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N.A 005 – Configuração de comunicação entre o 

simulador do PLC-S (CICON 5.02) com a IHM M. 

Objetivo: 

Este documento tem a intenção de instruir detalhadamente, 

como configurar a comunicação entre o simulador do PLCS com a 

IHM da série M. 

IHM M – Xpanel Designer 2.34 

Simulador – CICON 5.02 

Configurando o simulador. 

Após ter criado no cicon, um projeto e efetuado as principais 

configurações, vamos determinar o tipo de conexão “plc 

simulator”, em “Connection setup”, no atalho “Tool”. 
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 Conecte o simulador com o computador: 

 
 

 Irá aparecer o status do simulador e um quadro de 

informações:  
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Configurando o endereço de ip do computador e os 

parâmetros da porta ethernet da IHM. 

O ip configurado do computador, estaria representando o ip do 

CLP, essa informação temos em conexão local, propriedades e 

protocolo TCP/IP versão 4. No caso estamos falando do sistema 

operacional Windows 7, porém o conceito é o mesmo para 

outros. 

 

O ip do micro está como “192.168.0.150”. 
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Ajuste de endereço de IP IHM. 

 

 

Toque nas três extremidades como mostra na imagem, pressione 

em “Comm Config”, nesta tela é possível ajustar o endereço de ip, 

sub-rede e gateway, como podemos ver, o endereço de ip é: 

192.168.0.100. 
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Configurando a comunicação na IHM. 

Após o acerto do endereçamento de IP, é necessário configurar o 

protocolo de comunicação na IHM e a base de dados. 

 

 

 Selecione o tipo ethernet e dê um nome para a 

configuração. 
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 Declare o ip do micro na IHM: 

 

 

 Crie as variáveis na base de dados como variáveis reais: 
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Comunicação entre os dispositivos efetuada. 

 

Após efetuar as configurações, conecte o cabo entre os 

dispositivos e a comunicação será efetuada. Lembrando que o 

software CICON pode ser fechado, porém o “CICON Simulator” 

deve permanecer aberto para a comunicação continuar bem 

sucedida. 


