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1. INSTALAÇÃO
O programa VRA TOOL foi desenvolvido pela PRESSOR GNV para criação, edição de
curvas de avanço e programação da família de variadores de avanço de ignição VRI &
VRH. O VRA TOOL é compatível com sistemas operacionais Windows 7 e superiores,
tal como o Windows 10. O VRA TOOL pode ser baixado no site da Pressor na área de
downloads. A PRESSOR sempre mantem verão mais recente disponível no site para os
instaladores.
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Ao aparecer essa mensagem é só clicar em “Sim”.
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Após realizar o download do VRA TOOL é só fazer a instalação padrão do Windows.

Clique em avançar para prosseguir com a instalação.
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Marque a opção “Criar um atalho na área de trabalho” e clique em “Avançar” e em
seguida clique em “Instalar”. Aguarde a instalação finalizar.
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Clique em “Concluir” e em seguida o VRA TOOL vai ser aberto automaticamente.
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Sempre clique em “Sim” ao aparecer desta janela (imagem abaixo) de confirmação.
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Caso não esteja com o cabo de programação US1 ou US2 conectado ao computador
uma mensagem de erro será exibida conforme pode ser visto na imagem abaixo.
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Conecte o cabo de programação em uma das portas USB do computador. A instalação
dos drivers ocorre de forma automática (plug and play) na grande maioria das vezes.
Em poucos segundos o cabo já é reconhecido e instalado pelo Windows. Você pode
verificar isso através do Gerenciador de dispositivos do Windows. Uma maneira fácil de
acessar o gerenciador é clicar com o botão direito do mouse em cima do campo “Porta”
conforme pode ser visto na imagem abaixo.
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O cabo de programação US1 ou US2 da Pressor GNV deve aparecer descrito na lista
de Portas (COM e LPT) como USB Serial Port (COM x) conforme pode ser visto na
imagem abaixo. O número da porta COM pode variar e é definido automaticamente pelo
Windows no momento da instalação dos drives.
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A instalação dos drivers USB Serial do cabo US1 e US2 é feito apenas na primeira
vez que o mesmo é conectado ao computador, nas demais vezes que for usar o cabo,
basta conectá-lo em uma porta USB do computador e o reconhecimento será
instantâneo.
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Com o cabo conectado e reconhecido pelo Windows é só clicar no botão “Abrir porta
serial” no VRA TOOL. Em seguida aparecerá o número da porta USB serial que foi
aberta. Ela terá o mesmo número que pode ser visto no gerenciador de dispositivos do
Windows.
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Se o cabo já estiver conectado na porta USB antes do VRA TOOL ser
aberto, a porta serial será aberta automaticamente sem a necessidade de se clicar no
botão “Abrir porta”.
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2. CONHECENDO A TELA DO VRA TOOL
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2.1. CONECTANDO-SE AO VRI/VRH
Para conectar o VRI/VRH ao computador pode ser usado um dos dois (02) modelos de
cabos de programação. US1 ou US2. O modelo US2 tem a conexão para fonte de
alimentação externa que permite a programação do VRI/VRH em bancada, fora do veículo.
Veja os detalhes na imagem abaixo.
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Logo abaixo pode ser visto a conexão do VRI/VRH com o uso do cabo US1. Nesta condição
o variador já está instalado no veículo e é alimentado com 12V através do chicote principal.
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Na próxima imagem é possível ver a conexão do VRI/VRH com o notebook através do cabo
de programação US2 que permite o uso de um fonte externa, desta forma VRI/VRH pode
ser programado em bancada, fora do veículo.
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O cabo US2 também pode ser utilizado já com o variador instalado no veículo e
neste caso a fonte de alimentação externa NÃO deve ser utilizada. O uso da fonte é
somente em bancada.
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2.2. CRIANDO E EDITANDO UMA CURVA DE AVANÇO
Para criar uma curva de avanço nova, basta fazer a edição do perfil da curva através das
caixas de seleção de grau de avanço para a determinada faixa de RPM. São dez (10) faixas
de RPM em que é possível alterar o grau de avanço. É possível também ativar/desativar
a opção de corte de avanço em marcha lenta. Sobre essa opção é possível ver mais
detalhes no capitulo 2.3 na página 13.

Ao instalar o VRA TOOL é criada uma pasta como nome “data” onde existem vários
exemplos de curvas de avanço. O instalador pode usar um desses arquivos para fazer uma
personalização e salvá-la com outro nome.
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Para abrir um arquivo de curva de avanço (arquivo .prs) basta clicar em “Arquivo” no canto
superior esquerdo da janela. Sempre será aberta a pasta “data” aonde ficam salvas as
curvas de avanço. Se recomenda que novas curvas de avanço criadas pelo instalador
também sejam salvas nesta pasta padrão.
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No caso do instalador desejar editar ou salvar no computador a curva de avanço que está
na memória do VRI/VRH é possível importar os dados através do botão “Importar dados”
e então fazer a edição e ou salvar a curva de avanço no computador.

2.3. CORTE DE AVANÇO EM MARCHA LENTA
O corte de avanço em marcha lenta é uma opção da curva de avanço e para que essa seja
alterada (Ativar/Desativar) na memória do VRI/VRH é necessário que a curva de avanço
seja salva no variador de avanço através do botão “Enviar dados”.
Há casos em que é necessário remover por completo o avanço na ignição quando o motor
do veículo está operando em marcha lenta, é possível utilizar está opção do VRA TOOL
para atender essa necessidade.

Para manter o perfil (grau de avanço para determinada faixa de RPM) da curva que está
no variador e alterar apenas o corte de avanço em marcha lenta, siga os passos descritos
abaixo:
1) Importar a curva que está salva no VRI/VRH;
2) Ativar ou Desativar a opção de corte de avanço em marcha lenta no VRA TOOL;
3) Salvar a curva de avanço na memória do VRI/VRH através do botão “Enviar dados”.
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Caso queira salvar uma nova curva de avanço no VRI/VRH e Ativar/Desativar o corte de
avanço em marcha lenta não é necessário importar a curva de avanço que está na memória
do variador, basta seguir os passos 2 e 3.
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2.4. ENVIANDO E SALVANDO UMA CURVA DE AVANÇO NO VRI/VRH
Para enviar e salvar uma curva de avanço na memória do VRI/VRH é necessário que o
variador esteja “online”. Observar o ícone de cor verde na imagem abaixo.
Para que o variador esteja “online” com o VRA TOOL é necessário que:
 Cabo de programação US1 ou US2 estar conectado no variador e em uma porta
USB do computador;
 Uma porta de comunicação deve estar aberta (Porta: COMXX);
 Caso o variador já esteja instalado no veículo o mesmo deve estar com o GNV
desativado (motor do veículo operando com combustível liquido) ou veículo apenas
com o primeiro estágio da chave de ignição acionado;
 No caso de uso do cabo US2 é possível fazer a programação do variador em
bancada, fora do veículo, como o uso da fonte 12VDC externa para alimentar o
variador.
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Atenção! Os variadores VRI & VRH só se comunicam com o VRA TOOL quando veículo
está com GNV desativado, ou seja, veículo operando com combustível líquido.
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Atendidos os requisitos citados acima, basta clicar no botão “Enviar dados”, uma
mensagem de confirmação será retornada pelo VRI/VRH indicando que a curva de avanço
foi salva na memória do mesmo.

2.5. IMPORTANDO DADOS DO VRI/VRH
Para importar uma curva de avanço que está na memória do VRI/VRH basta que o mesmo esteja
“online” e clicar no botão “Importar dados”. Uma mensagem indicando que os dados foram
importados com sucesso será exibida conforme pode ser visto na imagem abaixo.
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Essa curva pode ser editada e salva novamente na memória do VRI/VRH e posteriormente ser
salva no computador. Desta forma esta curva de avanço pode ser utilizada em outros variadores
em futuras instalações.
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