
 Portefólio de Produto

O Automation Studio 3 é uma solução de software única e simples de utilizar que garante ao 
engenheiro de automação ou ao integrador de sistemas, um ambiente de engenharia aberto, produtivo 
e flexível. Trata-se de uma só ferramenta para toda a gama de produtos de automação da Efacec, 
desde os controladores e relés a produtos gateway e HMI.
Foi concebido para suportar projectos simples, projectos de maior dimensão ou de múltiplos sistemas de 
controlo distribuído levados a cabo por equipas de engenheiros, onde a cooperação eficiente é fundamental. 
Todas as actividades de engenharia desde o desenho, configuração e programação, passando pela validação, 
teste e comissionamento até à operação e manutenção são suportadas por esta ferramenta, assegurando 
assim um ambiente único para todos os papéis de engenharia durante todo o ciclo de vida do sistema.
É baseada em modernos paradigmas de ferramentas de engenharia tal como sistema de projecto 
unificado, deployment com apenas um clique, disposição reconfigurável das janelas, acções de 
copiar/colar e arrastar/largar, assistentes ou editores visuais.
Uma vez que o Automation Studio foi concebido tendo em vista a padronização e reutilização através 
de bibliotecas, objectos e templates, é conseguida uma economia de tempo com efeitos na redução 
do volume de trabalho de configuração e teste, bem como uma melhoria de qualidade dos resultados.
Este software, amplamente baseado em normas como IEC 61131-3, IEC 61850, COMTRADE ou FTP, é 
uma ferramenta que oferece ao utilizador final a vantagem de beneficiar da integração de sistemas 
provenientes de vários fornecedores sem comprometer a eficiência da engenharia. Automation Studio 
suporta IEC 61850 Ed.2 e oferece um suporte sem precedentes para configuração de sistemas e de 
dispositivos, bem como de todos os fluxos de trabalho definidos na norma.

Introdução

Ambiente Integrado de Engenharia

Características principais
• Ferramenta única para todos os dispositivos e famílias de produtos SCADA/ HMI

• Ambiente de programação segundo a norma IEC 61131-3

• Editor avançado de diagramas 2D vectorial

• Sistema de compilação e projecto unificados

• Ambiente de simulação 

• Ferramenta online para gestão de dispositivos/ sistemas

• Análise de registos de dados

• Bibliotecas e templates definidos pelo utilizador

• Ferramenta IEC 61850 independente do fornecedor

• Ferramenta independente de fabricante para dispositivos e sistemas IEC 61850 Ed.2

Vantagens para o cliente
• Elevado nível de produtividade

• Redução da curva de aprendizagem

• Evitar ou detectar erros de forma antecipada

• Optimizar a duração do projecto

• Ambiente único para todas as tarefas e perfis de utilizador

Descrição geral das edições
Configuração e Gestão fácil de único Dispositivo ou Servidor
• Plug and Play
• HMI, Comunicações, Configuração e Bases de Dados
Engenharia do Dispositivo ou do Sistema
• Sistema de Projecto Integrado
• Programação e Testes
• Ferramentas de Análise
• Sistema e Suporte Online em IEC 61850
Engenharia da Equipa e do Sistema 
• Conjunto Completo de Funcionalidades
• Modo de Simulação
• Configurações IEC 61850 Avançadas
• Componentes do Servidor
• Integração do Sistema de Controlo de Revisões



Ambiente de Engenharia Integrado

Todos os dispositivos podem ser organizados em cada projecto numa 
hierarquia de sistema, independentemente do seu tipo, sendo o acesso 
integrado e fácil a acções como compilação, copiar/ colar, envio de 
configurações ou recuperação de dados.

As várias bibliotecas e os projectos de sistema podem ser dispostos no 
ambiente de engenharia para edição entre projectos.

Sistema de Projecto Unificado

Este tipo de ambiente apresenta várias janelas de conteúdos e suporte 
que podem estar dispostas em modo auto-hide, floating ou docked 
para melhor adaptar o ambiente de trabalho, perfil e tarefa actual do 
utilizador.

Disposição Reconfigurável das Janelas

O Automation Studio integra todos os módulos de engenharia no mesmo 
ambiente sem necessidade de ferramentas adicionais ou externas para 
tarefas de gestão, configuração, desenho, programação ou análise.

Ferramentas Integradas

A disponibilização generalizada de acções comuns dependentes do 
contexto, como por exemplo, copiar/ colar, arrastar/ largar, menus 
de contexto ou comandos e atalhos, garantem uma facilidade única de 
utilização.

Ambiente Intuitivo

Todos os editores de configuração, janelas de programação ou designers 
de diagramas podem ser abertos simultaneamente para um ou mais 
projectos, configurações de dispositivos ou elementos de configuração.

O utilizador beneficia assim das melhores opções para realizar as tarefas.

Edição Simultânea

As janelas comuns, como as do explorador (explorer), pré-visualização 
(preview pad), janela de propriedades (property window) ou janela 
output (output window) são partilhadas entre diferentes editores 
e modos, assegurando um paradigma select-view-edit em toda a 
experiência do utilizador.

A janela output (output window) disponibiliza um feedback abrangente 
para todas as acções complexas como compilação, validação, refactoring 
ou comunicação com os dispositivos.

Janelas Comuns

As tarefas de longa duração como compilações ou comunicação com 
dispositivos decorrem em segundo plano, assim, o utilizador pode continuar 
a trabalhar sem esperar pela sua conclusão.

O progresso das tarefas pode ser monitorizado tanto nas output window 
e como janela do gestor de tarefas.

Tarefas em Segundo Plano



Ferramentas de Configuração e Programação

A configuração é feita em intuitivos editores hierárquicos e em grelha 
que incluem características de produtividade, tais como validação de 
parâmetros, acção copiar/ colar de listas e objectos ou manutenção 
da coerência de referências após operações de edição.

Configuração da Base de Dados SCADA/ HMI

Os assistentes como SCL ou de I/O, bem como ferramentas de refactoring, 
automatizam a configuração e reconfiguração quando a engenharia 
baseada em templates não é aplicável.

Assistentes e Ferramentas de Refactoring

Programas PLC, esquemas de protecção ou outra lógica definida pelo 
utilizador são programados em linguagem IEC 61131-3 através de editores 
de texto ou diagramas, completamente integrados no ambiente de 
engenharia.

A utilização de bibliotecas de blocos funcionais standard e definidos 
pelo utilizador permite projectar eficazmente soluções complexas para 
sistemas de automação.

Editores/ Compiladores IEC 61131-3

Os controladores, RTU e relés são configurados com a ajuda de convenientes 
matrizes de sinais e editores de diagramas.

As funções incorporadas ou definidas pelo utilizador são orientadas para 
objectos o que permite uma adopção simples e directa de abordagens 
de engenharia modernas.

Configuração IED

Os templates de configuração, predefinidos ou definidos pelo utilizador, 
permitem configuração facilitada de acordo com um desenho padronizado.

A configuração através de objectos de automação predefinidos está 
também disponível para aplicações SCADA/ IHM ou gateway.

Templates do Dispositivo e Objectos de Automação

A validação estática de parâmetros de configuração e comparação de 
definições de configuração permite detecção atempada de erros e facilita 
a aplicação de processos de engenharia iterativa.

Validação e Comparação

A integração com ferramentas externas tais como folhas de cálculo, 
ferramentas compatíveis com SCL ou processadores XML é possível através 
das funções integradas de importação/ exportação.

Ferramentas de Importação e Exportação

IEC 61131-3
flexible programming

As funcionalidades de controlo de revisões, centralizadas num servidor, 
facilitam a integração de trabalho de diferentes membros de uma equipa 
e fornecem gestão/acesso ao histórico completo de todas as alterações 
realizadas.

Controlo de Versões e Revisões Baseado em Servidor



Ferramentas de Edição de Diagramas, Modo de Simulação 

Os LCDs de dispositivos, GUIs baseadas em ambiente web ou complexas 
aplicações desktop com suporte a zoom são desenhados no mesmo 
ambiente de edição. Os mímicos podem incluir elementos 2D, paths, 
widgets e bitmaps em conjunto com grupos e camadas.

Mímicos

O editor de mímicos e outros editores visuais são baseados em gráficos 
vectoriais 2D onde, para além do zoom, é possível executar um moderno 
conjunto de operações, comandos e shortcuts das ferramentas de desenho 
gráfico comuns.

Desenho 2D Avançado

O formato de ficheiro standard SVG assim como formatos de imagens raster 
podem ser importados para o editor de modo a permitir a reutilização 
de trabalho existente ou integração com ferramentas de desenho gráfico 
externas.

Importação

As animações desde multiestados, mudanças de estilo ou transformações 
2D podem ser adicionadas a qualquer objecto gráfico, disponibilizam a 
flexibilidade de desenho necessária para as aplicações interactivas mais 
exigentes.

Interactividade

As bibliotecas com símbolos compostos que podem dispor de qualquer 
elemento de interactividade, incluindo outros símbolos, em conjunto 
com regras de mapeamento de dados, permitem níveis de produtividade 
sem precedentes. O desenho de ecrãs mímicos sofisticados por acções 
de arrastar/ colar com mapeamento de dados automáticos aumenta a 
produtividade e reduz erros de forma significativa.

Símbolos

Para validar as páginas de ecrãs individuais, símbolos, blocos de códigos 
IEC 61131-3 ou aplicações completas, o Automation Studio inclui um 
ambiente de simulação totalmente interactivo que pode ser activado 
através de um só clique.

Ferramenta de configuração que permite aos engenheiros de automação 
uma fácil e simples configuração da rede eléctrica para funções de 
topologia. Os utilizadores têm a capacidade de identificar os objectos 
gráficos como fazendo parte da rede e criar uma forte ligação entre 
eles. O editor permite desenho de símbolos compostos reutilizáveis 
para equipamentos, feeders, painéis, ou outro agrupamento funcional 
de alto nível, incluindo portas ou terminais definidos por utilizador. 
Estas funcionalidades simultaneamente com ferramentas de validação 
da conectividade gráfica permitem uma engenharia mais eficiente.

Modo de Simulação

Editor de Topologia



Ferramentas de Gestão Online, Ferramentas de Análise 

Com um único clique é possível adicionar dispositivos a projectos, carregar 
ou extrair parâmetros de configuração, gerir parâmetros e modos de 
operação ou extrair registos. 

Acções do Dispositivo

A ferramenta também assegura um modo online para validação, teste e 
comissionamento onde todas as variáveis de estado, ficheiros e controlos 
disponíveis em cada IED podem ser acedidos sem sair do ambiente 
de engenharia. As vistas de múltiplos dados/eventos estão também 
disponíveis, o que inclui monitorização da lógica interna, osciloscópio 
virtual e diagramas de resumo gerados automaticamente de acordo com 
a norma IEC 61850 e outros modelos.

Modo Online

Tanto a descoberta da rede e identificação automática estão disponíveis 
em conjunto com os comandos de rede comuns como ping ou vistas web 
que estão prontamente integradas no ambiente.

Scanner e Comandos da Rede

De modo a facilitar a gestão do sistema, o painel de controlo permite 
múltiplas acções simultâneas sobre os IEDs do sistema assim como a 
identificação imediata de incoerências de configuração entre o sistema 
e o projecto actuais. 

Painel de Controlo do Sistema

Os dispositivos como routers, switches ou outros equipamentos baseados 
em IP podem ser integrados nos projectos de sistema desde que estes 
suportem protocolos abertos como FTP.

Acesso a Dispositivos IP

A edição offline e online, extracção e actualização de parâmetros 
operacionais de funções estão disponíveis tal como funcionalidades de 
importação e validação para fins operacionais.

Parâmetros Operacionais

Sequência de eventos, registos COMTRADE, relatórios de defeitos, registos 
estatísticos e de tendência são alguns dos exemplos de registos de dados 
para os quais as ferramentas de análise específicas estão disponíveis. 

Ferramentas de Análise

A extracção automática de registos de dados pode ser activada para fins 
operacionais ou de teste.

Recuperação Automática de Registos



IEC 61850 

Os dispositivos de terceiros compatíveis com a norma IEC 61850 podem 
ser incluídos em projectos de sistema através de ficheiros SCL e acedidos 
através de serviços de cliente/servidor e GOOSE.

Dispositivos IEC 61850 

Para dispositivos seleccionados, o utilizador pode definir o seu próprio 
modelo de objectos IEC 61850 de acordo com os modelos de domínio 
existentes, assim como modelos ou extensões específicos para o projecto 
ou utility.

Desenho do Modelo SCL

Automation Studio suporta todos os tipos de ficheiros IEC 61850 Ed.1 
e Ed.2. Os ficheiros SCD, CID, ICD e IID são suportados no modo de 
importação para adicionar os dispositivos ao projecto. A ferramenta de 
exportação suporta os formatos SCD, CID ou IID e inclui reestruturação 
da secção de tipos de dados para o controlo de tamanho do ficheiro.

Importação/ Exportação SCL

Se um ficheiro SCL não estiver disponível para um dispositivo em particular, 
pode ser construído a partir de um dispositivo através de serviços de 
browse.

Criação de SCL a partir de Dispositivos Online

Para engenharia de comunicações é disponibilizado um editor de fluxo de 
dados do sistema, que permite uma configuração completa do sistema em 
termos de comunicações baseadas em IEC 61850. O editor tem capacidade 
para integrar todos os dispositivos da Efacec e de terceiros no mesmo 
editor criando assim uma plataforma integrada de configuração do 
sistema que suporta todas as configurações de comunicações IEC 61850.

Engenharia de Comunicações

Para configurações iterativas de sistema, o Automation Studio disponibiliza 
validação entre dispositivos assegurando que a versão e os dados de entrada 
estão disponíveis e são consistentes com os clientes/subscritores. Todos 
os ficheiros SCL criados externamente podem ser estatisticamente 
validados em conformidade com a norma.

Validação

IEC 
open design

61850

Totalmente integrado com o modo online, a componente do cliente 
IEC 61850 permite acesso online a qualquer dispositivo standard em 
conjunto com transferência de ficheiros MMS. A aquisição GOOSE e 
subscrição de relatórios reforçam o modo online de modo a permitir um 
diagnóstico mais fácil ao nível da aplicação.

Automation Studio suporta todos workflows baseados em SCL. 
Pode desempenhar função do configurador de dispositivo para os 
equipamentos da Efacec, bem como configurador de sistemas de 
fornecedores independentes, conforme definido por IEC 61850.

Browser de Dispositivos e de Comunicação

Ferramentas de Configuração de IED e do Sistema



Edições

       

Servidor de Instalação Séries  IED

Dispositivos Suportados
UC 500 / HMI 500 l l l

Séries IED l l l

Séries SmartGate (incl. micro URR) l l l

De Terceiros (dispositivos IEC 61850 ou IP) l l
Plataforma
Plataforma única de IDE para todos Produtos l l l l

Sistema de Projecto (apenas uma unidade) (apenas uma unidade) l l

Projectos de Bibliotecas (usar) (usar) l l

Sistema de Compilação (limitado) (limitado) l l
Modo de Configuração
Editor de Base de Dados l l l

Matriz de Sinais l l l

Design de Mímicos l l l l

Templates / Objectos (criar um novo IED apenas via ligação activa) l l

Wizards e Refactoring l l l l

Excel/XML/CSV Importação / Exportação l l l l

Parâmetros de Validação l l l l

Parâmetros de Comparação l l

Programação IEC 61131-3 (ST, FBD) l l l

Modo Online (Tempo-real)
Parâmetros Operacionais l l l

Monitorização, Extracção de Ficheiros l l l l

Gestão de Configurações l l l l

Modo de Teste l l l

Monitorização da Lógica l l

Scanning de Rede, Painel de Controlo do Sistemas e 
Múltiplos Dispositivos l l

Modo de Simulação de Dispositivos
Bases de Dados, IEC 61131-3, Mímicos l

Ferramentas de Análise
Registos SOE / Relatórios de Defeitos l l l

Registos de Sistema l l l l

Dados Estatísticos de Tendência / Registos l* l*
Visualizador de Relatórios de Oscilografia (COMTRADE) l l

Qualidade de Energia (PQDIF) l* l*
IEC 61850 Ed.1 / Ed. 2
Importação/ Exportação SCL (Ferramenta de dispositivo) l l l l
Editor SCL e de Comunicações, incluindo auto-configu-
ração (GOOSE, relatórios, etc.) l l l

Validação do Formato SCL (apenas IED) l l

Criação SCL a partir de Dispositivos Online l l

Modo Online l l
Designer de Nós Lógicos (Modelo de informação IEC 61850 
definido por utilizador) l

Ferramentas de Engenharia do Sistema l
Componentes do Servidor
Sistema de Controlo de Revisões de Equipa l

Automação de Compilação l
Armazenamento e Recuperação Automática de Informação 
de Dispositivos l

* Característica prevista na próxima edição

Guia de Selecção 
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Alternativas de instalação

Aplicação autónoma

Instalação em cada computador, a ser utilizado offline ou online. 
Adequado para pequenas equipas ou utilização individual.

Computador de 
Engenharia

Sistema de Automação

Posto de engenharia On-site

Instalado em cada posto de engenharia local, com armazenamento local de ficheiros 
de configuração. 
Adequado para operações e manutenção.

Posto de
Engenharia

Engenharia
Remota Centro de 

Comando

Servidor SCADA

IEDs

UC 500E
gateway

Centro de engenharia

Instalado numa localização centralizada com acesso de sistema para engenharia segura integrada. 
Adequada para equipas de integração de sistemas, organizações de manutenção ou utilities.
Pode igualmente ser instalado em conjunto com Windows Server Terminal Services.

Terminais de
Engenharia

Terminal de 
Engenharia

Router/Firewall

Estação 1 Estação N

Sistema em Testes

Servidor de
Aplicações

Repositório de
Configuração

Centro de Engenharia

Requisitos do sistema*

Mínimo recomendado 1GB RAM; Disco 200GB, Ecrã 15” (1014x768), 1 CPU (1.8Ghz)

Recomendado para elevado desempenho 2GB RAM; Disco 500GB, Ecrã Dual 21” (1920x1200), 2 CPUs (2.8Ghz)
* Resumo da selecção do guia de orientação, configurações recomendadas dependem do perfil do utilizador

Guia de Selecção 


