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1. INTRODUÇÃO  

 
Hardware: o iSX10 é um sistema supervisório que permite conectar diversos controladores de temperatura na internet. 

Disponibiliza através de um navegador comum, informações como: temperatura, SetPoint, estado, alarme, relatório/histórico 
(data logger) destas variáveis, entre outras. 

Software: o ArcSys funciona como um servidor de internet autônomo de 32 bits (32 Controladores “linha Web”), que coleta 
dados de diversos controladores de temperatura através de uma rede RS-485 e os armazena em um cartão de memória do tipo 
SD Card. Esse sistema possui uma interface gráfica intuitiva e amigável, que pode ser acessada através de smartphones, tablets e 
computadores. 

Recomendações: utilize um computador ou smartphone com navegador de internet Google Chrome ou Mozilla Firefox para 
completa experiência do software Arcsys. 

 
- Apenas os controladores da linha Web possuem saída RS-485 , verifique a compatibilidade dos controladores  

antes de efetivar a instalação .  
               -   O sistema  de monitoramento é dedicado aos controladores da AGEON.  

2. SIMBOLOGIA  

 
Os símbolos mostrados no manual servem para o uso correto e seguro do produto. 

  - A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso pode levar consideráveis danos materiais e  

ferimentos. 

  - A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso pode levar a danos materiais 

  - Destaca fatos importantes sobre o tópico em questão 

3. VISÃO GERAL  
 

 
Sinais luminosos, USB e SD Card 

 
 

 

  

  Figura 1 - Visão Geral 

  -  - Na parte superior do aparelho existem os símbolos luminosos que descrevem o status  de funcionamento.  

Símbolo Sinais luminosos 

 
Conexão sem fio 

 
Cartão SD conectado  

 
Acesso: em funcionamento 
Piscando: sem cartão 

 
Cabo de rede conectado 

 
Tráfego de dados na rede 

Chave DIP, Reset e fixação              Alimentação, Lan, Bornes de Comunicação , relé                                     
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Na parte inferior do iSX10 existe uma chave DIP de configuração que permite as configurações abaixo: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Caso não haja um servidor DHCP na rede onde o iSX10 foi conectado ou se estiver conectado diretamente a um computador, o 
endereço de IP utilizado deve ser (169.254.1.254). 
 
 
4. RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES  

No recebimento do iSX10 os seguintes itens devem ser verificados: 

 Observar se não ocorreram danos durante o transporte; 
 Caso seja detectado algum problema visivelmente relacionado com o transporte, contate imediatamente a 

transportadora. 
 Conteúdo: iSX10, fonte de alimentação 12V/1.0 A, cabo RJ45, manual de usuário e cartão de memória SD 4GB. 

O local de instalação iSX10 é um fator determinante para seu correto funcionamento e durabilidade. 

O iSX10 não deve ser exposto à: 

 Vibração excessiva; 
 Poeira ou outras partículas suspensas no ar; 
 Gases ou líquidos corrosivos e/ou explosivos; 
 Chuva, raios solares, umidade excessiva ou maresia; 
 Temperaturas fora da faixa de (0 a 50) °C (condições nominais); 
 Umidade relativa do ar fora da faixa de (5 a 90) % ou em condições de condensação. 
 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
 Alimentação: (110 ou 220) V / 12V 1.0 A  
 Condições de operação: (0 a 40) °C e (10 a 90) % UR sem condensação 
 Dimensões: 997x995x300 mm  
 Saída à relé :12V DC/500mA 

 
6. FIXAÇÃO DO APARELHO  

 
Para fixação do aparelho, utilize os dois furos indicados (Figura 3) ou utilizar apenas apoiado sob uma superfície plana (Figura 4). 

 

                                                                
Figura 3 - Fixação do aparelho                                                                     Figura 4 - Aparelho Frontal  

 

 

 

 

 

Posição Função 
1 - ON Habilita DHCP. 
1 - OFF Desabilita DHCP*. 

2 - ON 
Habilita a programação dos equipamentos. 
 

2 - OFF 
Bloqueia a programação do iSX10 e dos controladores 
através do portal . 
 

Figura 2- Chave de configuração  

Furos de fixação 
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7. ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICO  

 

Sequência de instalação: 

1° - Conecte a rede RS-485 conforme o exemplo (figura 5). 

2° - Conecte os cabos da rede RS-485 no borne de comunicação e insira o o cartão SD no local. 

4° - Conecte o cabo de rede no seu roteador.  

5° - Energize-o através do plugue de alimentação utilizando a fonte que acompanha o produto. 

 

 
Figura 5 -  Diagrama de ligação  

                   - Em redes mais longas é indispensável a instalação do resistor no final da rede, no valor de 120 ohms/2W. 

   - O parâmetro "ed" - Endereçamento da rede RS-485 nos controladores devem ser diferentes, pois define o endereço 
de cada controlador.  

 -  O ArsSys só funcionará com os controladores da linha Web da Ageon.  

-  Utilizar cabo adequado para rede RS-485, preferencialmente (Par trançado/ blindado/22AWG).   

EXEMPLOS DE LIGAÇÃO: 
 
Abaixo segue demonstração do esquema de ligação correto/incorreto:  
 

 
Figura 6 - Exemplos de ligação  
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA SAÍDA À RELÉ:  
 
Quando a temperatura medida estiver fora da faixa especificada o buzzer irá emitir beep longo por 8 segundos e o relé será 
acionado informando que a temperatura está fora da faixa. Exemplo de aplicação:  discadora ou led de sinalização.   

 
                             

               -  Corrente máxima da saída á rele 12V DC/500mA . 

                  -  Para acionar o buzzer o campo SMTP  deve ser selecionado, maiores informações no capitulo 11.3.     

 
 

8. CONHECENDO O SOFTWARE  

 

Inicialmente acesse arquivo armazenado no cartão de memória, conecte-o ao cabo usb no computador e acesse o arquivo 

"ArcSys Finder" ,  a rede identificará o (figura 9) " ArcSys", clique em avançar  "  " e acesse o navegador para  
efetuar login  (figura 10). 

 

  

 
                                                                             Figura 9 -  Tela ArcSys                                                              Figura 10 - Login de entrada  

Caso não tenha acesso ao cartão de memória o login poderá ser realizado através do navegador . 

1° - Abra o navegador compatível e digite o nome do equipamento: " http://arcsys/ ", utilize  contra barra  "/"  no final do link 
para logar no sistema.  

2° - Na tela entrada, utilize o login “Admin” e a senha “ageon”, sem as aspas; 

3° - Visualize os controladores ligados ao iSX10 através das miniaturas (figura 11) ; 

 

Figura 8  - Esquema de ligação  Figura 7 -  localização do borne 
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Figura 11 - Tela geral  

 - Para se ter acesso a tela de monitoramento e configuração ArcSys do servidor iSX10, é necessário computador ligado 
na mesma rede que o equipamento: 

 - Caso o ISX10 não tenha encontrado os controladores, clique no botão "Rastrear" (figura 12). 
 

 
Figura 12 - Pou-up controlador não encontrado  

9.MONITORAMENTO  

9.1 Modo miniatura  

Na tela de monitoramento modo miniatura (figura 13), será apresentado de forma simplificada todos as configurações 
relacionada aos controladores (nome, temperatura e estado de operação) .  

 

         
Figura 13 - Tela Monitoramento  

Para visualizar as configurações e gráficos, clique sobre a miniatura do controlador desejado .  

            Pop-up 
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9.2 Modo tabela 

Na tela de monitoramento modo tabela (figura 14) será apresentado as configurações dos  controladores em linhas . 

 

 
Figura 14 - aba tabela  

Assim como no modo miniatura, para visualizar configurações e gráficos clique na linha desejada. 

9.3 POP-UP Configurações  

Na aba configurações gerencie todas os parâmetros dos controladores remotamente (alarme, setpoint e rótulos) para alterar os 
parâmetros clique nos valores (figuras 15). 

 

    
                                                                               Figura 15 - Pop-up configurações  

              - A Frequência de e-mails deve ser sempre ajustada, para acionar o alarme da temperatura mínima e máxima.  

9.4 POP-UP gráfico 

No gráfico visualize em tempo real (figura 16) a variação da temperatura, podendo alterar o tempo de aquisição.  
 
 

 
Figura 16 - Gráfico de variação de temperatura  

  -   Para alterar a aquisição clique em uma das opções disponíveis.  

 

            Alteração dos parâmetros   

      Rótulo do controlador            Alteração do Set Point  

Tempo de aquisição 

Frequência e-mails  



10 
 

10. RELATÓRIOS 
 

10.1  Modo gráfico  

Na tela relatórios selecione um dos aparelhos e o período, em seguida clique no botão carregar (figura 17).   

 
Figura 17 - Relatório modo gráfico 

                       

  - Período máximo para carregar o relatório é de  31 dias.  

                             - As informações ficam registradas por mais de 10 anos, dependendo da taxa de amostragem e quantidade de 
controladores instalados  .  

10.2  Exportação de relatório  

No ícone  , localizado no canto superior direto, exporte relatório no modo gráfico  em formatos  .jpeg,/.png /.pdf.  

 

No ícone  , localizado no canto superior direto, imprime relatório diretamente da tela no modo gráfico . 

 

  

 10.3  Modo Texto  

No modo texto, selecione um dos aparelhos e período, em seguida clique em carregar (figura 18).  

 
Figura 18 -  Relatório modo texto  
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Abaixo segue formato do relatório gerado.  

 
Figura 19 - Relatório de dados ArcSys  

 
 11. CONFIGURAÇÕES  

11.1 Web server  

Nesta tela gerencie as configurações do ArcSys (figura 20).  

 

Figura 20 -Tela Web Server  

11.2 Configurações rede RS485 e datalogger 

Nesta aba é possível configurar parâmetros da rede RS485 e datalogger (figura 21) . 
 

 

  
                                    Figura 21 -  Configuração rede RS485 

 
 -  Na utilização de rede RS845 mais distante, esta taxa deverá ser reduzida.  
- Esta taxa deve ser  configurada  exatamente igual em todos os controladores e no iSX10. 
   
 
 
 
 

Descrição Função 
Velocidade RS485* 2.400,4.800, 9.600, 19.200 

Frequência de amostragem  2, 5, 10, 15 e 30 Min.  

Data DD/MM/AA 
Hora hh:mm  
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11.3 Servidor SMTP  

Configure os parâmetros necessários de utilização do envio de alarmes via e-mail (figura 22). Habilite o campo SMTP e em 
seguida insira parâmetros conforme servidor de email pessoal.    

 

   
                                        Figura 22 -  Servidor SMTP 

  Exemplos de configurações de email:  

 
 
 
 
 
 
Caso não esteja enviando e-mail, verifique as questões de privacidade do e-mail .  

11.4 Servidor DDNS 

O DDNS  é utilizado para acesso externo ou acesso por outra rede (figura 23),  aplicado para redirecionamento de IP variável 
para um Host definido pelo usuário, para configurar habilite os parâmetros.    
 

                
                                    Figura 23 - Servidor DDNS  

 - Com o “link”  Host, criado o ArcSys pode ser acessado em todos os navegadores com internet, configurando a porta do 

modem para  acesso externo . 

11.5 Conexão local (LAN ) 

No item modo local, (figura 24) configure as especificações da rede local. 

  
    Figura 24 -Conexão Local 

 - (*) O IP poderá ser alterado de acordo com a porta do modem.  

11.6 Servidor externo  

Para comunicar externo, clique no ícone "habilitar envio" (figura 25)  e em seguida preencho os campos utilizado. 
 

 
                                              Figura 25 - Servidor externo 

Descrição Função 
Porta 25,465,587 
Usar SSL  SIM ou NÃO  

Stmp Stmp.servidor.com 
Usuario Usuario@servidor.com.br 

Senha  **** 
Para Usuario1@servidor.com.br 

CC Usuario2@servidor.com.br 

Descrição Gmail Yahoo Hotmail 
PORTA 465 456 587 

USAR SSL  SIM SIM SIM 
STMP smtp.gmail.com smtp.mail.yahoo.com smtp-mail.outllook.com 

USUARIO usuario@gmail.com usuario@yahoo.com.br usuario@hotmail.com 
Senha **** ***** ***** 

Descrição Função 
Servidor No-ip.com/DynDNS/DNS 

Host Usuario.no.ip.biz  

Usuario Usuario@no.ip.biz 
Senha  **** 

Descrição Função 

DHCP habilitado ao inicialização pela chave 1 Habilitado ou desabilitado  

MAC 00-00-00-00-00-00 

IP 10.1.1.8 

Valores Configurados 

PORTA 80 

IP*  10.1.1.6 

NetMask 000.0.0.0 

Descrição Função 
Habilita Envio Habilita ou desabilita  

Servidor  ****** 

URL ******  

mailto:Usuario@gmail.com
mailto:usuario@uol.com.br
mailto:Usuario@gmail.com
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11.7 Usuários 

Nesta tela gerencie os usuários (figura 26); inserção de novos e edição de usuário existente.  
 

              
                                             Figura 26 - adicionando usuários  

        - Em hipótese alguma excluir o Administrador geral “Admin” . 

 
 
Clique sob o usuário e edite as informações. 

 

 
                          Figura 27 - criando novo usuário  

1° Escolha entre inativo ou ativo; 
2° Escreva o nome desejado para este usuário; 
3° Escolha umas das opções de perfil;  

Administrador geral: tem acesso a todas as funções e configurações; 
Administrador controladores: tem acesso apenas as funções e configurações dos controladores; 
Somente visualização: tem acesso apenas a visualização das informações dos controladores; 

4° Defina a senha;  
5° Confirme a senha, clique em salvar. 
 

 - Limite máximo 5 usuários. 

11.8  Logger  

 Na tela  logger  visualize as ações realizadas no sistema (figura 25)  selecione período e o tipo de logger desejado, em seguida 
clique no  botão "Carregar".  
 
 

 

                                                                                                                          Figura 28 - Tela Logger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configurações 
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12.  SIGNIFICADO DE CORES  
 

 
 
 

13. SIGNIFICADOS DOS SÍMBOLOS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software: v2.1.4 
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14. TERMO DE GARANTIA   
 

A AGEON assegura aos proprietários-consumidores do seu PRODUTO, garantia contra qualquer defeito de material ou de 

fabricação que em qualquer deles se apresentar conforme descrito a seguir: 

O prazo desta garantia de vinte e um meses é suplementar a legal, de três meses, totalizando dois anos de garantia contado a 

partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal e do número de série impresso no produto. 

Verificado eventual defeito de fabricação no prazo desta garantia, o proprietário-consumidor deverá enviar o produto defeituoso 

para a matriz da empresa na Grande Florianópolis/SC. O proprietário-consumidor será responsável pelas despesas e pela 

segurança do transporte do produto para remessa até a matriz da empresa, e sua posterior devolução. 

O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela AGEON, sob pena de extinção desta 

garantia. 

No prazo de validade da garantia a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como 

os serviços de mão-de-obra necessários, desde que fique comprovado pelo departamento técnico da AGEON, o defeito de 

matéria-prima e/ou de fabricação. 

Exclui-se desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência: 

- do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado; 

- do desgaste natural do produto; 

- do descumprimento das orientações contidas no manual do produto, ou de qualquer outra orientação de uso contida 

no produto; 

- do uso inadequado do produto; 

- da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto; 

- do conserto, ajuste ou modificação do produto que não tenham sido realizados pela AGEON; 

- da ligação do produto em instalações elétricas inadequadas, ou sujeitas a flutuações excessivas, ou diferente da 

recomendada no manual do produto; 

- de acidentes, quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou à ação dos agentes da natureza, ou imersão do 

produto em meios líquidos. 

Não são objetos desta garantia: 

- os danos na embalagem e no acabamento externo do produto; 

- o produto cujo número de série que o identifica estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; 

 - o produto cuja respectiva nota fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer outras irregularidades.  

A presente garantia limita-se exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição dos produtos que comprovadamente 

apresentem defeito de material ou de fabricação. A AGEON não se responsabiliza por danos, de qualquer natureza, causados a 

outros equipamentos ou acessórios que não sejam de sua fabricação ou ainda por eventuais perdas e danos, lucros cessantes ou 

quaisquer outros danos emergentes ou consequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ageon.com.br 

ageon@ageon.com.br - [48] 3028-8878 
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ANOTAÇÕES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


