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O Gerenciador é um Software para ambiente Windows® que trabalha em conjunto com o 

B.L.U.E. Som Maior Pro, através de uma conexão USB ou por uma rede Wireless através de um Roteador 

USB. Assim, além de expandir os recursos do B.L.U.E., os registros e comandos podem ser visualizados e 

ativados a distância. 

Visão Geral: 

 

  

      Após o programa instalado no computador, clique sobre o ícone de Gerenciador 

para abrir o programa. 

 

  

 

 

       Após a criação e leitura de arquivos e da detecção 

da comunicação USB com o B.L.U.E., a tela de abertura 

é fechada e é mostrada a tela principal.  

 

 

 

O campo de Status informa a atual situação do sistema, 

que pode estar ativado, cor verde, ou desativado, cor vermelha, e 

também se o B.L.U.E. está conectado ou desconectado. 



    

Com o Gerenciador conectado ao B.L.U.E., é possível então ativar e desativar o sistema, usando 

o botão de ativação, que responde da seguinte maneira: 

- Quando Verde:       Desativar (Tecla “D”) = Desativa o sistema; 
- Quando Vermelho:    Ativar   (Tecla “A”)  = Ativa o sistema; 
- Quando Amarelo:   Inicializar (Tecla “I”)   =  Inicializa o sistema. 

 

                              Desativar                              Ativar                        Inicializar 

         

 

Sempre que ativar ou desativar o sistema, por 

segurança o Gerenciador pede confirmação. Para confirmar 

clique no botão “Confirmar” ou use a Tecla de Atalho “C”. 

Para rejeitar a confirmação, tecle “Esc”. Se não confirmar em 

10 segundos a ação é cancelada.  

Atenção:  Ao desativar o sistema, as saídas principal, 

1, 2 e 3 serão desativadas.                                     

Após o sistema ativo, as três saídas podem ser 

ativadas e desativas clicando no botão respectivo.  

- Botão ON 1  ( ou Tecla “1” )   = Ativa a saída 1;     
- Botão OFF 1 ( ou Tecla “F1” ) = Desativa a saída 1; 
- Botão ON 2  ( ou Tecla “2” )   = Ativa a saída 2;     
- Botão OFF 2 ( ou Tecla “F2” ) = Desativa a saída 2; 
- Botão ON 3  ( ou Tecla “3” )   = Ativa a saída 3;     
- Botão OFF 3 ( ou Tecla “F3” ) = Desativa a saída 3; 

 

Atenção: Lembre que se as chaves de controle das saídas, presentes no B.L.U.E., não estiverem 

na posição “PC”, por segurança este comando não responderá e mesmo tentando ativar ou desativar 

pelo Gerenciador, as saídas permanecerão no estado que estiver a chave no B.L.U.E..  

 

 

 

Para alterar os nomes das saídas, clique sobre o campo 

dos nomes das saídas, ou tecle “N” que será aberta esta edição.  

 



 

   Altere então os campos desejados e após clique em “Salvar” ou 

tecle “Enter” para memorizar os nomes e sair ou clique “Sair” ou 

tecle “Esc” para sair sem salvar. Quando aberta a edição, a tecla 

“Tab”, alterna entre os nomes 1, 2 e 3 sucessivamente. 

 

 

Quando algum valor de mínimo ou máximo for registrado, o 

Gerenciador emite um beep avisando deste evento. Para ativar ou 

desativar este beep, clique no botão “Beep” ou tecle “B”.  

 

Setas também indicam em qual fase e em qual 

medida houve o registro de mínimo ou máximo. Quando um 

valor de mínimo for registrado, uma seta para baixo na cor 

laranja é mostrada. Quando for um registro de máximo, uma 

seta para cima no valor vermelho é mostrada. 

 

As memórias de mínimos e máximos registrados podem ser 

resetadas clicando no botão “Resetar Min Max” ou teclando “M”.  

 

Ao entrar neste modo de reset das memórias, as 

respectivas escalas dos mostradores ficarão amarelas para 

identificar a ação e o Gerenciador solicitará confirmação. Para 

confirmar o Reset, clique no botão de confirmação ou tecle “C”, ou 

clique no botão “Sair” ou tecle “Esc” para sair sem resetar. 

 

O Botão “Editar Limites” abre a edição dos valores 

dos limites de tensão e corrente e pode ser acessado 

também pela tecla de atalho “L”. 

 

Após clicar no botão de edição, a janela de entrada dos 

valores é aberta e as respectivas escalas nos mostradores ficarão 

amarelas. 

Altere os valores desejados digitando o novo valor no 

respectivo campo ou use as setas para cima ou para baixo para 

alterar o valor, e clique em “Salvar” ou tecle “Enter” para sair e 

salvar os valores, ou em “Sair” para sair sem salvar. 



Se uma função estiver aberta e for aberta mais uma segunda função, a função anterior será 

cancelada automaticamente, permanecendo somente a segunda função aberta. 

Os mostradores apresentam diferentes escalas coloridas que obedecem a seguinte legenda: 

= Valor Ideal; = Valor dentro do limite; = Extremos registrados;  

              = Região de desligamento; = Escala em Edição. 

Ao clicar sobre os Voltímetros ou Amperímetros, ou ao 

teclar “R”, “S”, ou “T”, abrirá uma janela que exibirá todos os 

limites e memórias registradas na respectiva fase, bem como data 

e horário deste registro. Para fechar a janela de uma fase, clique 

sobre ela, ou tecle “R”, “S” ou “T” que a respectiva janela fechará.  

Para fechar todas estas janelas, tecle “Esc” ou clique sobre o logo 

no canto inferior direito. 

 

 

Clicando nos botões dos Sequencímetros ( Fase R, Fase S e 

Fase T) abre a janela do gráfico de Tensão e Corrente da respectiva 

fase. Os atalhos para esta função são “F5” para a Fase R, “F6” para a 

Fase S e “F7” para a Fase T.  

 

 

 

As opções de gráficos possíveis são Tensão X Corrente das fases R, S ou T, teclando “R”, 

“S” o “T” respectivamente, Frequência X Potencia total, teclando “F”, Tensões das três fases, 

teclando “V” e Potência das três fases, teclando “P”. 

É possível também pausar o gráfico, para análise das curvas, e voltar para a medição 

clicando no botão Play / pause, ou teclando “Enter”. 

 

Mesmo tendo um gráfico aberto, acesse qualquer outro gráfico pelas teclas de atalho que este 

novo gráfico será aberto e o anterior será fechado. 

A escala de cada gráfico é dependente dos limites de mínimos e máximos programados e os 

extremos gravados sempre são apresentados no canto superior esquerdo.  

 

Ao clicar sobre os campos de divisão de carga ou teclar “Y”, abre a tela de 

distribuição da carga. 

 



 

 

Ao Clicar sobre os botões “Pico” ou “Contínuo” ou teclar “K”, o 

modo de exibição da divisão de carga é alternado entre Pico ou Contínuo.  

 

 

Ao clicar sobre o botão “Relatório” ou teclar “G” será exibido um 

arquivo ‘pdf‘ onde são apresentados todos os dados memorizados no 

B.L.U.E. ideal para análise do funcionamento de seu sistema elétrico. 

                       

Quando o modo de edição é aberto no B.L.U.E. todos os 

comandos do Gerenciador são desabilitados e é aberta uma 

janela com este alerta, aguardando o final de edição no B.L.U.E.. 

 

 

 

 

Uma tela dos atalhos possíveis é apresentada ao 

clicar a tecla de barra de espaço. 

 

 

Ao deixar o mouse sobre algum instrumento ou botão na tela do Gerenciador, uma pequena 

janela é aberta mostrando a função do mesmo. 

Ao fechar o Gerenciador, que também pode ser feito pela tecla de atalho “X”, o Monitor de 

Rede permanecerá inalterado, preservando a configuração presente. 

Todos os registros do Gerenciador ficam armazenados no computador, então é possível 

verificar o comportamento do sistema elétrico mesmo após o evento. Basta abrir o Gerenciador mesmo 

sem conectar ao B.L.U.E. e clicar sobre os Voltímetros ou Amperímetros, ou ao teclar “R”, “S”, ou “T”, 

que abrirá a tela com todos os valores, data e horário ou também acessando o relatório ‘pdf’. Os 

registros editados no Gerenciador também são salvos no B.L.U.E., então, mesmo após todo o sistema 

desligado ele voltará conforme gravado ao religá-lo. 

Ao desconectar o Gerenciador do B.L.U.E., nada se altera no B.L.U.E. e este segue operando 

normalmente, somente sem as informações e comandos remotos. 

 


