
 

Comunicação Calisto & 

Calisto Manager 

 



Monitor On-Line (OLM) para gases dissolvidos  

em óleo de transformador 

Como um elemento de rede, o Calisto é um Dispositivo Eletrônico 

Inteligente (IED) capaz de transmitir informações de várias maneiras. 

• Via cabo USB 

• Via cabo Ethernet 

Local 

Remota 

• Saídas analógicas 

• RS-232 

• RS-485 

• Ethernet 
SCADA 



Saídas Analógicas / Contatos Secos à Rede SCADA 

RTU 

SCADA 

• Saídas de 4-20mA 

Gás, Umidade, Níveis de Temperatura 

• Relés NA/NF 

Alarme de gás, Alarme de Umidade, Alarme de 

Temperatura, Gás de Arraste baixo, Qualquer 

alarme, Qualquer erro, Sempre. 



Saídas Analógicas / Tela de Configuração de Entradas 



Condições que podem ser endereçadas aos relés de saída 

H2 - Nível de Alarme 1 H2 - Nível de Alarme 2 H2 - Alarme de tendência 

CO - Nível de Alarme 1 CO - Nível de Alarme 2 CO - Alarme de tendência 

CH4 - Nível de Alarme 1 CH4 - Nível de Alarme 2 CH4 - Alarme de tendência 

C2H2 - Nível de Alarme 1 C2H2 - Nível de Alarme 2 C2H2 - Alarme de tendência 

C2H4 - Nível de Alarme 1 C2H4 - Nível de Alarme 2 C2H4 - Alarme de tendência 

C2H6 - Nível de Alarme 1 C2H6 - Nível de Alarme 2 C2H6 - Alarme de tendência 

CO2 - Nível de Alarme 1 CO2 - Nível de Alarme 2 CO2 - Alarme de tendência 

O2 - Nível de Alarme 1 O2 - Nível de Alarme 2 O2 - Alarme de tendência 

N2 - Nível de Alarme 1 N2 - Nível de Alarme 2 N2 - Alarme de tendência 

SF6 - Nível de Alarme 1 SF6 - Nível de Alarme 2 SF6 - Alarme de tendência 

Alarme de qualquer gás Alarme de qualquer gás 

Alarme de qualquer gás de falta Alarme de qualquer gás de falta 



Condições que podem ser endereçadas aos relés de saída 

H2O - Nível de alarme 1 H2O - Nível de alarme 2  H2O - Alarme de tendência 

SR@25 - Nível de alarme 1 SR@25 - Nível de alarme 2 SR@25 - Alarme de tendência 

Qualquer alarme de H2O 

T1 óleo - Nível de Alarme 1 T1 óleo - Nível de Alarme 2 T1 óleo - Alarme de tendência 

T2 óleo - Nível de Alarme 1 T2 óleo - Nível de Alarme 2 T2 óleo - Alarme de tendência 

T3 óleo - Nível de Alarme 1 T3 óleo - Nível de Alarme 2 T3 óleo - Alarme de tendência 

T4 óleo - Nível de Alarme 1 T4 óleo - Nível de Alarme 2 T4 óleo - Alarme de tendência 

Qualquer alarme de óleo 

Erro de gás de arraste baixo Erro de gás de calibração baixo Erro de qualquer gás baixo 

Qualquer erro Qualquer alarme Qualquer alarme ou erro 

Sempre Nunca 



Conectividade clássica em Subestações 

SCADA - DNP3 

Detectar 

Monitorar 

Subestação A 

IP: 10.3.6.120 

RS485 ID: 1 

IP: 10.3.6.121 

RS485 ID: 2 

Subestação B 

IP: 10.3.7.120 

RS485 ID: 1 

IP: 10.3.7.121 

RS485 ID: 2 

Gateway: 10.3.6.10 

Ethernet 

RS485 

FO 

RF 

Gateway: 10.3.7.10 

Ethernet 

RS485 

FO 

RF 

FO 

Diagnosticar 



Protocolos de Comunicação suportados 

 MSSP (Protocolo de Sistema Morgan Schaffer) 

 ModBus 

 DNP3 level 1 

 IEC61850 

Interfaces de Comunicação 

USB 

Ethernet 

RS-232 

RS-485 
Saídas 4-20mA 



CALISTO MANAGER – visão rápida… 



Ajuste Rápido 
  

A janela de Ajuste Rápido é utilizado para 

configurar um monitor Calisto com 

configurações básicas, por exemplo quando o 

monitor é instalado pela primeira vez em 

campo.  

  

Os diferentes passos no ajuste são: 

• Texto de boas vindas 

• Conexão 

• Identificação 

• Comunicação 

• Perfis 

• Encerramento 

Importação / Exportação  
  

Esta janela permite que dados descritivos do 

transformador sejam importados e exportados  

da base de dados ativa do Calisto Manager. 

  



Tela principal  

As funções são aplicáveis ao monitor que estiver selecionado na lista, incluindo: 

• Configuração dos parâmetros de conexão 

• Visualização e alteração dos dados correntes 

• Visualização do status do monitor 

• Download de arquivos incluindo o banco de dados 

• Arquivo de Log de Eventos 

• Arquivo de Diagnósticos 

Lista corrente de 

monitores 

relacionados na 

base de dados do 

Calisto Manager. 



O Menu de Arquivos (File) oferece funções para trabalhar com vários 

tipos relevantes de arquivo. Por exemplo, itens são indicados para: 

- abrir um banco de dados Calisto para ver os dados graficamente; 

- abrir um arquivo log de eventos para revisão destes eventos 

- importar ou exportar uma base de dados descritiva de um transformador 

“para” ou “do” Calisto Manager. 

Tela principal - Menu de Arquivos   



O Menu de Busca (Tracking) permite adicionar monitores à base de dados, e ligar/desligar o 

processo de busca. Estas funções também são habilitadas pelos botões (► ■ +).  

Quando a busca está em andamento, o Calisto Manager corre sequencialmente por todos os 

monitores selecionados (caixa de seleção na primeira coluna) e realiza os seguintes passos: 

• Conecta-se ao monitor 

• Puxa os dados do monitor 

• Atualiza a informação do monitor na tela principal do Calisto Manager 

• Anota os dados na base de dados do Calisto Manager 

• Desconecta-se do monitor. 

Tela principal - Menu de Busca   



Sub-itens do Menu de Gerencianento (Manage) relacionam-se à base de dados 

do Calisto Manager, não ao monitor diretamente. Por exemplo: 

- Função “Medições” seleciona e indica graficamente dados de medição na base 

de dados;  

- Função “Eventos” revê eventos na base de dados; 

- Função “Transformadores” gerencia os descritivos dos transformadores na base 

de dados. 

 

Tela principal - Menu de Gerencianento   



Menu de Gerencianento - Medições (Measurements) 

 

A tela de Medições permite rever os dados da base de dados do Calisto Manager. 

Inclue telas de Gráficos (Graphs) e Tabela (Table).  

Gráficos (Graphs) 

A tela de Gráficos permite visualizar 

múltiplas plotagens de série temporal de 

dados da base de dados do Calisto 

Manager. Opções flexíveis são oferecidas 

quanto a qual dado plotar, e como dispor 

as plotagens na tela. 

Tabela (Table) 

A tela de Tabela apresenta uma tabela 

simples dos dados selecionados da base de 

dados.  



Menu de Gerencianento - Eventos (Events) 
 

A tela de Eventos permite rever todos os eventos logados na base de dados do Calisto 

Manager. Filtros são disponibilizados para a seleção de dados de interesse. 



Menu de Gerencianento - Transformadores (Transformers) 
 

A tela de Transformadores é utilizada para criar e modificar descrições de transformadores 

na base de dados do Calisto Manager.  

As ações disponíveis nesta tela incluem: 

• Editar / Criar / Deletar um transformador 

• Imprimir informações 

• Navegar pela lista de transformadores 

• Exportar uma lista de transformadores para um arquivo CSV 

• Baixar uma lista de transformadores da Internet (MS Oil LIMS ou TOA4) 



O Menu de Ferramentas (Tools) permite 

a configuração de um novo monitor 

utilizando a janela de Ajuste Rápido. Esta 

janela também está disponível no botão 

de Ajuste Rápido na barra de ferramentas. 

O menu de Ferramentas também oferece 

Opções para configurar o Calisto Manager 

e para entrar no Modo Avançado 

(somente para uso da Morgan Schaffer). 

Tela principal - Menu de Ferramentas   



Opções (Options) 
 

Sob o menu de Ferramentas (Tools), pode-se selecionar Opções para configurar o Calisto 

Manager para adequação às preferências do usuário. Estas configurações específicas de 

usuário para o Calisto Manager são salvas no registro do PC. Incluem-se aqui Língua, Taxa 

de Armazenagem para atualização da base de dados do Calisto Manager, Tipo de Base de 

Dados, etc. 



Conexão (Connection) 
  

A tela de Conexão é utilizada para visualizar e modificar as configurações de conexão para 

todas as portas de comunicação do monitor, com exceção da porta que o Calisto Manager 

estiver usando para comunicar-se com o monitor no momento. 



Configurações (Settings) 
  

A tela de Configurações é utilizada para visualizar e modificar as configurações do monitor 

conectado. Estas incluem configurações de identificação, coeficientes de Ostwald, 

configurações de comunicação, configuração das entradas e saídas analógicas do monitor 

(I/O), os Limites de Alarme, e a configuração dos relés de saída. 



Status 
  

A tela de Status é utilizada para visualizar o status corrente do monitor conectado. Os tabs 

de Status incluem as leituras correntes, as entradas e saídas (I/O) correntes, estados de 

Alarme correntes, o estado corrente dos Relés, e quaisquer Erros correntes. 



Histórico (History) 
 

A opção Histórico permite recuperar arquivos do monitor incluindo o arquivo de Banco de 

Dados, o arquivo do Log de Eventos, e uma coleção de arquivos de Diagnóstico. Arquivos do 

Banco de Dados estão em um dos formatos da Morgan Schaffer, BNK ou BNKX (XML 

comprimido). Um arquivo de Log de Eventos baixado por ser visualizado com qualquer Editor 

de Texto. 



Muito Obrigado pela sua Atenção! 


