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mp 5000

características técnicas

A linha Condar mp 5000 é constituída 
por módulos, conforme discriminado 
abaixo, que podem ser associados de 
forma a configurar o hardware adequado 
às necessidades do cliente, podendo 
atingir até 640 pontos para controle de 
até 16 máquinas.

Alimentação - Todos os módulos 
utilizam fonte chaveada, isolada 
galvanicamente, que aceita tensão de 
entrada de 20 até 60 VCC, podendo 
também ser alimentado em 24VAC/50 
ou 60Hz.

CPU - Utiliza microprocessador 
(PIC) de 8 Bits com memória “FLASH”, 
memória não volátil do tipo EEPROM 
para armazenamento de parâmetros, 
configurações de entradas e saídas, 
senhas de restrição de acesso, registros 
de temperatura e umidade, logs de 
falhas, logs de eventos, contadores e etc.

Duas Interfaces RS485 (interna e 
externa) e uma USB 2.0.

• Relógio/calendário interno com 
bateria recarregável para autonomia 
de até 30 dias

Os controladores da linha 
CONDAR® mp 5000 foram desenvolvidos 
para automação de equipamentos de 
climatização para ambientes onde 
se requeira controle de temperatura 
e umidade com alta confiabilidade, 
em regime de trabalho contínuo, tais 
como estações de telecomunicações, 
data centers, salas de tomografia ou 
ressonância magnética, CTI’s, centros 
cirúrgicos, laboratórios de pesquisa, 
salas limpas e etc.

São disponibilizados com algoritmos 
de controle e funções lógicas de 
monitoramento específicos para diversos 
tipos de equipamentos de climatização, 
tais como máquinas de ar condicionado 
tipo expansão direta, fancoils, chillers, 

bombas de agua, torres de arrefecimento 
de água e etc.

São fornecidos já configurados 
para a aplicação definida pelo cliente e 
com projeto de instalação. A utilização 
destes equipamentos possibilita, além 
do controle preciso da climatização do 
ambiente, uma maior racionalização 
da utilização dos equipamentos de 
climatização, com conseqüente redução 
de falhas, aumento de vida útil e 
economia de energia elétrica.

A correta utilização das informações 
armazenadas no log de falhas, constitui-
se em importante ferramenta para 
diagnóstico de falhas nos sistemas 
de climatização e gerenciamento da 
manutenção.

apresentação
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• 08 entradas universais (A/D)
• 04 saídas analógicas (0 a10V e 4 a 

20mA)
Por se tratar de um controlador dedicado, não 
é necessário o licenciamento do software de 
controle.

IHM - Interface Homem-Máquina 
com display de cristal líquido de 4 linhas 
e 20 colunas, com “Back-Light”, 5 teclas 
tipo “Tact-Switch”, alarme sonoro de alta 
freqüência para alerta de anormalidade 
no sistema, led VM “Falha”, led indicativo 
de operação do PLC e led’s para 
verificação da comunicação Serial  
RS485.

A IHM é incorporada ao módulo CPU.
NOTA: Cada CPU pode comportar 

internamente um módulo de expansão 
de até 16 ED e 16SD. O sistema também 
pode ser expandido através da conexão 
RS485I, em até 3 módulos de expansão e 
através da conexão RS485E, IHM Modbus 
e módulos connect.

Módulo mp 5000 00080800 :
Módulo independente, interligado 

à CPU através de porta RS 485 interna, 
contendo:

• 08 entradas digitais opto-isoladas
• 08 saídas digitais a relê

Módulo mp 5000 00161600 :
Módulo independente interligado 

à CPU através de porta RS 458 interna, 
contendo:

• 16 entradas digitais opto-isoladas
• 16 saídas digitais a relê

Expansão de entradas e saídas    
            analógicas

Módulo de expansão das entradas e 
saídas analógicas, acrescentando:

• 08 entradas analógicas
• 04 saídas analógicas em tensão (0 

a10V) ou corrente (4 a 20mA)

acessórios

• Transdutores eletrônicos de 
temperatura e umidade

• Sondas de temperatura ambiente
• Sondas de temperatura para dutos

• Sondas de temperatura para líquidos
• Transdutores de pressão
• Transdutores de vazão de líquidos
• Software supervisório
• IHM Modbus
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comunicação serial

Possui portas de comunicação Serial 
USB e RS485, para conexão local ou 
remota com microcomputador. Através 
das portas serial emite e recebe dados 
relativos a:

• Configuração de parâmetros e 
funções de entradas e saídas

• Status de entradas e saídas
• Leituras analógicas de temperatura, 

umidade, pressão e etc
• Registros de temperatura e umidade
• Reset de alarmes e telecomandos.
• Utiliza protocolo de comunicação 

Modbus Rtu

carac. construtivas

Montados em gabinetes metálicos 
compactos tratados contra oxidação 
e pintados em epoxi-pó por processo 
eletrostático.

Os circuitos eletrônicos ficam 
enclausurados num estojo metálico, 
o que afasta a possibilidade de danos 
por descaraga eletrostática ou contatos 
indevidos de ferramentas no ato da 
instalação.

Todas as conexões são através de 
conectores tipo plug-in, facilitando a 
substituição de um módulo e evitando 
erros de ligação.

tabela de modelos

Controladores EA        ED        SD        SA IHM Modo de instalação

mp 5000-08000004 08         00         00        04 SIM Em parede*

mp 5000-08000004P 08         00         00        04 SIM Em painel

mp 5000-08080804 08         08         08        04 SIM Em parede*

mp 5000-08080804P 08         08         08        04 SIM Em painel

mp 5000-08161604 08         16         16        04 SIM Em parede*

mp 5000-08161604P 08         16         16        04 SIM Em painel

*Suporte mp 5000 Base para fixação em parede de modelos
acima indicados

Expansões - 10 EA        ED        SD        SA Modo de instalação

mp 5000-08000004 08         00         00        04 Em trilho DIN32

mp 5000-08000004P 08         00         00        04 Em trilho DIN32

mp 5000-08080804 08         08         08        04 Em trilho DIN32
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A AGST projeta e fabrica quadros de 
controle, com hardware e software 
customizados para a automação de 
sistemas de climatização. 
Desenvolvidos com uma série de 
vantagens construtivas e operacionais, 
dentro dos padrões normativos (ABNT), 
visando proporcionar facilidade de 
instalação, operação e manutenção, 
além da confiabilidade que produtos 
desta natureza devem proporcionar. 
Nossos controladores são incorporados 
aos quadros de controle e estes são 
entregues com todos os dispositivos de 
seccionamento, comando e proteção 
necessários ao perfeito desempenho das 
funções para as quais foram destinados.

QSAC mp5
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característsticas construtivas

A critério da fabrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui descritas poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.

CONDAR MP 5000 - Modelos e dimensões

AGST Controles e Automação Ltda.
Av. Brino, 240  - Porto Alegre - RS -  Fone: (51) 3343-0473 Assistência Técnica - assistencia@agst.com.br

Vendas - vendas@agst.com.br

CONDAR MP5000 - 08000004P

MP5000U
05050001

508161604

CONDAR MP5000 - 08080804P ou 08161604P

1
0
5
 m

m

105 mm
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Detalhe de furação para 
fixação de Módulos 

CONDAR MP5000 P (Painel)

MP5000U
05050001

508161604
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característsticas construtivas

A critério da fabrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui descritas poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.

CONDAR MP 5000 - Modelos e dimensões

AGST Controles e Automação Ltda.
Av. Brino, 240  - Porto Alegre - RS -  Fone: (51) 3343-0473 Assistência Técnica - assistencia@agst.com.br

Vendas - vendas@agst.com.br
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ED 14
ED 15
ED 16
SD 01
SD 02
SD 03
SD 04

SD 06
SD 05

SD 07
SD 08
SD 09
SD 10
SD 11
SD 12
SD 13
SD 14
SD 15
SD 16 AGST Controles  Automação Ltda.
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MÓD. EXPANSÃO - 00161600

508161604

MÓDULO
MP51616

MP5000U
05050001

MÓDULO
MP51616

ED 01
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ED 04

ED 06
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SD 16 AGST Controles  Automação Ltda.
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MÓD. EXPANSÃO - 00080800

508161604

MÓDULO
MP51616

508161604

MP5000U
05050001

MÓDULO
MP51616
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MP5000U
05050001

508161604

MÓD. EXPANSÃO - 08000004

190 mm
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VISTA LATERAL E DETALHE DE FIXAÇÃO 
DOS MÓDULOS DE EXPANSÃO.

105 mm
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100 mm
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Detalhe de furação na
parede para fixação 

do Suporte para 
CONDAR MP5000

CONDAR MP5000 - 08000004 em seu Suporte para Fixação em Parede.
Profundidade total, com suporte = 180 mm

1
9

6
 m

m

TI:25°C   UR:36%
11:25  26/08/06
DEFEITO M1

M1:VCCU 

MP5000U
05050001

508161604

192 mm
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