
 Portefólio de Produto

Descrição

HMI de SCADA e de Instalação

O HMI 500 é uma plataforma SCADA/HMI completa para aplicações industriais ou em utilities 
que garante uma visão do processo concisa e intuitiva para objectivos operacionais, gestão de 
operações e análise de dados. O HMI 500 apresenta um ambiente de interface ao utilizador 
único em todas as plataformas cliente, desde smartphones, tablets e PC’s, incluindo clientes 
web e postos de trabalho com múltiplos monitores em ambiente desktop.

O HMI 500 dispõe de funcionalidades como alarmes e eventos, histórico de dados, assim como 
uma interface ao utilizador multi-cliente, incluindo gráficos vectoriais 2D avançados, tagging e 
pinning, gráficos de tendência, bem como listas de dados e alarmes.

Os componentes do servidor são incluídos em qualquer servidor da família de produtos UC 500, 
dotados de base de dados expansíveis e software modular, permitindo múltiplas opções de 
implementação. Os componentes UC 500 de base oferecem também opções de comunicação 
multi-protocolares e multi-canal, assim como programação em linguagem IEC 61131-3.

Dispondo da solução de software HMI 500, o utilizador tem a possibilidade de criar e implementar 
aplicações de processamento e visualização de dados SCADA/HMI com recurso a métodos 
reconhecidos de configuração e programação. Assim, as soluções HMI 500 são totalmente 
configuradas e geridas no ambiente de engenharia Automation Studio da Efacec.

Unified Solution

Opções de disponibilidade dos produtos

Software de servidor

Software do servidor SCADA/HMI para sistemas operativos Windows 
standard*.

    
Servidor de instalação integrado

Servidor SCADA/HMI pré-instalado em plataformas industriais de 
hardware sem partes móveis.

Consola

Solução HMI integrada com painel táctil.

* Contactar Efacec para soluções de hardware pré-instaladas.

 

Aspectos chave

• Ecrãs mímicos de gráficos vectoriais 2D avançados

• Gráficos de tendência e listas de dados em tempo-real e históricos

• Gestão de alarmes

• Tagging e pinning

• Relatórios e notificações

• Processador de topologia de rede

• Programação IEC 61131-3 

• Diversas opções de servidor incluindo redundância

• Controlo de acesso de acordo com o perfil do utilizador

• Múltiplas opções de comunicação em tempo-real baseadas em normas abertas

• Bibliotecas de símbolos definidos pelo utilizador

Vantagens para o cliente

• HMI funcional e conforme o estado-da-arte

• Instalação no cliente imediata

• Interface ao utilizador única para todas as plataformas informáticas

• Sistema aberto e intuitivo

• Várias opções de servidor

• Altamente adaptável aos requisitos do utilizador

• Configuração de base de dados e HMI baseada em objectos e templates
 



Resumo do Produto

A interface do cliente do HMI 500 apresenta configurações com várias 
janelas personalizáveis por cada utilizador. As opções do utilizador 
são guardadas entre as sessões de forma a manter o seu ambiente de 
trabalho. A comunicação entre os utilizadores é facilitada através de um 
serviço integrado de mensagens.

Instalações para multi-utilizadores

Ecrãs gráficos avançados

Ecrãs de dados e eventos

Processamento de controlo seguro

Tagging e pinning

Gráficos de tendência

Os ecrãs gráficos podem ser configurados com gráficos vectoriais 2D, 
incluindo zoom e declutering, gradientes e transparências e animações de 
alto desempenho controladas por dados, desde multi-estados, mudanças 
de estilo ou mudanças 2D que possibilitam ao configurador ir ao encontro 
dos requisitos de interactividade mais exigentes. 

A utilização de bibliotecas de símbolos compostos definidos pelo utilizador 
com um conjunto de regras de mapeamento automático de dados permite 
um design económico e sem erros da interface ao utilizador.

A função de registo histórico centrado em base de dados inclui dados 
de eventos e registo de dados periódicos/estatísticos com datação de 
1ms. Os dados armazenados podem ser visualizados em listas filtradas 
e ordenadas, ou podem ser extraídos de modo a serem analisados em 
ferramentas externas.

De forma a assegurar uma operação segura de equipamento crítico, 
são disponibilizados a execução de controlos directos e seleccionar-
operar, com bloqueios de controlo e verificação do estado final.  
A interface de utilizador para a execução de controlos permite verificar o 
estado das condições de bloqueio durante a execução ou antes de iniciar. 
As opções de encravamento do utilizador são também disponibilizadas 
de forma a evitar uma incorrecta operação em configurações simples ou 
simultâneas com vários utilizadores.

Para suportar a manutenção ou outras condições de operação do sistema, 
o utilizador pode impor valores de pontos de dados assim como inibir 
alarmes e controlos através da atribuição de tags nos equipamentos, nos 
ecrãs gráficos ou da gestão da consola em conjunto com as mensagens 
de estados personalizáveis. Os pins e esquemas de cores apresentados 
mostram automaticamente o estado marcado em todas as listas de dados 
associados ou ecrãs gráficos relacionados.

Os dados armazenados ou on-line podem ser apresentados em gráficos de 
tendência multi-canal. Cada gráfico de tendência pode ser totalmente 
personalizado, incluindo dados ou canais calculados, cor e eixos. Todas as 
definições do gráfico de tendências podem ser armazenadas no servidor 
para acesso rápido a partir de estações de múltiplos clientes.



Relatórios

Controlo de acesso e segurança do sistema

Klaxon

Processador de topologia de rede

Engenharia

Tratamento de alarmes

É disponibilizada uma estrutura de relatórios que, em conjunto com o 
histórico de dados, representa uma forma altamente flexível e eficaz 
para elaborar relatórios com visualização avançada de dados, incluindo 
tabelas e gráficos, a par de funcionalidades de processamento de dados que 
podem tratar datasets de grande dimensão. Os relatórios são configurados 
inteiramente pelo utilizador, permitindo especificar a saída do relatório 
de acordo com parâmetros de entrada simples como valores, datas ou 
identificadores. Estão disponíveis vários formatos como HTML, Excel ou PDF.

A encriptação e autenticação são suportadas para acesso de todos os 
utilizadores do sistema SCADA. Adicionalmente, os perfis do utilizador são 
baseados em áreas de responsabilidade de controlo de acesso baseado 
no perfil de cada um, no nível de controlo, administração, etc. A gestão 
dos utilizadores está intimamente integrada na segurança do sistema 
operativo de forma a assegurar um elevado nível de fiabilidade do sistema 
assim como gestão simplificada de utilizadores.

Dependendo da condição do alarme activo e do seu nível de prioridade, 
o computador ou o klaxon externo será activado ou desactivado 
automaticamente após a solicitação do utilizador ou após um tempo limite.

O processador de topologia de rede determina automaticamente o estado 
de conectividade dos elementos (energizado, não-energizado, aterrado, 
loop e combinações) atribuindo-lhes a cor respectiva. A coloração e o 
estilo são totalmente configuráveis e a saída do processador de topologia 
é disponibilizada para automação (lógica IEC 61131-3).

A configuração e gestão SCADA/HMI está totalmente integrada na 
ferramenta Automation Studio, de fácil utilização. Assim, é assegurado 
um ambiente de engenharia unificado segundo estado-da-arte que inclui 
editores de bases de dados, ferramentas de programação e editores de 
ecrãs 2D, mecanismos de validação, ferramentas para importar/exportar, 
com funcionalidades de produtividade como assistentes, bibliotecas, 
objectos e templates, copiar-colar e drag-and-drop, etc.

O operador pode visualizar os alarmes para eventos discretos, níveis 
de dados ou condições calculadas em listas filtráveis. Pode também 
visualizar alarmes no sumário de alarmes simplificado e nos ecrãs 
gráficos, permitindo quer o rápido reconhecimento da condição quer 
uma análise detalhada. São suportadas várias opções de filtros e de 
ordenação, como por exemplo, o registo da hora ou nível de prioridade. 
Tanto o estado actual dos alarmes como o workflow de reconhecimento 
pelo utilizador estão individualmente disponíveis para cada evento. Todo 
o histórico do workflow de alarmes são armazenados na base de dados 
para análises operacionais diferidas.
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Resumo da aplicação 

O HMI 500 está disponível em modo pré-instalado ou como software de fácil instalação que, com 
a ferramenta Automation Studio plug-and-play, maximiza a flexibilidade e a produtividade. Todos 
os componentes de software podem ser activados ou desactivados de acordo com os requisitos.

Baseado em padrões web abertos para interface ao utilizador e comunicações seguras, o software 
do cliente HMI pode funcionar em plataformas informáticas e sistemas operativos diferentes. 
Para a maioria das aplicações nenhuma instalação do lado do cliente é necessária, simplificando 
a integração e manutenção do sistema.

Baseado em plataformas de PC standard a funcionar em sistemas operativos Windows, o utilizador 
beneficia de baixos custos de plataforma e de suporte, assim como de uma fácil integração em 
sistemas corporativos ou aplicações de terceiras-partes. São disponibilizadas diversas opções de 
hardware desde PC standard a plataformas de alta disponibilidade.

Suporte do produto

Baseado na comprovada plataforma de servidor UC 500, o HMI 500 é a solução de HMI adequada 
para sistemas future-proof. A Efacec também oferece suporte durante todo o ciclo de vida 
do sistema, garantindo formação, suporte técnico, desenvolvimento de software, serviços de 
engenharia e manutenção.

Exemplos de aplicações 

Plataforma principal Exemplo de descrição de aplicação

Sistema SCADA

SCADA/HMI de instalação 

    

Solução compacta de HMI e gateway para subestações

HMI local de RTU ou controlador

 

Resumo das funcionalidades*

Componentes do cliente

Pontos de dados, pontos de controlo e set-points

Configurações multi-janela

Gráficos vectoriais 2D

Sumários e listas de alarmes

Inibição de alarmes e gestão de klaxon 

Listas de dados e eventos em tempo-real e 
históricos

Gráficos de tendência em tempo-real e históricos

Tagging e pinning

Visualização de inibição de controlo e estado dos 
bloqueios

Bloqueio da actualização de pontos de dados e 
imposição do valor

Controlo de acesso e áreas de responsabilidade 
baseados em perfis 

Gestão de utilizadores

Processador de topologia de rede

Bibliotecas de símbolos 

Bibliotecas de objectos e templates servidor

Sistemas operativos e plataformas **

Clientes web em qualquer plataforma informática
(smartphones, tablets, computadores portáteis, 
workstations, etc.)

Qualquer sistema operativo 
com navegador web compatível 
(incluindo SVG), entre outros 
Internet Explorer 11, Firefox 30+ 
e Chrome 35+

Posto de operador do tipo desktop Windows XP, Windows 7 ou 
Windows 8

Componentes do servidor***
Número de clientes HMI 500 em simultâneo Até 128

Pontos de dados e controlo Até 64k ou maior

Gestão de alarmes

Dados históricos

Programação IEC 61131-3 

Comunicações Comunicação multi-protocolar e 
multi-canal série ou IP incluindo 
conectividade IEC ou OPC
Até 256 IED/RTUs
Até 64 portas série

Sincronização horária NTP ou outros protocolos

Watchdog e auto-monitorização

Redundância de servidor

Ligação ao Automation Studio 

Administração remota

Sistemas operativos Windows XP, Windows XPe, 
Windows 7, Windows 8

 - Característica base |  - Característica opcional
* Por favor consultar catálogo da UC 500 para opções de encomenda e outros detalhes.
** Características podem ser limitadas dependendo da plataforma do cliente.
*** Por servidor, os limites dependem das opções de encomenda e plataforma de hardware.

 

Posto do
operador

Consola
HMI 500TOUCH

Posto do
operador

E/S Distribuídas da DCU 500

Posto de engenharia
do Automation Studio

Barramento
IEC 61850

Barramento
de dados IEC 61850

Controlador
UC 500H

Controlador
UC 500H

Controlador
DCU 500H

Servidores
SCADA da UC 500

Gateway
da UC 500E


