
UTD 100 - UNIVERSAL TEST DEVICE



INTRODUÇÃO

O UTD 100, é um equipamento altamente versátil,
projetado para atender as mais diversas demandas
exigidas durante o  teste de aceitação em fábrica
(TAF/FAT). possui tecnologia de ponta, é operado por um
poderoso software. O UTD 100 pode ser utilizado em
inúmeras aplicações, ele é capaz de simular o
comportamento real de equipamentos de manobras tais
como disjuntores e seccionadoras, além de dispor de
inúmeros recursos

UTD 100



VISÃO GERAL

DI/DO ISOLADAS ELETRICAMENTE

PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO

COMUNICAÇÃO VIA PORTA ETHERNET

PROTOCOLO MODBUS TCP/IP

ACESSO REMOTO VIA WEB SERVER

ALTA PRECISÃO E CONTROLE



VISÃO FRONTAL

LED Run
Acionado sempre que
uma simulação estiver
em andamento

LED Power
 Acionado sempre
que o UTD for
ligado

Porta de Comunicação
Contém LEDs Tx e RX



VISÃO TRASEIRA

Fonte de 
alimentação
110~240 60Hz

Botão Reset IP
retorna para o IP de fábrica: 192.168.1.100

Botão On/Off
Liga / Desliga 



VISÃO TRASEIRA 

DI/DO
•8 slots
•8 saídas digitais por slot
•64 saídas isoladas eletricamente

DI/DO
•4 slots
•8 saídas digitais por slot
•32 saídas isoladas eletricamente

DI/DO
•4 slots
•8 entradas digitais por slot
•32 entradas isoladas eletricamente

DI/DO
•2 slots
•8 saídas digitais por slot
•16 saídas isoladas eletricamente DI/DO

•6 slots
•8 entradas digitais por slot
•48 entradas isoladas eletricamente

MODELO 6400 MODELO 3232

MODELO 1648



PESO E DIMENSÕES

Altura
13 cm

Largura
35 cm

Profundidade
22 cm



UTD CONTROL CENTER

Criação de projetos;
Criação de templates;
Criação de tabelas de simulação;
Criação de diagramas unifilares;
Criação de diagramas de
interligação;

O UTD Control Center é o software
responsável pela operação do UTD
100, possui inúmeras funcionalidades,
tais como:

 



PROJETOS

Crie, Importe ou exporte seus projetos de
maneira simples e intuitiva. o projeto é salvo
automaticamente a cada alteração



COMUNICAÇÃO

com apenas um click, encontre cada um dos
UTDs conectados na rede, ou adicione
manualmente



TEMPLATES DE TAGS

Monte uma lista de TAGs com apenas
um click, basta selecionar um dos
diversos templates já prontos. Se
desejar,  importe ou exporte seus
próprios templates.



TESTE DE SAÍDAS DIGITAIS

Tipo de execução do comando:
Manual ou automático
 Tipo de acionamento: 

Tipo de temporizador: 

Tempo de espera para
execução de cada Slot

Selecione o:

       individual ou simultâneo

       Pulso ou TON



SIMULAÇÃO DE TABELAS

Crie, importe ou exporte tabelas de simulações. Elabore tabelas personalizadas de acordo com o tipo de simulação
que deseja realizar, as tabelas podem ser simuladas no modo manual, onde o usuário aciona individualmente cada
saída, ou no modo automático, neste modo a execução da tabela é feita automaticamente.
O usuário pode selecionar o tipo de ação (On ou Off), o tipo de comando (Set/Reset ou temporizado), o tempo de
acionamento e o tipo de temporizador individualmente de cada saída contida na tabela de simulação. Além disso a
tabela permite ao usuário criar lógicas, utilizando portas AND e OU. Outro excelente recurso é o BO MAP, que
permite a criação de tabelas personalizadas das saídas digitais.



SIMULAÇÃO DE DIAGRAMAS UNIFILARES

Este poderoso recurso oferece ao usuário a
possibilidade de criar, importar ou exportar
diagramas unifilares, o software possui
uma biblioteca com diversos objetos, o que
permite ao usuário desenvolver inúmeros
diagramas unifilares. Além da possibilidade
de desenhar, o usurário poderá simular o
comportamento de cada equipamento de
manobra contida no diagrama, tais como:
comando de abertura de fechamento local
ou remoto, facilitando ainda mais os testes.



PLANILHA DE  INTERLIGAÇÃO

Para facilitar a montagem da plataforma de
teste, o software permite a elaboração
detalhada da planilha de interligação entre os
terminais do UTD e os equipamentos em
teste.



SIMULAÇÕES SIMULTÂNEAS

O software permite a simulação de tabelas e diagramas
unifilares ao mesmo tempo, este recurso permite ao usuário
realizar testes ainda mais dinâmicos e reais.



LOG DE EVENTOS

Acompanhe em tempo real todos os eventos gerados durante a simulação, este
recurso permite a comparação com o tempo registrado por outros dispositivos do
sistema.



RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

Crie e exporte relatórios personalizados de toda a simulação
realizada, utilize os filtros para exportar apenas o que desejar



MONITORAMENTO LOCAL

visualize o status de cada DI/DO em tempo
real de cada UTD conectada na rede.



MONITORAMENTO REMOTO

Acesse individualmente cada UTD
através do web server, monitore
todos os sinais de DI/DO.

UTD WEB SERVER

Dispositivo : UTD100_3232
S/N: 2207.0001.0002
IP: 192.168.1.100
Máscara: 255.255.255.0
Porta: 502



INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS

Monitore ou controle o UTD, através do
protocolo Modbus TCP/IP, integre o UTD a
um mestre Modbus e faça simulações sem
a necessidade de conexões físicas.



UTD 100
UNIVERSAL TESTE DEVICE


