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FAQ – 0102 - ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO 7.0.x.x.

ATENÇÃO: ESTA ATUALIZAÇÃO SÓ É PERMITIDA ENTRE REVISÕES DA VERSÃO 7.

1. Acesse o site da SKM com usuário e senha para realizar o download da atualização 7.0.x.x.

Link: http://www.skmsupport.com/download/PowerTools_7.0/ptw70Download.html

Username: 1972_90277

Password: ys4600@skm.com

Nota: usuário e senha são periodicamente modificados. Verifique com o suporte o acesso atualizado.

Faça o download do arquivo indicado abaixo.

Obs.: Para ser completamente compatível com o novo padrão NFPA 70E 2015 Arc Flash, faça o download e instale a atualização da Bin

para V7.0.3.8 e os novos Miscellaneous files abaixo (último link para download ) . Os Miscellaneous files contém novos rótulos NFPA 70E

2015 arco elétrico e outros arquivos importantes .

Obs.: Por padrão , os Miscellaneous Files devem ser armazenados em C: \ PTW32 \ Lib . Faça o download e copie o conteúdo para este

diretório . Certifique-se de criar um backup da sua pasta existente \ Lib no caso de você quiser reverter para seus arquivos antigos .

Instruções para mesclar diversos arquivos antigos para os novos podem ser encontrados aqui na seção de IMPORTING FILES.
PARA WINDOWS 32-BIT

PARA WINDOWS 64-BIT
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2. Após o download do site da SKM, abra o arquivo e clique em EXECUTAR.

Clique em OK.

3. Se o usuário não alterou o caminho e nome da pasta de instalação clique em Unzip o mesmo será extraído

na pasta Bin.

Caso contrário o usuário deve indicar o caminho correto através do botão browser.
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Clique em OK.

Pronto o seu PTW foi atualizado para a versão 7.0.x.x, e você já pode começar a utiliza-lo.

Em caso de dúvidas, entre em contato com suporte.

Email: suporte@smarttecheletrica.com.br

PABX: (11) 3168-3388

www.smarttecheletrica.com.br


