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Introdução 
 
O presente documento remete para o processo de instalação e, posterior, utilização do kit de programação CFL 
no contexto de atualização da base de dados da consola. 
A NSS disponibiliza um kit de programação completamente testado e pronto a operar no contexto acima referido. 
A atualização da base de dados na consola, para controlo dos painéis indicadores de destinos, é simples e intuitiva 
podendo ser agrupada em 3 fases. 
O kit de programação em causa é composto por um conversor RS232-USB DB9 macho-fêmea e um cabo DB9 
null-modem macho-fêmea. 
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Instalação dos Drivers para Programação 

 
Previamente será necessário realizar a instalação de drivers para compatibilidade e reconhecimento da 
ferramenta no sistema operativo em causa (Windows 7/8/10/11). 
O sistema operativo deverá ser capaz de detetar o dispositivo conectado a uma das suas portas USB-A devendo 
para isso estar conectado à internet. Contudo, em certas circunstâncias (falha de conexão à internet ou potenciais 
incompatibilidades) será necessário um trabalho extra para instalação dos drivers/controladores sendo para isso, 
novamente, necessário haver conexão à internet. 

Para isso conecte o cabo USB-A do conversor numa porta do computador. Aceda ao Gestor de Dispositivos  
através do botão Iniciar . Ao abrir deve conseguir detetar o conversor na lista de dispositivos.  
Uma correta instalação dos drivers pelo sistema operativo permitem visualizar o conversor conforme 
apresentado na Figura 1 (COM4 no exemplo em causa). 

 

 
Figura 1 - Gestor de Dispositivos – correta instalação dos drivers (COM4) 

 

  



Rua do Marco, 48 - Zona Industrial dos Terços | 4410-236 Canelas | Vila Nova de Gaia - Portugal 
info@nss.com.pt +351 227 536 320 

www.nss.com.pt 

 

 

A falta dos drivers origina o erro presente na Figura 2.  

 

Figura 2 - Gestor de Dispositivos – falha na instalação dos drivers 

 
Para correção do mesmo deve, no controlador em erro, pressionar o botão direito do rato e selecionar “Atualizar 
controlador”, conforme a Figura 3. 
 

 
Figura 3 - Gestor de Dispositivos – menu para atualização do controlador 
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Nesta fase deve selecionar “Procurar controladores automaticamente”, Figura 4, ao qual pode originar dois 
cenários de reposta, nomeadamente Figura 5 (Windows falhou na procura dos controladores para o dispositivo, 
deve fazer a procura no Windows Update na hipótese presente) e Figura 6 (controladores devidamente 
instalados). 

 
Figura 4 - Gestor de Dispositivos – atualizar controlador 

 
Figura 5 - Gestor de Dispositivos – procura automática para atualização do controlador 
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Figura 6 - Gestor de Dispositivos – drivers corretamente instalados 

 
Como tal, o seu dispositivo encontra-se a operar com os controladores atualizados (Figura 1 e 6). 
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Download da Aplicação 

 
O sistema exige o download de uma pequena interface gráfica que permitirá o processo citado. A mesma pode 
ser encontrada na página oficial da NSS, na aba “Downloads” seguida de “Programador CFL” ou através do link 
abaixo: 
https://nss.com.pt/wp-content/uploads/2022/03/NSS_CFL.zip 
A aplicação em causa promete facilitar o acesso ao ficheiro da base de dados que o utilizador pretende enviar 
juntamente da seleção da porta série para este efeito. 
Após o download, o utilizador deve extrair o executável para um diretório conhecido, devendo posteriormente 
abrir a mesma. 
A aplicação terá um aspeto análogo ao apresentado na Figura 7. 
 

 
Figura 7 - Interface gráfica da aplicação NSS CFL programmer 

Nesta podemos ver um conjunto de instruções que têm de ser respeitadas para correta operação do sistema 
completo. 
A aquisição do kit de programação NSS garante a funcionamento nestas condições. 
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Utilização da Aplicação 

 
Neste processo será possível atualizar a base de dados da consola. Deverá conectar o conversor RS232-USB DB9 
macho-fêmea e o cabo DB9 null-modem macho-fêmea entre o computador e a consola conforme o esquema 
apresentado na Figura 8. 

 
Figura 8 - ligação da consola ao Computador 

 
Para tal será necessário garantir que a consola está ligada na rede de painéis do autocarro e a operar 
devidamente. 
Neste momento será possível selecionar o ficheiro da base de dados desejado através do explorador Windows 
com o botão “Open File”. 
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Posteriormente, no local apropriado à seleção da USB Serial Port, no ícone da caixa de texto, selecionar a COM 
apropriada, assim como representado na Figura 9. 

 
Figura 9 Aplicação NSS CFL programmer: seleção da base de dados e serial port  

 

Como tal, poderá enviar a base de dados através do botão “Upload”. Durante este processo o Status (To start / 
Loading Database File / Sending Database / Finished) deverá acompanhar o upload, além do destino da 
comunicação (Destiny: Console / Panel nº1 / Panel nº2 / Panel nº3) e do tamanho progressivo do envio da base 
de dados. 
  

 


