Notas de versão
eXLhoist Configuration Software
Este documento dá recomendações e fornece informações adicionais para instalar e
executar o eXLhoist Configuration Software.
1. Conteúdo do pacote
Componente
eXLhoist Configuration Software
Schneider Electric eXLhoist DTM Library
Modbus DTM Library

Versão
V 2.0.12.0
V 2.0.12.0
V 2.5.3

Produtos suportados:
•

•
•

ZART8L com recursos básicos: 3 funções de controle de movimento básicas (elevação, ponte e
carrinho), função ligar-desligar, função de arranque/alarme e função de parada mais 2 botões para
funções auxiliares. Este dispositivo irá incluir 4 LEDs para diagnóstico.
ZART8D com recursos básicos: 3 funções de controle de movimento básicas (elevação, ponte e
carrinho), função ligar-desligar, função de arranque/alarme e função de parada mais 2 botões para
funções auxiliares. Este dispositivo irá incluir um visor para diagnóstico.
ZART12D com recursos avançados, incluindo recursos básicos e 6 botões para funções auxiliares.
Este dispositivo irá incluir um visor para diagnóstico.

2. Plataformas do sistema
O eXLhoist Configuration Software pode ser instalado em plataformas diferentes do Windows® usando o
mesmo pacote de configuração. A configuração detectará automaticamente a plataforma e os requisitos
específicos de instalação. São suportadas as seguintes plataformas do Windows®:
•
•
•

Windows® XP Professional SP3
Windows® 7 de 32/64 bits
Windows® 8 de 32/64 bits

Adicionalmente, são requeridos os componentes do sistema a seguir:
• Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
• VC++ 2005 Runtime
• Adobe versão 8.0 e acima recomendada para visualização do arquivo de dados gerado.

3. Requisitos mínimos dos recursos
Verifique se o sistema de destino cumpre os seguintes requisitos mínimos:
• Processador de núcleo duplo
• RAM: 2 GB
• Espaço em disco necessário: 2 GB
• Windows® XP SP3 de 32 bits / 7 Pro de 32 bits

4. Preparação da instalação
A execução do arquivo de configuração irá extrair o conjunto apropriado de arquivos para o disco rígido
local. Em seguida, irá iniciar a instalação automaticamente.
Antes de iniciar a instalação, realize as verificações e preparação a seguir:
•
•

Feche todos os aplicativos em execução antes de iniciar o programa de configuração.
Para a instalação do eXLhoist Configuration Software, garanta que fez logon usando uma ID de
usuário com privilégios de administrador no sistema operacional.

5. Idioma da instalação
O idioma das caixas de diálogo de instalação é derivado da configuração de idioma do usuário definida
pelo Windows®. Se o idioma de usuário não corresponder a nenhum dos idiomas suportados pela
instalação, por padrão, as caixas de diálogo de instalação serão exibidas em inglês.

6. Grupo de programas
A instalação irá adicionar os atalhos “Schneider Electric\eXLhoist Configuration Software\ eXLhoist
Configuration Software” e “Schneider Electric\eXLhoist Configuration Software\Readme” ao grupo de
programas do menu Iniciar.

7. Diretórios
Por padrão, o eXLhoist Configuration Software será instalado no diretório
- <program files >
- Schneider Electric
- eXLhoist Configuration Software

Por padrão, a Schneider Electric eXLhoist DTM Library será instalada no diretório
- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library
Por padrão, a Modbus Communication DTM Library será instalada no diretório.
- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Modbus Communication DTM Library
- Modbus Serial Line CommDTM
- Modbus TCP CommDTM
em que <program files > e <CommonProgramFiles> dependem das configurações da sua máquina. Em
uma instalação de sistema padrão, este diretório é normalmente “C:\Program Files\” e "C:\Program
Files\Common Files\ ".

8. Desinstalar, reparar
Invocar o procedimento de instalação do eXLhoist Configuration Software novamente resultará em uma
forma ligeiramente diferente de apresentação da oferta para desinstalar ou reparar a configuração
existente.

9. Problemas conhecidos
Instalar o .NET Framework 3.5 no Windows® 8
Em computadores que estejam executando o Windows® 8, o NET 4.5 é instalado por padrão e o
recurso .NET Framework 3.5 tem que ser ativado. Para que este recurso funcione, é necessária
uma conexão com a Internet.
Mais informações podem ser encontradas em:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx
-

-

O eXLhoist Configuration Software não será executado adequadamente se fontes chinesas não
estiverem disponíveis no sistema.
Você precisa reinicializar o aplicativo e por padrão o idioma será o inglês.

