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características técnicas

connect C112LL

Topologia:

Utilizado  para monitoramento de Controladores LeadLag Plus II, dispõe de telas 
para supervisão remota de portas digitais e analógicas, além de alarmes ativos. Envia 
alarmes por e-mail e possibilita a geração de gráficos das variáveis lidas através das 
entradas analógicas.

Visando atender a demandas do mercado por gerenciamento remoto de sistemas de 
climatização, desenvolvemos a linha Connect, a qual consiste em módulos de interface 
e aplicativos que, utilizados em conjunto com a maioria dos Controladores AGST, 
oferecem diversas alternativas de soluções neste campo.
Principais características/funcionalidades:

• Acesse sem instalação de software/via navegador (chrome, firefox, safari...)
• Verifique as condições de seu ambiente (temperatura, umidade, alarmes...)
• Resete alarmes memorizados
• Altere parâmetros programados (set point de umidade e temperatura, níveis de 

alarme...)
• Comande o revezamento entre máquinas
• Consulte histórico de alarmes e status atual do ambiente
• Receba notificações de alarmes (SMS, e-mail) em tempo real 

apresentação

Navegador internet
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Topologia:

características Técnicas

connect C212WS

Possui todas as características do C112WS, com o diferencial de enviar alarmes 
através de mensagem de texto (SMS).

Topologia:

connect C112WS
Projetado para monitorar controladores da linha Condar,  dispõe de telas para 
supervisão remota de portas digitais e analógicas, além de alarmes ativos. Envia 
alarmes por e-mail, possibilita a consulta ao histórico de eventos e falhas ocorridas, 
além da geração de gráficos das variáveis lidas através das entradas analógicas.
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 características técnicas

connect C118MG

Projetado para disponibilizar acesso ao controlador através de conexão GPRS 
a internet. Opera de forma transparente com relação aos dados que trafegam entre 
sua interface Serial RS485 e a interface de acesso externo GPRS.
Envio automático de mensagens de texto (SMS) em caso de alarmes, que podem ser 
configurados conforme a necessidade do usuário.

Topologia:

Topologia:

connect C105SE
Projetado para conversão de interfaces Serial RS-485 para interface ethernet, atuando 
de forma transparente com relação aos dados que são transmitidos. Este equipamento 
pode ser utilizado em qualquer tipo de controlador.
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Software Supervisório

Aplicativo WEB, que roda em computadores ou servidores, possibilitando a 
monitoração online de todas as variáveis de processos gerenciadas pelos 
controladores a que for conectado.

Principais características:
• Gerencia vários controladores simultaneamente
• Personalização de telas
• Log com registros, portas analógicas e digitais
• Geração de gráficos
• Envio de e-mail

software
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Modelo C112LL C112WS

Dimensões AxLxP mm 90 x 53 x 70 90 x 53 x 70

Alimentação 20-60 Vcc e 24Vca 20-60 Vcc e 24Vca

Fixação Trilho Padrão DIN Trilho Padrão DIN

Int Ethernet SIM SIM

Int Serial RS485 (Velocidade
9600 b/s)

RS485 (Velocidade
19200 b/s)

Configuração Navegadores
de Internet

Navegadores
 de Internet

Alarmes SMS NÃO NÃO

Alarme E-mail SIM SIM

MIBs SNMP status I/O NÃO SIM

Alarme SNMP SIM SIM

Necessita Software 
Supervisório

NÃO NÃO

Quadro Comparativo
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C212WS C105SE C118MG

90 x 53 x 70 90 x 53 x 70 90 x 106 x 70

20-60 Vcc e 24Vca 20-60 Vcc e 24Vca 20-60 Vcc  e 24Vca

Trilho Padrão DIN Trilho Padrão DIN Trilho Padrão DIN

SIM SIM NÃO

RS485 (Velocidade
19200 b/s)

RS485 (Velocidade 
ajustável)

RS485  (Velocidade 
19200 b/s)

Navegadores
de Internet

Navegadores
de Internet

Mensagens de Texto 
(SMS)

SIM NÃO SIM

SIM SIM (Através de 
Supervisório específico)

NÃO

SIM NÃO NÃO

SIM NÃO NÃO

NÃO SIM SIM

Quadro Comparativo
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Av. Brino, 240 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3343-0473


