
Apresentação

Atenta ao forte crescimento da adoção de 
equipamentos Mini Split (inclusive Inverter) na climatização 
de ambientes críticos, a AGST traz ao mercado um sistema 
de automação inovador, com alta praticidade e eficiência.

O sistema Conflex light consiste em um moderno 
controlador, de design slim, que integrado a discretos 
módulos de interface (IrCom) permite realizar a 
comunicação com os equipamentos de climatização 
através da mesma tecnologia utilizada em controles 
remotos sem fio. 

Com simples e imediato aprendizado de funções 
das máquinas e instalação sem intrusão (mantendo 
integralmente suas garantias), apresenta-se como  
o mais ágil e prático sistema de controle e automação 
para climatização de ambientes. 

Com alta robustez, suas funcionalidades 
compreendem o que há de mais moderno no mercado, 
apresentando facilitada telemetria, ferramentas  
de supervisão, conectividade múltipla, capacidade  
de expansão e uma inteligente integração de máquinas.

Interface com outros controladores AGST. Consulte.

• Controla até 8 máquinas de ar condicionado em um 
mesmo ambiente, através de um controlador Conflex 
light para todo o sistema e um módulo IrCom por 
máquina.

• Controla qualquer equipamento que possua interface 
com controle remoto, inclusive máquinas com 
tecnologia “Inverter”.

• Conexão remota embarcada através de Serial Local 
(USB e RS485), Webserver e/ou SMS.

• Ampla diversidade de máquinas de ar condicionado 
compatíveis (Split, Inverter, Cassete, Fancolete).

• Manutenção da garantia das máquinas devido a 
instalação não invasiva.

• Dispositivos com design moderno e discreto.

• Conectividade múltipla.

• Facilidade de expansão da planta.

• Acesso a Informações em tempo real.

• Alertas via e-mail, SMS e Traps SNMP.

• Aprendizado simples e imediato de funções  
das máquinas.
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A AGST tem uma solução mais prática 
para controlar e gerir sua climatização.

Automação de ambientes 
críticos descomplicada

www.agst.com.br
51 3343.0473

PRECISA AUTOMATIZAR 
AMBIENTES COM 

MÁQUINAS SPLITS?


