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1- Instalação de de softwares para o controlador CP-WS11/4DO4DI-OEM 

Em primeiro lugar deve-se instalar o editor ladder SCPws1. Está instalação é 
possível através do instalador SCPws1_V207_setup.exe que deve ser executado até o final. 
Desative ou desabilite qualquer software antivírus instalado no seu sistema. Após finalizada 
a instalação do programa principal inicia-se a instalação dos softwares utilitários. O 
primeiro é o FLIP. A figura 1 mostra o aspecto da tela de instalação do FLIP. Siga as 
instruções na tela. 

 
Figura 1 – instalador do FLIP 

 
 Após concluir a instalação do FLIP, deve-se instalar o pacote WinAVR. A tela de 
instalação pode ser vista na figura 2. 

 
Figura 2- tela de instalação do WinAVR 
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Figura 3 – Pasta de destino WinAVR 

 
 A figura 3 mostra o local de instalação do WinAVR que não deve ser alterado pois 
isso fará com que o editor ladder não consiga fazer a compilação do programa para alguns 
modelos de controlador. Na tela seguinte do instalador, desmarque a opção “Add 
Shortcuts to Desktop” isso evitará a criação de atalhos desnecessários no desktop do seu 
sistema. A figura 4 mostra como isso é feito. 

 
Figura 4 – Desabilitar criação de atalhos no Desktop 

 
 Seguindo todos estes passos, o editor ladder SCPws1 deve estar instalado 
corretamente.  

2- Instalação dos drivers USB 
O próximo passo é configurar os drivers de comunicação da porta USB. São 

necessários 2 drivers, um para a porta USB no modo serial e um driver para a porta USB 
operar o gravador do programa. 
 A primeira coisa a ser feita no Windows 8 e 8.1 e desproteger a instalação de drivers 
não assinados, pois estes sistemas operacionais tem uma proteção para evitar a instalação 
de driver não assinado. Para fazer isso, o primeiro passo é reiniciar o sistema mantendo a 



                                                            Comércio e Manutenção de produtos eletrônicos 
 
 

Instalação de Softwares e Drivers USB para CP-WS11/4DO4DI                           4 

tecla SHIFT pressionada durante todo o processo . A figura 5 mostra o processo de reiniciar 
o sistema, pressione o botão de Power e escolha “Atualizar e reiniciar”. 

 
Figura 5 – Botão reinicio do sistema 

 Aguarde o sistema ser reiniciado, mantendo sempre a tecla SHIFT pressionada o 
tempo todo. Surgira então a tela da figura 6. 

 
Figura 6 – Configuração Inicialização – Passo 1 

 Na tela da figura 6, escolha a opção “Solução de Problemas e na tela da figura 7 
escolha  a opção “Opções avançadas”. 

 
Figura 7 – Configuração Inicialização – Passo 2 
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 Na figura 8 escolha a opção “Configurações de Inicialização” e em seguida na 
figura 9, pressione o botão Reiniciar no lado inferior direito da tela. 

 
Figura 8 – Configuração Inicialização – Passo 3 

 
Figura 9 – Configuração Inicialização – Passo 4 

 
Figura 10 – Configuração Inicialização – Passo 5 
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 Surgirá então a tela mostrada na figura 10, nesta tela deve-se escolher a opção 7, 
pressionando a tecla numérica 7 no teclado do computador. Pronto ! o Windows 8 e 8.1 
estão prontos para receber os drivers USB.  
 

2.1 – Instalação automática drivers USB 
 

Após o reinicio do sistema, e com o editor ladder SCPws1 instalado deve-se 
localizar e instalar o “DRIVER Gravador SETUP” que estará no menu completo do 
Windows 8 como mostra a figura 11. Execute este programa e no menu do Editor 
LADDER SCPws1 surgirão dois atalhos “Instala DRIVER CLP com USB” e “Instala 
Driver Gravador WIN8”. Vamos instalar o driver do gravador. Clique no atalho “Instala 
Driver Gravador WIN8” aguarde o processo e no final do processo deve aparecer uma 
janela similar a da figura 12. 

 
Figura 11 – Instalador driver USB/SERIAL 

 
 

 

 
Figura 12 – Status da instalação 

 
   

2.2 – Verificação da instalação / instalação manual dos drivers 
Para executar esta verificação ou instalação utilizaremos o programa “TESTE 

DRIVER USB” que estará no menu completo do Windows 8 ou no menu iniciar do WIN 
7como mostra a figura 11. 
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O aplicativo “TESTE DRIVER USB” deve ter sido descompactado em “C:\USB” e 
também estará disponível no menu da figura 11.Após a instalação, verifique a localização 
do “TESTE DRIVER USB” ,como mostrado na figura 11. 

 
 Após executar o programa “TESTE DRIVER USB” como administrador (clicar 
com o botão direito sobre o atalho e escolher executar como administrador como mostra a 
figura 13) , ira surgir uma mensagem explicando o que deve ser feito, porém o que nos 
interessa no momento é a tela do gerenciador de dispositivos. Clicando em OK, será 
apresentada a tela da figura 19. 
 

 
Figura 13 – execução do programa TESTE DRIVER USB 

 

 
Figura 19 – programa verificador/instalador de drivers 

 
Nesta etapa será necessário conectar o cabo USB e fazer a alimentação elétrica no 

controlador.  
O primeiro passo é instalar o driver do gravador USB. Para instalar este driver será 

necessário clicar com o botão direito do nome do computador na janela do gerenciador de 
dispositivos como mostra a figura 28. 
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 Escolha então a opção “Adicionar Hardware Herdado”. Abrirá a janela da figura 29, 
clique em avançar e escolha a opção “Instalar o Hardware que eu selecionar manualmente 
de uma lista” como mostrado na figura 29. Em seguida clique em avançar novamente. 

 
Figura 28 – Adicionar Hardware – Janela gerenciador de dispositivos 

 

 
Figura 29 – Instalação do driver do Gravador USB 
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Figura 30 – Sequência de instalação do driver do gravador USB 

Surgirá a lista da figura 30, clique em avançar novamente. Clique no botão “Com 
Disco...” e localize a pasta do arquivo de driver do Gravador USB que deve estar em 
“c:\Arquivos de Programas (x86)\PROXSYS\drive_USB_GRAVADOR” em sistemas de 
64 bits ou “c:\Arquivos de Programas\PROXSYS\ drive_USB_GRAVADOR” para sistema 
de 32 bits. Dentro desta pasta escolha o “arquivo atmel_usb_dfu.inf” e clique em abrir e na 
próxima janela OK.A sequência da figura 31 mostram isso. 
 Na janela que se abre, mostrada na figura 32, procure e selecione o “ATmega32U2”. 
Clique em avançar em seguida clique em Instalar. Aguarde a instalação e após a instalação 
clique em concluir como mostra a figura 33. 
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Figura 31 - sequência da instalação do driver – Gravador USB 

 

 

 
Figura 32 – sequência da instalação do driver – Gravador USB 
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Figura 33 – Conclusão da instalação 

 
Depois de instalado o dispositivo deve ser removido. Localize e abra no gerenciador de 
dispositivos a aba Atmel USB Devices, clique com o botão direito sobre o ATmega32U2 e 
escolha desinstalar. Surgira a janela da figura 34, clique em OK. Pronto ! O Driver do 
gravador USB está instalado. 
 

 
Figura 34 – Finalização do processo de instalação do Driver Gravador USB 
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 Após instalar o driver do gravador, vamos instalar o driver USB/SERIAL 
utilizado pelo editor ladder SCPws1 para se comunicar com o controlador. Pode-se utilizar 
um método similar ao utilizado com o driver do gravador. Escolha então a opção 
“Adicionar Hardware Herdado”. Abrirá a janela da figura 29, clique em avançar e escolha a 
opção “Instalar o Hardware que eu selecionar manualmente de uma lista” como mostrado 
na figura 29. Em seguida clique em avançar novamente. Surgirá a lista da figura 30, clique 
em avançar novamente. Clique no botão “Com Disco...” e localize a pasta do arquivo de 
driver “c:\Arquivos de Programas (x86)\PROXSYS\drive_USB_conversor_externo” em 
sistemas de 64 bits ou “c:\Arquivos de Programas\PROXSYS\ 
drive_USB_conversor_externo” para sistema de 32 bits. Dentro desta pasta escolha o 
“at90usbxxx_cdc.inf” e clique em abrir e na próxima janela OK.A sequência da figura 35 
mostram isso. 

 
Figura 35 – sequencia instalação driver USB/Srial 

 
 Na janela que se abre, mostrada na figura 36, procure e selecione o “AT90USBxxx 
USB to UART MGM”. Clique em avançar em seguida clique em Instalar. Aguarde a 
instalação e após a instalação clique em concluir como mostra a figura 37. Depois de 
instalado o dispositivo deve ser removido. Localize e abra no gerenciador de dispositivos a 
aba Portas (COM e LPT), clique com o botão direito sobre o “AT90USBxxx USB to 
UART MGM (COMX)”. e escolha desinstalar. Surgira a janela da figura 38, clique em OK.  
Pronto ! O Driver do conversor USB/SERIAL do CP-WS11 está pronto para o uso. 
Após esta sequencia será necessário testar o driver do conversor USB/Serial e verificar o 
numero da porta COM gerado. Para isso vamos considerar que o controlador CP-WS11 está 
com um programa válido gravado. Desconecte, aguarde 10 segundos e conecte o cabo USB 
novamente. Aguarde alguns instante até o controlador ser inicializado e no gerenciador de 
dispositivos na aba “Portas (COM e LPT) deve aparecer novamente a porta “AT90USBxxx 
USB to UART MGM (COMX), onde o X representará o número da porta.  
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Figura 36 – Escolha do driver 

 
Figura 37 – concluir instalação 

 
Figura 38 – desinstalação do driver USB/Serial 

 
Para o correto funcionamento do editor ladder SCPws1 a porta COMX gerada deve estar 
abaixo de COM 9. Caso a porta gerada seja maior que COM9. Se seu sistema não tem 
nenhuma porta COM deve ser alterada para COM1 preferencialmente. Caso seja necessário 
modificar  o número da porta, isso pode ser feito clicando no nome da porta criada com o 
botão direito do mouse e no menu “pop-up” escolhendo a opção propriedades, como mostra 
a figura 39. 
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Figura 39 – Porta COM criada 

 
Ao clicar em propriedades, abre-se a janela da figura 40. Escolha a opção “configurações 
de Porta e clique no botão avançado... da figura 40. 
 

 
Figura 40 – tela de configuração da porta serial 

 
Surgirá a janela da figura 41. Escolha o número da porta desejado, no caso escolhemos 
COM2. Clicar OK e OK novamente. E o gerenciador de dispositivos será mostrado 
novamente. Provavelmente nesta tela a porta criada ainda aparecerá com o número anterior 
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será necessário “verificar alterações no Hardware” ou desplugar o cabo USB e plugar 
novamente aguardando alguns segundos entre estas ações. 

 
Figura 41 – escolha do numero da porta COM desejado 

 
Pronto ! A porta COM virtual está configurada. Basta agora selecionar esta porta no 
aplicativo desejado como por exemplo no SCPws1 (software de edição e programação 
ladder dos controladores Proxsys). Como o SCPws1 aberto, escolha o menu “comunicação” 
� ajuste porta serial e escolha a porta desejada. 
 

3 – Executando o Editor Ladder SCPws1 
 
Após instalar os driver da porta USB pode-se realizar teste de funcionalidade do 

sistema. O programa SCPws1, deve ser executado como administrador. Para isso, localize o 
programa executável em “c:\Arquivos de Programas (x86)\PROXSYS\” em sistemas de 64 
bits ou “c:\Arquivos de Programas\PROXSYS\” para sistema de 32 bits. Localize o 
executável (.EXE) do SCPws1, como mostra a figura 42 e clique com o botão direito e 
escolha a opção propriedades. 

 

 
Figura 42 – Acesso as propriedades do programa SCPws1 
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Figura 43- Tela de propriedades SCPws1 

 
 No menu que aparece da figura 43, escolha a aba compatibilidade e marque a opção 
Executar este programa como administrador. Localize e execute o programa editor Ladder 
SCPws1, que deve estar no menu iniciar tanto no Windows 8, 8.1 e 7. Irá aparecer a tela do 
editor da figura 44. Através do menu “Arquivo>> Configurar Hardware” escolha o modelo 
do controlador adequado. Ajuste a porta serial através do menu “Comunicação >> Ajuste 
porta serial” como mostram as figuras 45 e 46.  
 

 
Figura 44 – Selecione o modelo do controlador 
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Figura 45 – Ajuste da porta serial 

 

 
 

Figura 46 – Ajuste da porta serial 
  

Desenvolva um programa simples aperte o botão Compila para compilar o programa 
e em seguida grave o programa no controlador utilizando o Botão Conecta/Grava PLC. 
Será apresentada rapidamente a tela da figura 47. É importante observar se na tela do Atmel 
Flip, não apareça nenhuma mensagem em vermelho. Qualquer mensagem em vermelho 
pode ser sinal que há alguma coisa errada na instalação dos drivers USB. 
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Figura 47 – Gravação do programa no controlador 

 
Geralmente na primeira vez que a gravação é executada ela não ocorre corretamente e 
portanto será necessário repetir o procedimento de gravação, observando as mensagens. 
Caso seja solicitada na tela do ATMEL FLIP, escolha a opção Abortar (letra a do teclado 
em seguida teclar ENTER).  
Após concluída a gravação surge uma tela perguntando se a comunicação via protocolo 
modbus será ou não utilizado no controlador através da porta USB. Caso seja utilizado 
clicar em OK, caso não seja utilizado clicar em Cancel. Isso e mostrado a figura 48. 
 

 
Figura 48 – Ativação / Desativação MODBUS USB 

 


