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Objectivo 

 

O presente manual serve de suporte à utilização da aplicação para a 
plataforma PDA/TPL, para efeitos de leitura e configuração de 
contadores estáticos e híbridos. 
 

1. JANZ 

1.1. Acesso à aplicação da Janz 

 

Para aceder à aplicação da Janz partindo do ambiente inicial, deve 
seleccionar a aplicação “EcoPViewer” no menu “Start”, de acordo 
com o ilustrado de seguida. 
 

  
Figura �1.1-1     Figura �1.1-2 
 

Inserir a password de acesso à aplicação – “edp”, conforme ilustrado 
na figura 1.1.4. 
Depois de introduzida a password de acesso, surge o menu principal 
da aplicação, representado na figura 1.1.5. 
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Figura �1.1-3     Figura �1.1-4 

 

 
Figura �1.1-5 

 

1.2. Configuração das comunicações 

 
A configuração da porta de comunicação só é necessária da 
primeira vez que se utiliza a aplicação. Para proceder à sua 
configuração, no menu principal da aplicação seleccionar a opção 
Ficheiro →→→→ Opções →→→→ Porta Série, como ilustrado na figura 1.2.1. 
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Figura �1.2-1     Figura �1.2-2 

 

Seleccionar a porta de comunicações “COM1” e clicar em “OK”. 
Depois de configurada a porta de comunicação surge a mensagem 
da figura 1.2.3. Clicar em “ok” para prosseguir. 

 

 
Figura �1.2-3 
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1.3. Leitura de dados 

 

Esta funcionalidade de leitura de dados é compatível com o contador 
C240 da JANZ. A aplicação recolhe a informação geral do contador a 
que está conectado (número de série e parametrização actual), 
recolhe informação dos valores correntes, bem como todos os registos 
existentes em memória no contador. 

Para aceder ao menu de leitura deve premir o botão  do 
menu principal da aplicação, tal como demonstrado na figura 1.3.1. 
 

  
Figura �1.3-1     Figura �1.3-2 

 
O menu de leitura está ilustrado na figura 1.3.2. Para iniciar o processo 

de leitura deve seleccionar o botão . 
 
Durante o processo de leitura de dados surge no ecrã o ilustrado em 
1.3.3. Em complemento, deve verificar que durante o processo de 
leitura surge a indicação de comunicação no display do contador. 
 
No fim do processo de leitura de dados, e se o mesmo decorrer com 
êxito, surge no ecrã a mensagem da figura 1.3.4. 
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Figura �1.3-3     Figura �1.3-4 

 
Por outro lado, se o processo de leitura de dados não tiver sido bem 
sucedido surgirá no ecrã a mensagem de erro ilustrada na figura 1.3.5. 
Para efectuar nova tentativa de leitura de dados deve clicar em 
“sair”, verificar as ligações físicas ao contador e posteriormente repetir 
o processo de leitura acima referenciado. 
 

 
Figura �1.3-5 
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Depois de lidos com sucesso, os dados poderão ser consultados nos 
respectivos menus. No menu Estado (figura 1.3.6) pode consultar-se o 
nº de série do contador, o ciclo tarifário programado, a tarifa em 
curso, a tarifa de defeito, a hora legal em vigor e algum alarme que 
esteja activo. 
 

  
Figura �1.3-6     Figura �1.3-7 

 

No menu Corrente (figura 1.3.7) podem ser consultados os valores 
correntes para os diferentes registos, bem como a data/hora do 
contador. 
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Figura �1.3-8     Figura �1.3-9 

 
Os dados recolhidos podem ser salvaguardados. Para guardar os 
dados recolhidos deve voltar ao menu principal da aplicação 

premindo o botão . 
 

  
Figura �1.3-10     Figura �1.3-11 

 
No menu principal da aplicação (figura 1.3.10), seleccionar a opção 
Acções →→→→ Salvar. Depois de salvaguardados os dados com sucesso, 
surgirá a mensagem ilustrada na figura 1.3.11. 
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1.4. Menu de configuração 

 

No menu de configuração podem ser efectuadas quatro simples 
operações de configuração: fecho de facturação; actualização de 
data e hora; reset aos erros do contador; e alteração da 
configuração tarifária. 
Para aceder ao menu de configuração deve clicar no botão 

 do menu principal, como ilustrado na figura 1.4.1.  
O menu configuração está ilustrado na figura 1.4.2. 

  
Figura �1.4-1     Figura �1.4-2 

 

1.4.1. Fecho de facturação 

 
No menu de configuração colocar um visto na opção “Fecho de 
Facturação”, como indicado na figura 1.4.1.1, e de seguida premir o 

botão . 
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Figura �1.4.1-1     Figura �1.4.1-2 

 

No final do processo surgirá a mensagem da figura seguinte. 
 

 
Figura �1.4.1-3 

 

1.4.2. Actualização de Data e Hora 

 

Esta operação de actualização de data e hora do contador efectua 
a sincronização com a data e hora do dispositivo em que corre a 
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aplicação. Desta forma, é imperativo que se verifique que a data e 
hora do dispositivo que corre a aplicação está correcta. 
 

  
Figura �1.4.2-1     Figura �1.4.2-2 

 

Para actualizar a data e hora do contador deve seleccionar a opção 

“Actualizar Hora e Data” e de seguida premir o botão . 
Depois de concluída a operação com sucesso surgirá a mensagem 
ilustrada na figura 1.4.2.2. 

1.4.3. Reset 

 
Esta funcionalidade da aplicação permite fazer reset à palavra de 
estado dos erros do contador. 
 
Para efectuar a operação deve colocar um visto na opção “Reset” e 

de seguida premir o botão . Depois de efectuada a 
operação de reset surgirá a mensagem ilustrada pela figura 1.4.3.2. 
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Figura �1.4.3-1     Figura �1.4.3-2 

 

1.4.4. Alteração de Configuração Tarifária 

 
Esta funcionalidade permite fazer a alteração do programa tarifário 
do contador. As parametrizações já estão carregadas na aplicação. 
Para proceder à alteração da configuração tarifária, primeiro deve 
seleccionar com um visto a opção “Nova Configuração” no menu 
configuração (figs. 1.4.4.1 e 1.4.4.2). Depois de seleccionada a opção 
mencionada, pode escolher a parametrização que pretende enviar 
para o contador. 
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Figura �1.4.4-1     Figura �1.4.4-2 

 
No final do processo de parametrização, e se o mesmo tiver decorrido 
com sucesso, surgirá a mensagem ilustrada pela figura 1.4.4.4. 
 

  
Figura �1.4.4-3     Figura �1.4.4-4 

 

Depois de parametrizar o contador, deve verificar a data/hora do 
contador e o ciclo programado se este for visível em display. 
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1.5. Sair da Aplicação 

 

Para sair da aplicação deve, no menu principal da aplicação, 
seleccionar a opção “Ficheiro →→→→  Sair” conforme ilustrado na fig. 1.5.1.  
 

 
Figura �1.5-1 

 

1.6. Leituras Recolhidas 

 

Os ficheiros respeitantes às leituras de dados efectuadas com a 
presente aplicação são salvaguardados no dispositivo, num 
determinado local. Este capítulo tem por objectivo descrever o acesso 
aos mesmos. 
Assim, partindo do ambiente inicial deve seleccionar a opção “File 
Explorer” no menu “Start”, como ilustrado na figura 1.6.1. 
 
Depois de aberto o ambiente de exploração de ficheiros, e partindo 
da raiz do dispositivo “My Device” – figura 1.6.2, deve ser percorrido o 
caminho “My Documents→→→→ EcostarPocketViewer_Readings” conforme 
ilustrado nas figuras 1.6.3 e 1.6.4. 
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Figura �1.6-1     Figura �1.6-2 

 
 

  
Figura �1.6-3     Figura �1.6-4 

 
Os ficheiros resultantes de leitura de dados com a aplicação da Janz 
encontram-se no caminho referenciado anteriormente, e são 
identificados pelo nº de série do equipamento e pela data de leitura. 
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Figura �1.6-5 
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2. Iskra 

2.1. Acesso à aplicação da Iskra 

 

Para aceder à aplicação da Iskra partindo do ambiente inicial, deve 
seleccionar a aplicação “MeterRead” no menu “Start”, de acordo 
com o ilustrado de seguida. Depois, no menu de entrada seleccionar 
o botão “Enter”. 
 

  
Figura �2.1-1     Figura �2.1-2 

 
Para aceder à aplicação introduzir a password de acesso – “000000”. 

  
Figura �2.1-3     Figura �2.1-4 
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2.2. Leitura de dados 

 

A funcionalidade de leitura de dados é compatível com os 
contadores Iskra ME162 e MT172. A aplicação recolhe a informação 
geral do contador a que está conectado (número de série e 
parametrização actual), recolhe informação dos valores correntes, 
bem como todos os registos existentes em memória no contador. 
 
Para iniciar a recolha de dados deve seleccionar o botão “Leitura”, 
como ilustrado pela figura 2.2.1. Depois de lidos os dados com 
sucesso, deve seleccionar a opção “Save” para salvaguardar os 
dados recolhidos. 
 

  
Figura �2.2-1     Figura �2.2-2 

 

2.3. Visualização dos dados recolhidos 

 

Os dados recolhidos podem ser consultados dentro e fora da 
aplicação. Para visualizar os dados recolhidos utilizando a aplicação 

deve mudar de menu, utilizando o botão , até estar disponível a 
opção “Ficheiros” – figura 2.3.1. 
 



     Contagem BTN – Manual de utilização PDA/TPL 
 DGC – GCPP 
  
   

Versão 2.2 – Dezembro de 2008  22 

  
Figura �2.3-1     Figura �2.3-2 

 

Depois, selecciona o ficheiro que pretende visualizar e premir o botão 

. Os dados são exibidos no formato ilustrado na figura 2.3.3. 
 

 
Figura �2.3-3 

 

2.4. Alteração de Configuração Tarifária 

 

No menu inicial da aplicação existem 4 opções de parametrização do 
contador monofásico ME162, correspondentemente ciclo diário 2 e 3 
tarifas – “ME162_CD2T” e “ME162_CD3T”, ciclo semanal 2 e 3 tarifas – 
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“ME162_CS2T” e “ME162_CS2T”. Para alternar entre os vários menus de 

programação deve seleccionar o botão . 
 

   
Figura �2.4-1     Figura �2.4-2 

 

Para iniciar a parametrização do contador basta seleccionar uma das 
duas opções referidas anteriormente e ilustradas nas figuras 2.4.1 e 
2.4.2. 

 
Figura �2.4-3 

 
No final da parametrização deve clicar em “Save” para guardar o log 
da operação e voltar ao menu inicial – figura 2.4.3. 
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Para contadores trifásicos MT172, a função de alteração da 
configuração tarifária é apenas válida para as seguintes opções 
tarifárias: ciclo diário 2 tarifas (MT172_CD2T), ciclo diário 3 tarifas 
(MT172_CD3T) e ciclo semanal 2 tarifas (MT172_CS2T). 

2.5. Acertar a Data e Hora do contador 

 
Para acertar a data e hora do contador deve, no menu principal da 
aplicação, seleccionar a opção “Data_Hora” conforme ilustrado na 
figura 2.5.1. 
 
Esta operação de actualização de data e hora do contador efectua 
a sincronização com a data e hora do dispositivo em que corre a 
aplicação. Desta forma, é imperativo que se verifique que a data e 
hora do dispositivo em que se corre a aplicação está correcta. 
 

 
Figura �2.5-1 

 
 

2.6. Fecho de Facturação 

 
A opção de fecho de facturação está acessível no menu inicial da 
aplicação através do botão “Fecho_Periodo” – figura 2.6.1. 
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Figura �2.6-1 

 

2.7. Sair da aplicação 

 
Para sair da aplicação da Iskra deve seleccionar a opção “Saída” 
disponível no menu principal, conforme ilustrado na figura 2.7.1. 
 

 
 

Figura �2.7-1 



     Contagem BTN – Manual de utilização PDA/TPL 
 DGC – GCPP 
  
   

Versão 2.2 – Dezembro de 2008  26 

 

2.8. Leituras Recolhidas 

 

Os ficheiros respeitantes às leituras de dados efectuadas com a 
presente aplicação são salvaguardados no dispositivo, num 
determinado local. Este capítulo tem por objectivo descrever o acesso 
aos mesmos. 
Assim, partindo do ambiente inicial deve seleccionar a opção “File 
Explorer” no menu “Start”, como ilustrado na figura 2.8.1. 
 
Depois de aberto o ambiente de exploração de ficheiros, e partindo 
da raiz do dispositivo “My Device” – figura 2.8.2, deve ser percorrido o 
caminho “My Documents →→→→ MeterRead” conforme ilustrado nas figuras 
2.8.3 e 2.8.4. 
 

  
Figura �2.8-1     Figura �2.8-2 
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Figura �2.8-3     Figura �2.8-4 

 
Os ficheiros resultantes de leitu ra de dados com a aplicação da Iskra 
encontram-se no caminho referenciado anteriormente, e são 
identificados por tipo de contador, número de série e data de recolha 
dos dados. 
 

 
Figura �2.8-5 
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3. Siemens (Landi&Gyr)  

3.1. Iniciar a aplicação (emulação PDA) 

 
Para iniciar o software de configuração dos contadores 
monofásicos Landis+Gyr ZCG120, clicar em       e em seguida 
em                              . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Acesso ao software 

 
Quando aparecer a janela de acesso ao software, deverá ser 
introduzida a password 695399, e em seguida premir o botão  

.   
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3.3. Menu Inicial 

 
No menu inicial do software, estão disponibilizadas as opções para 
operações de leitura e escrita, acessíveis através dos botões   

 e . 
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Para sair da aplicação bastará premir o botão  no canto superior 
direito. 

3.3.1. Operações de leitura 

 
Para efectuar a leitura dos registos do contador deverá ser 

seleccionada a opção  no menu inicial. 
Ao ser premido o botão a leitura do contador inicia 
automaticamente (está disponível uma barra de estado com a 
indicação do estado da comunicação com o contador). 
 
 
 
Após a conclusão da leitura, aparecerá uma janela com a 
informação dos registos actuais. Para visualizar os registos históricos, 

basta premir o botão  . Para voltar a visualizar os registos 

actuais bastará premir o botão  . Os ficheiros de leitura são 
automaticamente guardados no directório da emulação “My 
Device\Program Files\PMA\Billing\”. 
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Para voltar para o menu inicial, premir o botão  no canto superior 
direito. 

3.3.2. Operações de escrita 

 
Para efectuar a leitura dos registos do contador deverá ser 

seleccionada a opção  no menu inicial. Ao ser premido o 
botão de escrita irá aparecer um menu onde poderão ser 
seleccionadas, as operações de escrita disponíveis.  
As operações de escrita são as seguintes: 
 
                      - Opção para fecho do período de 
facturação.   
 
                                    - Opção para acerto da data/hora. 
 
 

- Opção para envio de nova configuração 
(deverá ser seleccionado qual o ciclo tarifário 
que se pretende enviar). 

 
Após seleccionar qual a operação a efectuar, basta premir no 

botão para iniciar o envio para o contador. 
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Para voltar para o menu inicial, premir o botão  no canto superior 
direito. 
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4. SdC 

4.1. Acesso à aplicação da SdC 

 

Para aceder à aplicação da SdC partindo do ambiente inicial, deve 
seleccionar a aplicação “LiveMeterMobile” no menu “Start”, de 
acordo com o ilustrado de seguida. 
 

  
Figura �4.1-1     Figura �4.1-2 
 

 
Inserir a password de acesso à aplicação – “EDP” (letras maiúsculas), e 
seleccionar a opção “Entrar”, conforme ilustrado na figura 4.1.3. 
 
Depois de introduzida a password de acesso, surge o menu principal 
da aplicação, representado na figura 4.1.4. 
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Figura �4.1-3     Figura �4.1-4 

4.2. Leitura de dados 

Partindo do menu principal da aplicação, para aceder ao menu de 

leitura deve premir o respectivo botão . 
 
No menu de leitura da aplicação estão acessíveis três operações: 
leitura dos registos actuais, leitura dos registos históricos e leitura do 
diagrama de cargas. 

  
Figura �4.2-1 
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4.2.1. Leitura dos registos actuais 

 

Para recolher as leituras dos registos actuais deve seleccionar o 

respectivo botão “Leitura actual” – . 
 

 
Figura �4.2.1-1 

 
Durante o processo de leitura, surge no ecrã o ilustrado em 4.2.1-2. 
 

  
Figura �4.2.1-2     Figura �4.2.1-3 
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No fim do processo de leitura de dados, e se o mesmo decorrer com 
êxito, surgem no ecrã os valores recolhidos, conforme ilustrado na 
figura 4.2.1-3. 

 

4.2.2. Leitura dos registos históricos 

 
Para recolher os registos históricos deve seleccionar o respectivo 

botão “Leituras Históricas” – . 
 
Durante o processo de leitura, surge no ecrã o ilustrado em 4.2.2-2. 
 
No fim do processo de leitura de dados, e se o mesmo decorrer com 
êxito, surgem no ecrã os valores recolhidos, conforme ilustrado na 
figura 4.2.2-3. 
 

 
Figura �4.2.2-1 
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Figura �4.2.2-2     Figura �4.2.2-3 

 

4.2.3. Leitura do diagrama de cargas 

 
Para recolher o diagrama de cargas deve seleccionar o respectivo 

botão “Diagramas de Carga” – . 
 

      
Figura �4.2.3-1     Figura �4.2.3-2 
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No fim do processo de leitura de dados, e se o mesmo decorrer com 
êxito, surgem no ecrã os valores recolhidos, conforme ilustrado na 
figura 4.2.3-2. 

4.2.4. Erro de comunicação durante a leitura de dados 

 

Se o processo de leitura de dados não for bem sucedido, surgirá no 
ecrã a mensagem de erro ilustrada na figura 4.2.4-1. Para efectuar 
nova tentativa de leitura de dados deve clicar em “ok”, verificar as 
ligações físicas ao contador e posteriormente repetir o processo de 
leitura acima referenciado. 
 

 
Figura �4.2.4-1 

 

4.3. Menu de configuração 

 

No menu de configuração podem ser efectuadas duas simples 
operações de configuração: actualização de data e hora e 
alteração da configuração tarifária. 
Para aceder ao menu de configuração deve clicar no botão 

“Programas”  do menu principal, como ilustrado 
na figura 4.3-1. O menu configuração está ilustrado na figura 4.3-2. 
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Figura �4.3-1     Figura �4.3-2 

 

4.3.1. Actualização de Data e Hora 

 

Esta operação de actualização de data e hora do contador efectua 
a sincronização com a data e hora do dispositivo em que corre a 
aplicação. Desta forma, é imperativo que se verifique que a data e 
hora do dispositivo que corre a aplicação está correcta. 
 

  
Figura �4.3.1-1     Figura �4.3.1-2 
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Para actualizar a data e hora do contador deve seleccionar a opção 

“Acertar Relógio”  e de seguida confirmar a 

operação seleccionando o botão “Yes” .  
 
Depois de concluída a operação com sucesso surgirá a mensagem 
ilustrada na figura 4.3.1-4. 
 

  
Figura �4.3.1-3     Figura �4.3.1-4 

 

4.3.2. Alteração de Configuração Tarifária 

 
Esta funcionalidade permite fazer a alteração do programa tarifário 
do contador. As parametrizações já estão carregadas na aplicação. 
Para proceder à alteração da configuração tarifária, deve 
seleccionar a opção tarifária a transferir para o contador e a data de 
facturação pretendida. 
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Para iniciar a programação do contador deve seleccionar a opção 

“Programar”  e confirmar a operação premindo o 

botão “Yes”  , conforme ilustrado nas figuras seguintes. 
 
 
 

  
Figura �4.3.2-1     Figura �4.3.2-2 

 
No final do processo de parametrização, e se o mesmo tiver decorrido 
com sucesso, surgirá a mensagem ilustrada pela figura 4.3.2-4. 
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Figura �4.3.2-3     Figura �4.3.2-4 

 

Depois de parametrizar o contador, deve verificar a data/hora do 
contador e o ciclo programado. 

4.4. Sair da Aplicação 

 

Para sair da aplicação deve, no menu principal da aplicação, 
seleccionar a opção “ok” conforme ilustrado na fig. 4.4.1.  

 
Figura �4.4-1 
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4.5. Leituras Recolhidas 

 

Os ficheiros respeitantes às leituras de dados efectuadas com a 
presente aplicação são salvaguardados no dispositivo, num 
determinado local. Este capítulo tem por objectivo descrever o acesso 
aos mesmos. 
Assim, partindo do ambiente inicial deve seleccionar a opção “File 
Explorer” no menu “Start”, como ilustrado na figura 4.5.1. 
 
Depois de aberto o ambiente de exploração de ficheiros, deve ser 
percorrido o caminho “My Device →→→→ My Documents →→→→ LM_Files” 
conforme ilustrado na figura 4.5.2. 

  
Figura �4.5-1     Figura �4.5-2 
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Figura �4.5-3     Figura �4.5-4 

 
Os ficheiros resultantes de leitura de dados com a aplicação da SdC 
encontram-se no caminho referenciado anteriormente, e são 
identificados pelo nº de série do equipamento e pela data de leitura. 
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5. Actaris 

5.1. Acesso à aplicação 

 
Para aceder à aplicação Hermes, deve seleccionar “Actaris” no menu 
“Start”, de acordo com o ilustrado de seguida. 
 

   
Figura �5.1-1     Figura �5.1-2 
 

 
No ecrã inicial (Figura �5.1-1), deve clicar na imagem para ter acesso 
ao menu inicial – Figura �5.1-2. 
No menu inicial, deverá ser seleccionado qual o tipo de operação 
que será efectuado   



     Contagem BTN – Manual de utilização PDA/TPL 
 DGC – GCPP 
  
   

Versão 2.2 – Dezembro de 2008  46 

  
Figura �5.1-3     Figura �5.1-4 

 

5.2. Leitura de dados 

 
Partindo do menu principal da aplicação (Figura �5.1-4), para aceder 

ao menu de leitura deve premir o respectivo botão  

.  No ecrã seguinte deverá seleccionar o tipo de 
contador que irá ser lido (ver Figura �5.2-1). De salientar que este 

software permite efectuar operações de leitura e escrita nos modelos 
ACE200, ACE3000 e ACE5000 da Actaris. 
No caso do contador a ler ser um ACE3000, deverá ser pressionado o 

botão . Caso o contador a ler seja um ACE2000 ou 

ACE5000, deverá ser pressionado o botão . 
Após esta selecção a operação de leitura é automaticamente 
iniciada (ver Figura �5.2-2), sendo que após o final da comunicação 

será visualizada uma janela com o estado da operação (ver Figura 
�5.2-3). 
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Figura �5.2-1 

 
 

                                
Figura �5.2-2     Figura �5.2-3 

 

 
As leituras recolhidas são automaticamente guardadas na pasta “My 
Device\Program Files\Hermes\Readout\(Modelo do Contador)\”. 
As leituras são guardadas com o seguinte formato: nº série do 
contador _ ano,mês,dia _hora (ex: “20118644_071024_1600”). 
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5.3. Menu de Configuração  

 

Partindo do menu principal da aplicação, para aceder ao menu de 

configuração deve premir o respectivo botão ( ).  
Na janela seguinte (ver Figura �5.3-1), deverá ser seleccionado qual o 

modelo do contador que se pretende configurar. Na próxima janela 
deverá ser introduzido o código de acesso a operações de 
configuração (ver Figura �5.3-2), sendo que o mesmo é 0000. 

     
Figura �5.3-1 

                 
 Figura �5.3-2     Figura �5.3-3 
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Na janela seguinte (Figura �5.3-3Error! Reference source not found.), 
poderá ser seleccionada uma das duas opções de configuração 
(envio de configuração ou acerto de relógio). 
 
Para o caso da operação pretendida ser o acerto do relógio do 

contador deverá ser pressionado o botão . 
Na janela seguinte (Figura �5.3-4), é mostrado a hora do contador e a 

hora do TPL/PDA e para efectuar o acerto deverá ser premido o 

botão .  No final da comunicação será visualizada uma 
janela com o estado da operação (ver Figura �5.3-5). Para regressar ao 

menu anterior premir o botão . 
 

            
Figura �5.3-4     Figura �5.3-5 

     

Caso se pretenda alterar a configuração tarifária do contador, e 
partindo do menu inicial (Figura �5.1-4), deverá ser seleccionada a 

opção , e no menu seguinte (ver Figura �5.3-1) 

deverá ser seleccionado o modelo do contador que se pretende 
alterar. 
Na próxima janela (Figura �5.3-2), introduzir o código de acesso (0000), 
e na janela seguinte (Figura �5.3-3), seleccionar a opção 

. De seguida deverá ser seleccionado o tarifário 
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que se pretende enviar para o contador, tendo em atenção para o 
caso dos contadores ACE2000 e ACE3000 de seleccionar o ficheiro 
que corresponda ao modelo do contador. 
Na janela seguinte deverá confirmar se o programa seleccionado 
corresponde ao que se pretende, e caso seja premir o botão 

, para iniciar a comunicação com o contador, sendo que 
após o final da comunicação será visualizada uma janela com o 
estado da operação. 

                 
          Figura �5.3-6     Figura �5.3-7 

 
 

 
Figura �5.3-8 
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6. Sagem 

6.1. Acesso á aplicação 

 
Para aceder à aplicação, deve seleccionar “Sagem” no menu “Start”, 
e acordo com o ilustrado de seguida. 
 

   
Figura �6.1-1     Figura �6.1-2 
 

No ecrã inicial, deve inserir a palavra chave de acesso à aplicação – 
“EDP” – e posteriormente seleccionar o botão “Validar”, como 
ilustrado na Figura �6.1-3. Depois de validado o acesso à aplicação, 
tem acesso ao menu principal da aplicação – Figura �6.1-4.  

 

  
Figura �6.1-3     Figura �6.1-4 

6.2. Menu Inicial 

No menu inicial da aplicação, tem acesso às opções ilustradas na  
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Figura �6.2-1. 

 

  
Figura �6.2-1     Figura �6.2-2 

 

  
Figura �6.2-3     Figura �6.2-4 

 
Opções do menu inicial: 
� Conexão ao contador – capítulo �6.3 

� Configuração – Esta opção permite configurar a porta de 
comunicação do aparelho. Por defeito a porta vem configurada e 
não necessita de alteração. Valores por defeito “COM1” e “1200” – 
de acordo com o indicado na     Figura 
�6.2-2. 

� Idioma – Funcionalidade que permite alterar o idioma da 
aplicação. Idiomas disponíveis: Português e Francês – Figura �6.2-3 

� Mudar palavra passe – Opção que permite alteração da password 
de acesso à aplicação. Por motivos de simplicidade e controlo e 
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apoio à operação, não deve ser alterada a password por defeito 
de acesso à aplicação – Figura �6.2-4. 

� Sair – Opção para sair da aplicação. 

6.3. Estabelecer ligação ao Contador 

 
Antes de iniciar este procedimento deve garantir que a ligação física 
ao contador está devidamente estabelecida – (interface óptico). Para 
estabelecer a comunicação com o contador, partindo do menu 
inicial, deve seleccionar a opção “Conexão ao contador”, conforme 
ilustrado na Figura �6.3-1. 

  
Figura �6.3-1     Figura �6.3-2 

 
Depois de estabelecida a ligação ao contador, é visível na aplicação 
o número de série do equipamento – ver Figura �6.3-2.  

Com a ligação ao contador estabelecida, outras funcionalidades 
ficam disponíveis no menu da aplicação – Figura �6.3-3. 
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Figura �6.3-3 

6.4. Opções de leitura 

6.4.1. Leitura Geral 

 
A opção “leitura” no menu da aplicação permite aceder a 3 tipos de 
informação: Registos de Energia, 2 últimos registos históricos e eventos 
– Figura �6.4.1-1. 

 

  
Figura �6.4.1-1    Figura �6.4.1-2 

 
Na Figura �6.4.1-2 exemplifica-se a informação disponibilizada pela 

opção registos de energia. A informação resultante pode, caso se 
pretenda, ser guardada num ficheiro, Para o efeito deve seleccionar 
na aplicação a opção “Guardar”, e posteriormente indicar o nome 
do ficheiro, pasta de destino – ver Figura �6.4.1-3. 

 

 
Figura �6.4.1-3 
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Nas figuras seguintes ilustra-se a informação disponibilizada 
correspondente aos últimos 2 históricos, com discriminação de data e 
hora de ocorrência. 
 

  
Figura �6.4.1-4     Figura �6.4.1-5 

 
A informação recolhida relativa aos históricos pode ser guardada num 
ficheiro, sendo o procedimento idêntico ao referido anteriormente. 
 

 
Figura �6.4.1-6 

 

A opção de recolha de eventos e salvaguarda em ficheiro é idêntico 
ao detalhado capítulo para os registos de energia e 2 últimos 
históricos. 
 
Para voltar ao menu da aplicação deve seleccionar a opção “Sair”. 
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6.4.2. Históricos 

 
Esta funcionalidade permite acesso aos últimos 12 períodos de 
facturação, não sendo possível a salvaguarda dos ficheiros para 
ficheiro dedicado. 
 

 
Figura �6.4.2-1 

 
Para voltar ao menu da aplicação deve seleccionar a opção “Sair”. 
 

6.4.3. Diagrama de carga 

 
A funcionalidade “Diagrama de carga” no menu da aplicação –
Figura �6.4.3-1 – permite a efectuar a recolha do diagrama de carga 

do contador. Apenas está implementada a recolha da totalidade do 
diagrama de carga. 
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Figura �6.4.3-1    Figura �6.4.3-2 

 
Antes de iniciar a recolha do diagrama de carga, é necessário definir 
o ficheiro no qual serão guardados os dados. Deve seleccionar o 
botão “Seleccionar ficheiro” (Figura �6.4.3-2) e nomear o ficheiro e a 
pasta destino (Figura �6.4.3-3). 

 

  
Figura �6.4.3-3    Figura �6.4.3-4 

 
Depois de definido o ficheiro destino dos dados, fica acessível a 
opção de recolha do diagrama de carga – Figura �6.4.3-4. Para iniciar 

a recolha dos dados deve seleccionar a opção “Ler DC”. 
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Figura �6.4.3-5 

 
A evolução da operação é visível por intermédio da barra de estado – 
Figura �6.4.3-5. Os dados relativos ao DC são guardados no ficheiro 

definido previamente, e será mostrada uma mensagem no final da 
operação. 
 
Para voltar ao menu da aplicação deve seleccionar a opção “Sair”. 
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6.5. Opções de escrita 

 
Para contadores da marca “Sagem”, as operações de escrita apenas 
são permitidas se duas condições se verificarem: 
 
1. Remoção da tampa de terminais 
2. Colocação da palavra-chave = “0” (por actuação dos botões de 

consulta A e B no contador) 
 

6.5.1. Programação do contador 

 
No menu da aplicação deve seleccionar a opção “Programação do 
contador” – Figura �6.5.1-1. De seguida selecciona-se o ficheiro 

correspondente ao ciclo e opção tarifária pretendida, conforme 
ilustrado nas figuras Figura �6.5.1-2 e Figura �6.5.1-3. 
 

  
Figura �6.5.1-1    Figura �6.5.1-2 
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Figura �6.5.1-3    Figura �6.5.1-4 

 
Depois de seleccionado o ficheiro a carregar no contador, é 
necessário definir o ficheiro no qual serão guardados os eventos 
resultantes da programação do contador – ver Figura �6.5.1-4 e Figura 
�6.5.1-5. 

 

  
Figura �6.5.1-5    Figura �6.5.1-6 

 
Depois de definido o ficheiro destino dos eventos, fica acessível a 
opção de “Programação do contador” – Figura �6.5.1-6. 
 

  
Figura �6.5.1-7    Figura �6.5.1-8 

 



     Contagem BTN – Manual de utilização PDA/TPL 
 DGC – GCPP 
  
   

Versão 2.2 – Dezembro de 2008  61 

  
Figura �6.5.1-9    Figura �6.5.1-10 

 
Durante o processo de parametrização do contador é acertada a 
data e hora, é efectuado o reset à palavra de estado e a 
salvaguarda dos eventos respeitantes à operação do equipamento. 
 
Para voltar ao menu da aplicação deve seleccionar a opção “Sair”. 
 

6.5.2. Acerto da Data e Hora do contador 

 
Caso se pretenda apenas acertar a Data e/ou Hora do contador, está 
disponível a funcionalidade “Data/Hora” para o efeito. Esta 
funcionalidade permite acertar o relógio do equipamento sem 
necessidade de efectuar a sua programação completa. 
 

  
Figura �6.5.2-1    Figura �6.5.2-2 
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Figura �6.5.2-3    Figura �6.5.2-4 

 
Nas figuras anteriores ilustram-se os passos necessários para o acerto 
do relógio, nomeadamente a forma de ajustar os parâmetros de data 
e hora a enviar para o contador. 
 
NOTA: Quando se selecciona a opção de acertar o relógio do 
equipamento, a data e hora que surgem por defeito na janela 
parametrizável corresponde à data existente no contador. A data 
enviada para o contador deve ser sempre alvo de confirmação 
criteriosa, na medida em que este parâmetro tem impacto directo nas 
grandezas a facturar ao cliente. 
 
Para voltar ao menu da aplicação deve seleccionar a opção “Sair”. 

6.5.3. Reset à palavra de estado 

 
A palavra de estado é representativa dos eventos significativos 
ocorridos sob o contador. 
 
Durante o procedimento de programação do contador, e uma vez 
que esta operação tem que ser efectuada com remoção da tampa 
de terminais, é efectuado o reste automático a esta palavra de 
estado. 
 
No entanto, caso não se trate de uma parametrização completa 
(exemplo: apenas acerto de data e hora) ou se pretenda apenas 
limpar (repor o valor a zero) este registo de estado, deve ser utilizada 
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esta funcionalidade para o efeito, de acordo com o ilustrado nas 
figuras seguintes. 
 

  
Figura �6.5.3-1    Figura �6.5.3-2 

 

6.5.4. Alteração da data de fecho de facturação 

 
Por defeito os contadores estão programados para efectuarem o 
fecho de facturação (congelamento dos valores no histórico 
subsequente). 
Caso sejam dadas instruções no sentido de alterar esta data de fecho 
do período de facturação para um dia diferente do definido por 
defeito, esta funcionalidade está disponível no menu da aplicação no 
campo “Registos Históricos →→→→ Programar”, como ilustrado na Figura 
�6.5.4-1. 

 

  
Figura �6.5.4-1     Figura �6.5.4-2 
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Figura �6.5.4-3     Figura �6.5.4-4 

 
Devem ser definidos os parâmetros deste fecho de facturação: base 
de tempo e periodicidade – Figura �6.5.4-2 e Figura �6.5.4-3. Depois de 

definidos os parâmetros, seleccionar a opção “Programa” – ver Figura 
�6.5.4-4. 

 
Para voltar ao menu da aplicação deve seleccionar a opção “Sair”. 

6.6. Desligar a comunicação com o contador 

 
Depois de concluídas todas as actividades de leitura e/ou escrita 
sobre o contador deve proceder-se à desligação da comunicação 
entre PDA e contador. 
 
Para tal, deve seleccionar a opção “Desconexão”. 

 
Figura �6.6-1 
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6.7. Sair da Aplicação 

 
Para sair da aplicação deve seleccionar a opção sair no menu da 
aplicação ou directamente no ambiente gráfico da aplicação. 
 

  
Figura �6.7-1     Figura �6.7-2 
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7. Actaris – Contadores Híbridos 

7.1. Acesso à aplicação 

 
Para aceder à aplicação SPR, deve seleccionar “SPR PDA v1.00” no 
menu “Start”, de acordo com o ilustrado de seguida. 
 

   
Figura �7.1-1     Figura �7.1-2 
 

Para aceder ao menu principal da aplicação (Figura �7.1-4), deve 
clicar no visor de acesso à aplicação – Figura �7.1-3. 

 
No menu principal estão acessíveis 3 funcionalidades: Recolha de 
dados, alteração tarifária e acerto de data e hora. 
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Figura �7.1-3     Figura �7.1-4 

 

7.2. Configuração das comunicações 

 

Para configurar a porta de comunicação deve seleccionar a opção 
“Dispositivo” no “Menu”, conforme a Figura �7.2-1. Deve definir a COM1 

como Porta Série e Salvar. 
 

   
Figura �7.2-1     Figura �7.2-2 
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Desde que seja guardada a alteração, este passo só necessita de ser 
efectuado no primeiro acesso à aplicação. 

7.3. Leitura de dados 

 

Partindo do menu principal da aplicação, para aceder ao menu de 

leitura deve premir o respectivo botão . Para 

iniciar o processo de leitura deve seleccionar a opção  . 
 

   
Figura �7.3-1     Figura �7.3-2 
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Figura �7.3-3     Figura �7.3-4 

Durante a comunicação pode visualizar-se a evolução do processo 
de recolha de dados – Figura �7.3-3. Depois de concluída a recolha de  

dados com sucesso, deve seleccionar a opção  , para 
salvaguardar os dados recolhidos. 

7.4. Alteração Tarifária 

O primeiro passo consiste na definição da opção tarifária a transferir 
para o contador. Para o efeito deve seleccionar no Menu a opção 
Tarifários. 

   
Figura �7.4-1     Figura �7.4-2 

 
Figura �7.4-3 
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Deve seleccionar e guardar a opção tarifária pretendida. 
 
Partindo do menu principal da aplicação, para aceder ao menu de 

configuração deve premir o respectivo botão . 

Para iniciar a configuração deve seleccionar a opção  . 
 

   
Figura �7.4-4     Figura �7.4-5 

 
 

   
Figura �7.4-6     Figura �7.4-7 
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Durante a comunicação pode visualizar-se a evolução do processo 
de configuração – Figura �7.4-6. Depois de concluída a configuração 
com sucesso, deve seleccionar a opção “ok”, para regressar ao menu 
principal. 
 

7.5. Actualização de Data e Hora 

 

Esta operação de actualização de data e hora do contador efectua 
a sincronização com a data e hora do dispositivo em que corre a 
aplicação. Desta forma, é imperativo que se verifique que a data e 
hora do dispositivo que corre a aplicação está correcta. 
 

Partindo do menu principal da aplicação, para aceder ao menu de 

configuração deve premir o respectivo botão .  
 
Deve seleccionar a estação legal em vigor e premir o botão 

 para dar início ao processo de acerto de data e hora. 
 
 

  
Figura �7.5-1     Figura �7.5-2 
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Figura �7.5-3     Figura �7.5-4 

 
Durante a comunicação pode visualizar-se a evolução do processo 
de acerto de data e hora – Figura �7.5-3. Depois de concluída a 

operação com sucesso, deve seleccionar a opção “ok”, para 
regressar ao menu principal. 

7.6. Sair da Aplicação 

 

Para sair da aplicação deve, no menu principal da aplicação, 
seleccionar a opção “Menu →→→→ Sair”, conforme ilustrado na Figura 
�7.6-1. 

 
Figura �7.6-1 
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7.7. Consultar Leituras Recolhidas 

 

As leituras recolhidas podem ser consultadas directamente na 
aplicação. Para o efeito deve, partindo do menu principal da 
aplicação, seleccionar a opção “Menu →→→→ Leituras”, conforme 
ilustrado na Figura �7.7-1. 

As leituras são identificadas pelo nº de série do equipamento e pela 
respectiva data – figuras seguintes. 
 

 
Figura �7.7-1 

 

   
Figura �7.7-2     Figura �7.7-3 
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8. Janz – Contadores Híbridos 

8.1. Acesso à aplicação 

 

Para aceder à aplicação Multistar Pocket Viewer, deve seleccionar 
“MultiStarPViewer” no menu “Start”, de acordo com o ilustrado de 
seguida. 
 

   
Figura �8.1-1     Figura �8.1-2 
 

Para aceder ao menu principal da aplicação, deve clicar no botão 
de “Descobrir Dispositivo” – Figura �8.1-3. 

De salientar que após pressionar o botão “Descobrir Dispositivo”, a 
aplicação fica funcional para todos os contadores do mesmo modelo 
do contador que foi “descoberto”. Caso se pretenda efectuar 
operações sobre um contador de outro modelo, devera-se retornar a 
este menu e voltar a seleccionar a opção “Descobrir Dispositivo”. 
 
Após a aplicação ter identificado qual o modelo do contador irá surgir 
a janela onde se efectuarão as operações de leitura e escrita – Figura 
�8.1-4. 
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Figura �8.1-3     Figura �8.1-4 

 

8.2. Configuração das comunicações 

 

Para configurar a porta de comunicação deve seleccionar a opção 
“Opções – Porta Série” no “Ficheiro”, conforme Figura �8.2-1. Deve 

definir a COM1 como Porta Série e Salvar. 
 

            
Figura �8.2-1     Figura �8.2-2 
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Desde que seja guardada a alteração, este passo só necessita de ser 
efectuado no primeiro acesso à aplicação. 

8.3. Leitura de dados 

 

Partindo do menu principal da aplicação, para aceder ao menu de 

leitura deve premir o respectivo botão . A operação será 
iniciada automaticamente. 
 

       
Figura �8.3-1      

 
 

                  
Figura �8.3-2     Figura �8.3-3 

 

Durante a comunicação pode visualizar-se a evolução do processo 
de recolha de dados – Figura �8.3-2. Depois de concluída a recolha de 

dados, irá aparecer uma janela com o estado final da comunicação –
Figura �8.3-3. 
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Para visualizar as leituras recolhidas seleccionar as diferentes janelas 
do quadro de leituras (Figura �8.3-4, Figura �8.3-5 e Figura �8.3-6), onde 

poderá ser visualizada a seguinte informação: 
 

• Quadro 1 ( ) – Informação relativa ao contador 
(modelo, nº série, etc.) e á mudança da estação tarifária –
Figura �8.3-4. 

• Quadro 2 ( ) – Informação relativa ao estado da 
bateria, ciclo tarifário programado no contador e leituras do 
contador – Figura �8.3-5. 

• Quadro 3 ( ) – Informação relativa ás horas de 
mudanças de tarifa do ciclo tarifário programado no contador –
Figura �8.3-6. 

 

  
Figura �8.3-4     Figura �8.3-5 
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Figura �8.3-6 

8.4. Alteração Tarifária 

 
Partindo do menu principal da aplicação, para aceder ao menu de 

configuração deve premir o respectivo botão ( ). Irá surgir 
o quadro onde se efectuará as escolhas de qual o tipo de ciclo 
tarifário a parametrizar no contador – Figura �8.4-1. 

 

     
Figura �8.4-1 
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Deverá ser escolhido qual o ciclo tarifário (diário ou semanal) e qual o 
tipo de tarifário (dupla Tarifa ou tripla tarifa). De salientar que deverão 
ser sempre seleccionadas as opções para o ciclo tarifário e para o 
tipo de tarifa. 

Para iniciar a parametrização, premir o botão  . 
 

            
Figura �8.4-2     Figura �8.4-3 

 
Durante a comunicação pode visualizar-se a evolução do processo 
de configuração – Figura �8.4-2. Depois de concluída a 

parametrização, irá aparecer uma janela com o estado final da 
comunicação – Figura �8.4-3. 

Para regressar de menu anterior, premir o botão  e em 

seguida o botão . 

8.5. Actualização de Data e Hora 

 

Esta operação de actualização de data e hora do contador efectua 
a sincronização com a data e hora do dispositivo em que corre a 
aplicação. Desta forma, é imperativo que se verifique que a data e 
hora do dispositivo que corre a aplicação está correcta. 
 

Partindo do menu principal da aplicação, seguir os passos atrás 
descritos para ir até á janela de parametrização (ponto �8.4), na qual 

deverá ser seleccionada a operação . 

Para iniciar a configuração premir o botão . 
De salientar que esta operação poderá ser efectuada 
simultaneamente com a operação de alteração tarifária (ponto �8.4). 
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Figura �8.5-1    Figura �8.5-2 

 

Durante a comunicação pode visualizar-se a evolução do processo 
de configuração – Figura �8.5-1. Depois de concluída a 

parametrização, irá aparecer uma janela com o estado final da 
comunicação – Figura �8.5-2. 

Para regressar de menu anterior, premir o botão  e em 

seguida o botão . 

8.6. Sair da Aplicação 

 

Para sair da aplicação deve, no menu de “Descobrir Dispositivo”, 
seleccionar a opção “Menu →→→→ Sair”, conforme ilustrado na Figura 
�8.6-1. 

 
Figura �8.6-1 

 
 


