriormente
serem visualizadas no componente “Gráfico”
Sequência do componente na tela para melhor
disposição.
Indica se o componente será visível em tela
Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado
Campo para selecionar se necessário gerar um alarme
para a indicação na barra de alarmes

Sim

De 0 a 65535

Não

De 0 a 65535

Não

De 0 a 65535

Não

Sim/Não

Não

Sim/Não

Não

De 1 a 65535

Não

Sim/Não
Menu Válido Configurado
anteriormente

Nível Baixo

Nível Alto

Log (segundos)?

Alteração/B.Morta

Sequência de
visualização
Visível?
Em qual menu mostrar?
Gera alarme?

3.4.1.4. Indicação de Estado
Usado para indicar o estado de um registro de um componente na forma de uma animação.
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Segue abaixo os parâmetros de configuração do objeto:

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Imagem ON

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for verdadeiro

Sim

Imagem visível para a
seleção

Imagem OFF

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for falso

Sim

Imagem visível para a
seleção

Tamanho da Imagem

Campo para ajustar as dimensões da imagem

Não

De 0 a 65535

Campo para ajustar as o posicionamento da imagem

Não

De 0 a 65535

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Não

Sim/Não

Não

Sim/Não

Espaçamento Superior
Tipo do módulo
Endereço do módulo de
estado
Registro do módulo de
estado

Log (segundo)?

Alteração/B.Morta

Caso o componente faça um acesso direto ao módulo de
hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a base de
dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo do
INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o equipamento
para indicação. Caso seja na base de dados local, indicar o
número do registro
Informa se o componente fará a gravação dos dados em
banco de dados por tempo. Neste campo também é possível
determinar o tempo de gravação. Estas informações são
gravadas para posteriormente serem visualizadas no
componente “Gráfico”
Informa se o componente fará a gravação dos dados em
banco de dados por alteração. Neste campo também é
possível determinar a faixa de alteração. Estas informações
são gravadas para posteriormente serem visualizadas no
componente “Gráfico”

Sequência de
visualização

Sequência do componente na tela para melhor disposição.

Não

De 1 a 65535

Visível?

Indica se o componente será visível em tela

Não

Sim/Não

Em qual menu mostrar?

Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente

Gera alarmes?

Campo para selecionar se necessário gerar um alarme para
a indicação na barra de alarmes

Não

Sim/Não

3.4.1.5. Botão
Usado para ligar ou desligar um equipamento
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Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Imagem ON

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for verdadeiro

Sim

Imagem visível para a
seleção

Imagem OFF

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for falso

Sim

Imagem visível para a
seleção

Tamanho da Imagem

Campo para ajustar as dimensões da imagem

Não

De 0 a 65535

Espaçamento Superior

Campo para ajustar as o posicionamento da imagem

Não

De 0 a 65535

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Não

Sim/Não

Não

Sim/Não

Tipo do módulo
Endereço do módulo de
estado
Registro do módulo de
estado
Endereço do módulo de
Acionamento
Registro do módulo de
acionamento

Log (segundo)?

Alteração/B.Morta

Caso o componente faça um acesso direto ao módulo de
hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a base de
dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware para indicar o
estado (ligado/desligado)
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo do
INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o equipamento
para indicação. Caso seja na base de dados local, indicar o
número do registro
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware para realizar o
acionamento
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo do
INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o equipamento
para acionamento. Caso seja na base de dados local,
indicar o número do registro
Informa se o componente fará a gravação dos dados em
banco de dados por tempo. Neste campo também é possível
determinar o tempo de gravação. Estas informações são
gravadas para posteriormente serem visualizadas no
componente “Gráfico”
Informa se o componente fará a gravação dos dados em
banco de dados por alteração. Neste campo também é
possível determinar a faixa de alteração. Estas informações
são gravadas para posteriormente serem visualizadas no
componente “Gráfico”

Sequência de
visualização

Sequência do componente na tela para melhor disposição.

Não

De 1 a 65535

Visível?

Indica se o componente será visível em tela

Não

Sim/Não

Em qual menu mostrar?

Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente

Gera alarmes?

Campo para selecionar se necessário gerar um alarme para
a indicação na barra de alarmes

Não

Sim/Não
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3.4.1.6. Setpoint
Usado para mudar o registro numérico de um componente.

Esta é a sua tela de configuração:

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente
Campo para ajustar o tamanho da fonte dos caracteres
alfanuméricos
Campo para ajustar as o posicionamento da imagem
Caso o componente faça um acesso direto ao módulo
de hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a
base de dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de
acordo com o endereço do módulo de hardware
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo
do INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado ao
equipamento para escrita (saída analógica por
exemplo). Caso seja na base de dados local, indicar o
número do registro
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de
acordo com o endereço do módulo de hardware
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo
do INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o
equipamento para indicação. Caso seja na base de
dados local, indicar o número do registro
Unidade de medida para indicação

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Não

De 0 a 65535

Não

De 0 a 65535

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Não

Valor visível para a seleção

Fonte (size)
Espaçamento Superior
Tipo do módulo
Endereço do módulo de
acionamento
Registro do módulo de
acionamento
Endereço do módulo, de
estado
Registro do módulo de
estado
Unidade de Medida
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Fator Multiplicativo

Log (segundo)?

Alteração/B.Morta

Sequência de
visualização
Visível?
Em qual menu mostrar?
Gera alarmes?

Campo para ajuste de casas decimais
Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por alteração. Neste campo
também é possível determinar a faixa de alteração.
Estas informações são gravadas para posteriormente
serem visualizadas no componente “Gráfico”
Informa se o componente fará a gravação dos dados
em banco de dados por alteração. Neste campo
também é possível determinar a faixa de alteração.
Estas informações são gravadas para posteriormente
serem visualizadas no componente “Gráfico”
Sequência do componente na tela para melhor
disposição.
Indica se o componente será visível em tela
Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado
Campo para selecionar se necessário gerar um alarme
para a indicação na barra de alarmes

3.4.1.7. Tarefas por horário
Usado para agendar a mudança do estado de um registro ou objeto.

O clicar no Botão Horário para iniciar aparecerá à tela de configuração de início da Tarefa:
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Não

De 0 a 9,999

Não

Sim/Não

Não

Sim/Não

Não

De 1 a 65535

Não

Sim/Não
Menu Válido Configurado
anteriormente

Sim
Não

Sim/Não
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O clicar no Botão Horário para finalizar tarefa aparecerá à tela de configuração de finalização da Tarefa:

Esta é a sua tela de configuração:

Segue abaixo os parâmetros de configuração do objeto:

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Na base de dados local, indicar o número do registro

Sim

Valor visível para a seleção

Sequência do componente na tela para melhor disposição.

Não

De 1 a 65535

Visível?

Indica se o componente será visível em tela

Não

Sim/Não

Em qual menu mostrar?

Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente

Registro do módulo de
estado
Sequência de
visualização
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3.4.1.8. Gráfico
Componente para indicar os dados de forma gráfica de modo histórico e em tempo real.

1 - No canto superior direito do gráfico encontra-se um botão para exportar o gráfico no formato PDF
2 - Ao lado do botão de exportar possui um botão para configurar o período de consulta do gráfico.
As configurações possíveis para o agrupamento de dados são:
- Sem agrupamento
Quando selecionado sem agrupamento, todos os registros referente ao objeto que estão no gráfico serão plotados.
- Por minuto
O filtro trará um registro por minuto, ou seja, se tem um log a cada 10 segunda, será plotado 1 registro ao invés de 6. Esse registro será
escolhido aleatoriamente no intervalo de um minuto.
- Por hora
O filtro trará um registro por hora. Este registro será escolhido aleatoriamente neste intervalo.
- Por dia
O filtro trará 1 registro a cada 24 minutos. Este registro será escolhido aleatoriamente neste intervalo.
- Por semana
O filtro trará 1 registro a cada 2 horas e 48 minutos. Este registro será escolhido aleatoriamente neste intervalo.
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Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Largura

Largura do gráfico em relação à tela

Sim

Pequeno/Médio/Grande

Altura (Pixels)

Altura do gráfico em relação à tela

Sim

De 1 a 65535

Label eixo horizontal

Campo para um breve título do eixo horizontal

Não

De 1 até 45 Caracteres

Label eixo vertical

Campo para um breve título do eixo vertical

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Posição legenda

Ajuste da posição da legenda das séries de objetos

Sim

Embaixo / em cima/ esquerda/
direita

Sequência de
visualização

Sequência do componente na tela para melhor disposição.

Não

De 1 a 65535

Visível?

Indica se o componente será visível em tela

Não

Sim/Não

Em qual menu
mostrar?

Campo para selecionar qual menu o componente será apresentado

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente

Eixo horizontal

Habilita a visualização do texto do eixo horizontal

Não

N/A

Escala eixo horizontal

Habilita a visualização do texto da escala do eixo horizontal

Não

N/A

Grid eixo horizontal

Habilita a visualização da grid do eixo horizontal

Não

N/A

Legenda

Habilita a visualização da legenda

Não

N/A

Segue abaixo os campos para o usuário inserir os objetos no gráfico:

Segue abaixo os parâmetros de configuração de cada série de objeto:

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Série de objetos

Campo para a seleção de um objeto para a sua visualização no Chart

Sim

Objetos já configurados
anteriormente e que possuam
o log habilitado

Tipo

Campo para a seleção do tipo de gráfico

Sim

Barra/Linha

Espessura

Campo para a seleção da espessura da linha do gráfico

Sim

De 1 a 10

Título?

Habilita a visualização da descrição do objeto

Não

N/A
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Escala?

Habilita a visualização da escala do objeto

Não

N/A

Grid?

Habilita a visualização da grid do objeto

Não

N/A

Max

Escala máxima da série

Sim

De 1 a 65535

Min

Escala mínima da série

Sim

De 0 a 65535

Cor de fundo

Campo para a seleção da cor de fundo do gráfico do objeto

Não

RGB com transparência

Cor de borda

Campo para a seleção da cor da linha do gráfico do objeto

Não

RGB com transparência

Cor do ponto

Campo para a seleção da cor dos pontos do gráfico do objeto

Não

RGB com transparência

Cor da borda do ponto

Campo para a seleção da cor da borda dos pontos do gráfico do
objeto

Não

RGB com transparência

Período

Determina o período da visualização

Sim

Da última hora até último ano

Resolução

Indica o agrupamento dos dados da consulta

Sim

Por minuto até por semana

3.4.1.9. Visualizador de Alarmes
Usado para indicar os alarmes gerados dos objetos.

Segue abaixo as descrições dos itens:
1 - Sumário de alarme, podendo conter as seguintes informações:
Campo

Descrição

Ocorrido

Data e hora em que ocorreu o alarme

Resolução

Data e hora que foi normalizado o alarme

Duração

Tempo em que permaneceu o alarme

Descrição

Descrição do alarme ocorrido

Objeto

Objeto a que pertence o alarme

Menu
navegação

Tela a que pertence o objeto

Valor

Valor do alarme

2 - Botão de configuração do visualizador de alarmes:
Ao ser pressionado dará acesso as configurações do visualizador:
Segue abaixo a tela de configuração do visualizador:
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Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor
Permitido

Modo

Campo para selecionar o tipo de sumário de
alarmes

Sim

Tempo Real/
Histórico

Menu
navegação

Habilita a Visualização de qual menu pertence
o objeto

Sim

N/A

Objeto

Habilita a Visualização de qual objeto pertence
o alarme

Sim

N/A

Valor

Habilita a Visualização de qual foi o valor de
alarme do objeto

Não

N/A

Não

N/A

Sim

N/A

Sim

Menus ativos
para a
visualização

Ação
Duração

Filtrar por
Menu

Habilita o comando de apagar manualmente o
alarme do sumário
Habilita a Visualização do tempo de duração
do alarme
Campo usado para o usuário poder visualizar
somente os alarmes de uma determinada tela
ou de todas

3 – Botão para exportar os alarmes para no formato PDF.
4 – Botão para exportar os alarmes para o Excel.
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3.4.1.10.

Alarmes dos componentes

Cada componente possui a opção de gerar alarmes que serão armazenados em um banco de dados para possíveis consultas posteriores e
indicação nas barras.
Esta opção é habilitada através da opção “Gera alarme” existente em todos os componentes.
Segue abaixo a visualização dos campos para o caso do alarme for do tipo ON ou OFF:

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor
Permitido

Gera
alarme?

Habilita a geração de alarmes de um objeto

Sim

N/A
Alarme em
ON/Alarme
em
Off/Alarme
Analógico

Tipo de
Alarme

Campo usado para selecionar o tipo de alarme

Sim

Texto
ON/OFF

Campo usado para a digitação do texto que
aparecerá quando o alarme estiver ativo

Sim

Prioridade

Campo usado para selecionar a prioridade do
alarme

Sim

Muito
alta/Alta/
Média/
Normal

E-mail
para
alertas

Campo usado para selecionar um e-mail caso
queira enviar uma mensagem com o alarme

Não

Formatação
válida de um
e-mail

Segue abaixo a visualização dos campos para o caso de o alarme ser do tipo Analógico:

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor
Permitido

Gera alarme?

Habilita a geração de alarmes de um objeto

Sim

N/A

Tipo de Alarme

Campo usado para selecionar o tipo de
alarme

Sim

Analógico

Texto muito alto

Campo usado para habilitar e digitar o texto
que aparecerá quando o alarme estiver ativo

Sim

De 1 até 45
Caracteres
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Valor muito alto

Valor para gerar alarme de “muito alto”

Não

Prioridade

Campo usado para selecionar a prioridade do
alarme

Sim

Texto alto

Campo usado para habilitar e digitar o texto
que aparecerá quando o alarme estiver ativo

Sim

Valor alto

Valor para gerar alarme de “alto”

Não

Prioridade

Campo usado para selecionar a prioridade do
alarme

Sim

Texto baixo

Campo usado para habilitar e digitar o texto
que aparecerá quando o alarme estiver ativo

Sim

Valor baixo

Valor para gerar alarme de “baixo”

Não

Prioridade

Campo usado para selecionar a prioridade do
alarme

Sim

Texto muito baixo

Campo usado para habilitar e digitar o texto
que aparecerá quando o alarme estiver ativo

Sim

Valor muito baixo

Valor para gerar alarme de “muito baixo”

Não

De 0 a 65535

Prioridade

Campo usado para selecionar a prioridade do
alarme

Sim

Muito
alta/Alta/
Média/
Normal

E-mail para alertas

Campo usado para indicar e-mail caso queira
enviar (requer conexão com a internet) uma
mensagem com o alarme

Não

Formatação
válida de um
e-mail

3.4.1.11.

Dimmer

Usado para fazer controle de potência.
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Muito
alta/Alta/
Média/
Normal
De 1 até 45
Caracteres

De 0 a 65535

Muito
alta/Alta/
Média/
Normal
De 1 até 45
Caracteres

De 0 a 65535

Muito
alta/Alta/
Média/
Normal
De 1 até 45
Caracteres
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Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Imagem ON

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for verdadeiro

Sim

Imagem visível para a
seleção

Imagem OFF

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for falso

Sim

Imagem visível para a
seleção

Tamanho da Imagem

Campo para ajustar as dimensões da imagem

Não

De 0 a 65535

Campo para ajustar as o posicionamento da imagem

Não

De 0 a 65535

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Sim

De 0 a 240

Sim

Valor visível para a seleção

Não

Sim/Não

Não

Sim/Não

Espaçamento Superior
Tipo do módulo
Endereço do módulo de
estado
Registro do módulo de
estado
Endereço do módulo de
Acionamento
Registro do módulo de
acionamento

Log (segundo)?

Alteração/B.Morta

Caso o componente faça um acesso direto ao módulo de
hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a base de
dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware para indicar o
estado (ligado/desligado)
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo do
INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o equipamento
para indicação. Caso seja na base de dados local, indicar o
número do registro
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware para realizar o
acionamento
Caso seja seleciona o módulo de hardware em “Módulo do
INPI-CPU ”, indicar o canal que estará ligado o equipamento
para acionamento. Caso seja na base de dados local,
indicar o número do registro
Informa se o componente fará a gravação dos dados em
banco de dados. Neste campo também é possível
determinar o tempo de amostragem. Estas informações são
gravadas para posteriormente serem visualizadas no
componente “Gráfico”
Informa se o componente fará a gravação dos dados em
banco de dados por alteração. Neste campo também é
possível determinar a faixa de alteração. Estas informações
são gravadas para posteriormente serem visualizadas no
componente “Gráfico”

Sequência de
visualização

Sequência do componente na tela para melhor disposição.

Não

De 1 a 65535

Visível?

Indica se o componente será visível em tela

Não

Sim/Não

Em qual menu mostrar?

Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente
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3.4.1.12.

Imagem estática

Usado para mostrar uma imagem no dashboard.

Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Imagem

Campo para selecionar uma imagem para aparecer no
objeto

Sim

Imagem visível para a
seleção

Tamanho da Imagem

Campo para ajustar as dimensões da imagem

Não

De 0 a 65535

Espaçamento Superior

Campo para ajustar as o posicionamento da imagem

Não

De 0 a 65535

Registro do módulo de
acionamento

Campo default do sistema

Não

Valor visível para a seleção

Largura

Tamanho que o objeto irá ocupar no dashboard

Sim

Valor visível para a seleção

Sequência de
visualização

Sequência do componente na tela para melhor disposição.

Não

De 1 a 65535

Visível?

Indica se o componente será visível em tela

Não

Sim/Não

Em qual menu mostrar?

Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente

3.4.1.13.

Fita RGB

Usado para selecionar a cor em fita RGB.
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Parâmetro

Descrição

Campo
Obrigatório

Valor Permitido

Selecione o Sistema

Sistema que deverá receber o componente

Sim

Sem ação

Descrição

Breve descrição do Componente

Sim

De 1 até 45 Caracteres

Imagem ON

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for verdadeiro

Sim

Imagem visível para a
seleção

Imagem OFF

Campo para selecionar uma imagem para aparecer quando
o valor de registro do objeto for falso

Sim

Imagem visível para a
seleção

Tamanho da Imagem

Campo para ajustar as dimensões da imagem

Não

De 0 a 65535

Campo para ajustar as o posicionamento da imagem

Não

De 0 a 65535

Sim

Módulo visível para a
seleção

Sim

De 0 a 240

Espaçamento Superior

Endereço do módulo de
acionamento (vermelho)

Caso o componente faça um acesso direto ao módulo de
hardware, indicar o modelo. No caso de acesso a base de
dados local, selecione a opção “genérico”
Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware

Canal vermelho

Indicar o canal que estará ligada a fita vermelha

Sim

Valor visível para a seleção

Endereço do módulo de
acionamento (verde)

Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware

Sim

De 0 a 240

Canal verde

Indicar o canal que estará ligada a fita verde

Sim

Valor visível para a seleção

Endereço do módulo de
acionamento (azul)

Valor 0 para base de dados local ou de 1 a 240, de acordo
com o endereço do módulo de hardware

Sim

De 0 a 240

Canal azul

Indicar o canal que estará ligada a fita azul

Sim

Valor visível para a seleção

Campo default do sistema

Não

Valor visível para a seleção

Sequência do componente na tela para melhor disposição.

Não

De 1 a 65535

Visível?

Indica se o componente será visível em tela

Não

Sim/Não

Em qual menu mostrar?

Campo para selecionar qual menu o componente será
apresentado

Sim

Menu Válido Configurado
anteriormente

Tipo do módulo

Registro do módulo de
estado
Sequência de
visualização
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3.5. Banco de dados

1 – Backup de log – Nesta opção o usuário poderá estar fazendo o download dos dados da tabela referente ao componente.
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2 – Limpar logs – Nesta opção o usuário poderá estar excluindo dados da tabela referente ao componente.

3 – Informações – Acesso a informações sobre memória do banco de dados e da tabela referente ao componente.
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4. Primeiros passos para a configurar a sua aplicação

Passo 1 – Ligar os módulos INPI a uma fonte de 10..24Vdc

Passo 2 – Conectar o módulo INPI ao barramento INPI-NET

Passo 3 - Para acesso a ferramenta InWeb, através do seu navegador de internet, inicialmente o usuário deverá conectar-se fisicamente seu PC
via cabo ethernet ao INPI-CPU-3B.

Passo 4 – No seu navegador digite
*Acesso padrão de fábrica

“http://192.168.0.201:8080”

Passo 5 – Na tela de acesso a aplicação digite o nome do usuário e sua senha.
A aplicação já vem com dois usuários cadastrados:
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Master (Que possui acesso a todos os comandos e parâmetros de configuração)
Usuário: intech@intech-automacao.com.br
Senha: intech
Convidado (Que possui permissão de somente visualização)
Usuário: convidado@intech-automacao.com.br
Senha: convidado
Portanto para o seu primeiro acesso devemos entrar com o usuário Master, conforme mostrado à imagem abaixo:

Passo 6 – Após os passos anteriores concluídos o usuário terá acesso total ao ambiente InWeb.

Passo 7 – No menu acessar a tela “Configurações”
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Passo 8 – Na tela “Configurações”, efetuar o Scan do barramento através do botão Scan INPI-NET

Passo 9 – Com um clique em cima do módulo o usuário tem acesso as opções de monitoração e configuração
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4.1

Interface de monitoramento e configuração dos módulos de hardware
Segue abaixo as representações gráficas dos módulos no InWeb e a descrição dos seus parâmetros:

4.1.1 INPI-CPU-3B - CPU do INPI-CPU

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:

Campo

Descrição

Registros Internos

Neste campo o usuário tem acesso aos registros internos da CPU,
podendo monitorar ou fazer a alteração do mesmo. Para alterar o valor
de um registro, clique sobre ele e digite o valor desejado. Os registros
marcados em laranja são utilizados pelo sistema.

BaudRate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET
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4.1.2 INPI-CPU-3B – CPU com 2 entradas digitais, 2 saídas digitais e 2
entradas analógicas.

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:
Campo
Digitais
Entradas analógicas

Descrição
Neste Campo o usuário monitora o estado das entradas e saídas
digitais individualmente e a quantidade de vezes que elas foram
atuadas
Neste Campo o usuário monitora o estado das entradas analógicas e
os valores medidos em escala de contagem de 0 a 1023

BaudRate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET

Entradas analógicas

Neste Campo o usuário monitora o estado das entradas analógicas e
os valores medidos em escala de contagem de 0 a 1023

Comissionamento

Campo para habilitar o teste das saídas digitais, podendo assim
forçar os valores diretamente nas saídas digitais clicando sobre a
indicação de estado

Habilita interrupção Ent. 0..1

Habilita modo de entrada rápida até 2KHz

Filtro entradas digitais

Filtro das entradas digitais em milissegundos (0..1000)

Novo endereço

Endereço do módulo de I/Os da CPU que pode ser de 1 a
240(default 1)

Novo baudrate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET

Modo

Seleção do tipo de medição para o canal: 0-20mA ou 4-20mA

Escala mín. Ch0..1

Escala mínima de medição da entrada analógica (range do sensor)

Escala máx. Ch0..1

Escala máxima de medição da entrada analógica (range do sensor)

Envia parâmetros

Comando de validação das alterações
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4.1.3 INPI-INA-4AI - Módulo com 4 entradas analógicas

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:
Campo

Descrição

Entradas analógicas

Neste Campo o usuário monitora o estado das estradas analógicas e os
valores medidos em escala de contagem de 0 a 1023

Novo endereço

Campo para configurar novo endereço do módulo no barramento INPINET que pode ser de 1 a 240(default 240)

Novo baudrate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET

Modo

Seleção do tipo de medição para o canal: 0-10V,0-20mA ou 4-20mA
*Verificar também os jumpers no datasheet da placa

Escala mín. Ch0..4

Escala mínima de medição da entrada analógica (range do sensor)

Escala máx. Ch0..4

Escala máxima de medição da entrada analógica (range do sensor)

Envia parâmetros

Comando de validação das alterações
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4.1.4 INPI-INP-8DI - Módulo com 8 entradas digitais

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:
Campo

Descrição

Entradas digitais

Neste Campo o usuário monitora o estado das estradas digitais
individualmente e a quantidade de vezes que elas foram atuadas

Habilita
interrupção Ent.
0..1

Habilita modo de entrada rápida até 2KHz

Filtro entradas
digitais

Filtro das entradas digitais em milissegundos (0..1000)

Novo endereço

Campo para configurar novo endereço do módulo no barramento INPI-NET
que pode ser de 1 a 240(default 240)

Novo baudrate

Campo que indica a velocidade da Rede INPI-NET

Envia
parâmetros

Comando de validação das alterações
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4.1.5 INPI-OUT-4DO-REL - Módulo com 4 saídas digitais a Relé

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:

Campo

Descrição

Saídas digitais

Neste Campo o usuário monitora o estado das
saídas digitais individualmente e a quantidade de
vezes que elas foram atuadas

Comissionamento

Campo para habilitar o teste das saídas digitais,
podendo assim forçar os valores diretamente nas
saídas digitais clicando sobre a indicação de
estado

Novo endereço

Campo para configurar novo endereço do módulo
no barramento INPI-NET que pode ser de 1 a
240(default 240)

Novo baudrate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET

Envia parâmetros

Comando de validação das alterações
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4.1.6

INPI-OUT-4AO - Módulo com 4 saídas analógicas

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:

Campo

Descrição

Saídas analógicas

Neste Campo o usuário monitora o estado das
saídas analógicas e os valores medidos em escala
de contagem de 0 a 10000

Novo endereço

Campo para configurar novo endereço do módulo
no barramento INPI-NET que pode ser de 1 a
240(default 240)

Novo baudrate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET

Modo

Seleção do tipo de saída para o canal: 0-10V,020mA ou 4-20mA *Verificar também os jumpers no
datasheet da placa

Escala mín. Ch0..4

Escala mínima de saída analógica

Escala máx. Ch0..4

Escala máxima de saída analógica

Comissionamento

Campo para habilitar o teste das saídas analógicas

Força valores modo
comissionamento

Campo para forçar os valores diretamente nas
saídas analógicas enviando um valor de 0 a 10000

Envia parâmetros

Comando de validação das alterações
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4.1.7 INPI-OUT-8DO-TRA - Módulo com 8 saídas digitais a transistor

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:

Campo

Descrição

Rampa de
intensidade canal
0..5

Neste campo o usuário determina o valor da rampa
de cada canal PWM

Comissionamento

Campo para habilitar o teste das saídas digitais,
podendo assim forçar os valores diretamente nas
saídas digitais

Força valores modo
comissionamento

Campo para forçar os valores diretamente nas
saídas digitais PWM e discretas

Novo endereço

Campo para configurar novo endereço do módulo
no barramento INPI-NET que pode ser de 1 a
240(default 240)

Novo baudrate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET

Envia parâmetros

Comando de validação das alterações
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4.1.8 INPI-OUT-8DO-TRI - Módulo com 8 saídas digitais a triac

Os campos acima possuem as seguintes propriedades:

Campo

Descrição

Rampa de
intensidade canal
0..7

Neste campo o usuário determina o valor da rampa
de cada canal

Comissionamento

Campo para habilitar o teste das saídas digitais,
podendo assim forçar os valores diretamente nas
saídas digitais

Força valores modo
comissionamento

Campo para forçar os valores diretamente nas
saídas digitais, valores de 0 a 10000

Novo endereço

Campo para configurar novo endereço do módulo
no barramento INPI-NET que pode ser de 1 a
240(default 240)

Novo baudrate

Campo que indica a Velocidade da Rede INPI-NET

Envia parâmetros

Comando de validação das alterações
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5 Node-RED
Plataforma desenvolvida pela IBM, atualmente open source, embarcada na CPU INPI-CPU-3B para o desenvolvimento de lógicas, acionamento,
leitura dos módulos de interface e integração com outros sistemas via API ou drivers de comunicação.
*Acesso padrão de fábrica: http://192.168.0.201:1880
Usuário: admin
Senha: intech

5.1

Biblioteca in-Tech para integração entre as CPU’s INPI-CPU:

Com esta biblioteca é possivel fazer a integração entre o node-red e base de dados do InWeb, lendo e escrevendo nos registros da base local e
entre as bases de outras CPU’s. Esta ferramenta vem de fábrica instalada e localiza-se no menu de nodes inTech:

Função

Descrição
Leitura dos registros da base de dados local,
dos módulos de hardware ou de outro INPICPU com tempo de varredura definido na
função
Leitura dos registros da base de dados local,
dos módulos de hardware ou de outro INPICPU com requisição através da entrada da
função
Escrita nos registros da base de dados local,
dos módulos de hardware ou de outro INPICPU
Escrita em múltiplos registros da base de
dados local, dos módulos de hardware ou de
outro INPI-CPU
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Protocol Read
Nesta função, as requisições serão disparadas automaticamente pelo tempo determinado nos parâmetros.

Parâmetro

Descrição

Valor permitido

Name

Nome para identificação da função

Não há regras para
caracteres

Topic

Caso o programador queira adicionar um tópico a mensagem.

Seguir tópicos do NodeRED

Property

Propriedade da mensagem

Não há regras para
caracteres

Repeat

Tempo de varredura

É recomendável não ser
inferior a 250ms

Host

Nome do host ou endereço IP do CLP onde estão as informações desejadas. No caso de
acessar a própria CPU colocar localhost:5000

Host / endereço IP

ID Slave

Endereço do modulo onde se encontra o registro desejado

0..240

Reg. Inicial

Registro inicial

Ver datasheet de cada
equipamento

Quantidade

Quantidade de registros

Ver datasheet de cada
equipamento

Extrair bits?

Esta funcionalidade está associada a quantidade de registros igual a 1 e retorna um array de
16 posições relacionadas a cada bit do registro

Habilitar
scan

Funcionalidade de scan da função

Habilita
retry?

Habilita retentativas de comunicação em caso de timeout (10x)
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Protocol Input Read
Nesta função, as requisições serão disparadas somente quando houver uma solicitação na entrada.

Parâmetro

Descrição

Valor permitido

Name

Nome para identificação da função

Não há regras para
caracteres

Topic

Caso o programador queira adicionar um tópico a mensagem.

Seguir tópicos do NodeRED

Property

Propriedade da mensagem

Não há regras para
caracteres

Host

Nome do host ou endereço IP do CLP onde estão as informações desejadas. No caso de
acessar a própria CPU colocar localhost:5000

Host / endereço IP

ID Slave

Endereço do modulo onde se encontra o registro desejado

0..240

Reg. Inicial

Registro inicial

Ver datasheet de cada
equipamento

Quantidade

Quantidade de registros

Ver datasheet de cada
equipamento

Extrair bits?

Esta funcionalidade está associada a quantidade de registros igual a 1 e retorna um array de 16
posições relacionadas a cada bit do registro

Habilita
retry?

Habilita retentativas de comunicação em caso de timeout (10x)
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Protocol Write Single
Função para escrita em registros.

Parâmetro

Descrição

Valor permitido

Name

Nome para identificação da função

Não há regas para
caracteres

Host

Nome do host ou endereço IP do CLP onde estão as informações desejadas. No caso de
acessar a própria CPU colocar localhost:5000

Host / endereço IP

ID Slave

Endereço do modulo onde se encontra o registro desejado

0..240

Registro

Número do registro

Ver datasheet de cada
equipamento

Valor

Valor que se deseja escrever

Poderá ser um valor inteiro
definido ou ainda o valor
recebido na entrada da
função, para isso basta
colocar a expressão
{{payload}}

Habilita
retry?

Habilita retentativas de comunicação em caso de timeout (10x)
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Protocol Write Multiples
Função para escrita em múltiplos registros.

Parâmetro

Descrição

Valor permitido

Name

Nome para identificação da função

Não há regras para
caracteres

Host

Nome do host ou endereço IP do CLP onde estão as informações desejadas. No caso de
acessar a própria CPU colocar localhost:5000

Host / endereço IP

ID Slave

Endereço do modulo onde se encontra o registro desejado

0..240

Registro
inicial

Número do registro inicial a ser escrito

Ver datasheet de cada
equipamento

Habilita
retry?

Habilita retentativas de comunicação em caso de timeout (10x)
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6 API’s e drivers de comunicação
O INPI-CPU-3B e InWeb disponibilizam uma série de canais para comunicação com o mundo externo. Além das ferramentas já conhecidas
do Node-RED, o sistema disponibiliza uma API para comunicação com os módulos de hardware, base dados, banco de dados e ModBus
TCP server.
Conexão com a base de dados dos controladores:


Modbus TCP server na porta 10502: Qualquer equipamento poderá se comunicar com INPI-CPU utilizando as especificações do
protocolo ModBus TCP. Os registros que podem ser lidos/escritos estão listados no datasheet como “Área de memória interna modbus”



Para acesso ao banco de dados mySQL do da plataforma, está disponível o seguinte usuário “user”, senha “user”, porta 3306 e
database “iot”. Lembre-se de que não nos responsabilizamos por alterações indevidas no banco de dados. Este usuário está disponível
a partir das versões 2.5.
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Termo de Garantia

A In-Tech Automação e Sistemas LTDA. assegura ao comprador deste produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, que
nele apresentar no prazo de 180 dias contados a partir da emissão da nota fiscal de venda.
A In-Tech Automação e Sistemas LTDA. restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que o critério de seu
departamento de assistência técnica, se constate falha em condições normais de uso. A garantia não inclui a troca gratuita de peças ou acessórios
que se desgastem naturalmente com o uso.
A In-Tech Automação e Sistemas LTDA. declara a garantia nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes,
agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria, sujeita a flutuações
excessivas, ou com interferência eletromagnética acima das especificações deste produto. A garantia será nula se o equipamento apresentar
sinais de ter sido consertado por pessoa não habilitada e se houver remoção e/ou alteração do número de série ou etiqueta de identificação.
A In-Tech Automação e Sistemas LTDA. somente obriga-se a prestar os serviços referidos neste termo de garantia em sua sede em Curitiba - PR,
portanto, compradores estabelecidos em outras localidades serão os únicos responsáveis pelas despesas e riscos de transportes (ida e volta).

Central de Atendimento Técnico
De Segunda à Sexta-feira
Das 8:00 às 12:00 h e das 13:00 às 18:00 h
Telefone: +55 (41) 3072-0326
E-mail: suporte@intech-automacao.com.br
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