
Instruções de instalação
Atualização de Revisão de Firmware do PowerMonitor 1000
Códigos de catálogo 1408-BC3, 1408-TS3, 1408-EM3

Este manual fornece instruções para atualizar o código de catálogo para o 
PowerMonitor™ 1000.
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IMPORTANTE Antes de começar, verifique se as conexões apropriadas de rede foram 
feitas e se um driver para a rede está configurado no software RSLinx® 
Classic.
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Informações importantes para o Usuário

Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre instalação, configuração e operação 
deste equipamento antes de instalar, configurar, operar ou fazer a manutenção deste produto. Os usuários devem se 
familiarizar com as instruções de instalação e fiação, além das especificações de todos os códigos, leis e normas 
aplicáveis.

As atividades abrangendo a instalação, os ajustes, o início do serviço, a utilização, a montagem, a desmontagem e a 
manutenção devem ser realizadas por pessoal adequadamente treinado em conformidade com o código aplicável de 
práticas.

Se este equipamento for usado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento 
poderá ser prejudicada.

Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da 
aplicação deste equipamento.

Os exemplos e diagramas apresentados neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido às diversas especificações e 
variáveis associadas a cada instalação específica, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir a responsabilidade pelo 
uso com base nos exemplos e diagramas.

A Rockwell Automation, Inc. não assume responsabilidade de patente quanto ao uso de informações, circuitos, 
equipamentos ou softwares descritos neste manual.

É proibida a reprodução, parcial ou total, deste manual sem a permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.

Quando necessário, são usadas observações no manual para informá-lo sobre considerações de segurança.

As etiquetas também podem estar sobre ou dentro do equipamento para informar precauções específicas.

ADVERTÊNCIA: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que possam causar explosão em um ambiente 
perigoso, resultando em ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perdas econômicas.

ATENÇÃO: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar ferimentos pessoais ou morte, 
prejuízos a propriedades ou perdas econômicas. O aviso de atenção ajuda a identificar e evitar um risco e reconhecer a 
consequência.

IMPORTANTE Identifica informações importantes para a aplicação e compreensão corretas do produto.

PERIGO DE CHOQUE: Pode haver etiquetas no equipamento ou dentro dele, por exemplo, no inversor ou no motor, 
alertando sobre a presença de tensão perigosa.

PERIGO DE QUEIMADURA: Pode haver etiquetas no equipamento ou dentro dele, por exemplo, no inversor ou no motor, 
alertando que as superfícies podem atingir temperaturas perigosas.

PERIGO DE ARCO ELÉTRICO:  As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, um centro de 
controle de motores, para alertar as pessoas sobre possível arco elétrico. Um arco elétrico causará lesão grave ou morte. 
Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Siga TODAS as especificações de regulamentação quanto a 
práticas de trabalho seguro e de equipamento de proteção individual (EPI).
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Acessar Revisão de Firmware 
de Produto

Todas as notas da versão do firmware do PowerMonitor 1000 estão 
disponíveis online no Product Compatibility e Download Center.

1. Na lista Quick Links, em http://www.ab.com, selecione Product 
Compatibility &amp; Download Center.

2. Em Product Compatibility e Download Center, selecione Download 
ou Find Downloads e procure e selecione seu produto. 

3. Selecione o código de catálogo do dispositivo (1).

4. Selecione a versão desejada na guia Selections (2).

As versões disponíveis são exibidas.

5. Quandoo código de catálogo correto aparecer na guia Selections (2), 
clique em Downloads (3) 

1

3

2
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6. Em Downloads, clique em .

7. Clique na caixa de seleção do link de atualização do firmware (1). 

Um item é adicionado ao Download Cart (2). 

8. Clique em Close, na caixa de diálogo Available Downloads (3). 

9. Verifique os downloads selecionados (1).

10. Clique em Download Cart.

1

3

2
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11. Verifique se a revisão correta de firmware está no Download Cart e 
clique em Download Now.

12. Pós ler o Software End-User License Agreement, clique em I Agree. 

13. Clique em Managed Download. 
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A caixa de download será aberta.

14. Assim que o download estiver concluído, clique em Open para abrir a 
pasta Download. 

15. Na pasta de download, clique duas vezes na pasta RAFirmware e, em 
seguida, clique duas vezes na pasta 1408 Products.

16. Abra o arquivo do Kit WinZip na pasta 1408-Products clicando duas 
vezes no arquivo do Kit WinZip. 

Este exemplo mostra o arquivo PM1000_Version330_Kit.zip. 
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17. Abra o arquivo Windows Installer Package na pasta WinZip clican-do 
duas vezes com a extensão ‘msi’.

Este exemplo mostra o arquivo ControlFLASH.msi. do Windows 
Installer Package.

18. Na caixade diálogo WinZip Caution, clique em Yes.

O utilitário de software ControlFLASH™ será aberto.

As instruções sobre como atualizar a revisão de firmware são 
encontradas na seção Atualizar a Revisão de Firmware do Dispositivo 
com Utilitário de Software ControlFLASH.
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Atualizar a Revisão de 
Firmware do Dispositivo com 
Utilitário de Software 
ControlFLASH

Ao atualizar a revisão de firmware, consulte a seção Acessar Revisão de 
Firmware de Produto para receber instruções sobre como obter a revisão de 
firmware mais atualizada do Download Center da Rockwell Automation.

1. Na caixa de diálogo Welcome to the ControlFLASH Firmware 
Upgrade Kit Setup Wizard, clique em Next.

2. Depois de rever o End-User License Agreement, clique em I Agree e, 
em seguida, clique em Next. 
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3. Na caixa de diálogo Confirm Installation, certifique-se de que a caixa de 
seleção Enable FactoryTalk® Security não está marcada e clique em 
Next.

O kit de atualização de firmware ControlFLASH será instalado. 

4. Com o kit instalado, marque Yes, I want to launch ControlFLASH e 
clique em Close.
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5. Na caixa de diálogo Welcome to ControlFLASH, clique em Next.

6. Selecione 1408_All_Models no menu e clique em Next.
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7. No software RSLinx, navegue até o endereço IP do dispositivo na rede 
Ethernet, selecione o dispositivo e clique em OK.

Um Driver DF1 também pode ser usado para atualizar a unidade 
PowerMonitor 1000.

DICA O software RSLinx Classic Lite deve ser instalado para prosseguir com o 
processo de atualização. 

DICA Para acessar o endereço IP do dispositivo, o endereço IP deve ser 
adicionado à lista de endereços do driver do dispositivo Ethernet no 
software RSLinx.
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8. Se você for solicitado a selecionar um conjunto, selecione o código de 
catálogo 1408 para a lista e clique em OK.

9. Selecione o novo número de revisão de firmware do dispositivo e 
clique em Next. 

DICA Para o utilitário de software ControlFLASH, versão 12 ou superior, a revisão 
de firmware tem o seguinte formato, 3.xxx. Portanto, a revisão do 
firmware 3.30 aparece como 3.030 no utilitário de software ControlFLASH.

DICA Qualquer versão atual pode ser atualizada para a revisão 4.010. Uma vez 
que a unidade PowerMonitor for atualizada para a revisão de firmware 
4.010, ela não poderá ser revertida a uma revisão de firmware anterior.
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10. Na caixa de diálogo Summary, clique em Finish.

11. Na caixa de diálogo referente à atualização do dispositivo de destino, 
clique em Yes.

12. Na caixa de diálogo Update Status, clique em OK para confirmar que a 
atualização foi concluída. 

13. Acesse a web page do dispositivo para confirmar que a revisão de 
firmware foi atualizada corretamente.

14. Saia do utilitário de software ControlFLASH.
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Recursos adicionais Os documentos a seguir contêm informações adicionais sobre produtos 
relacionados da Rockwell Automation.

É possível visualizar ou fazer download das publicações no endereço 
http://literature.rockwellautomation.com. Para pedir cópias impressas da 
documentação técnica, entre em contato com seu distribuidor local 
Allen-Bradley ou representante de vendas da Rockwell Automation.

Recurso Descrição

Manual do Usuário da Unidade PowerMonitor 
1000, publicação 1408-UM002

Fornece instruções de instalação, esquemas elétricos, 
configuração e especificações para unidades PowerMonitor 
1000.

Website de Certificações de Produto, 
http://www.ab.com

Fornece declarações de conformidade, certificados e outros 
detalhes de certificação.
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