Sistema de Telemetria e Controle Remoto

RCS 0400

O Sistema de Telemetria e Controle Remoto RCS 0400
da IACIT tem por objetivo obter, remotamente, todo
o controle operacional de equipamentos e sistemas
integrados por meio da disponibilização de informações
em tempo real.
Esse sistema disponibiliza um histórico operacional de
todas as ações monitoradas e executadas, assim como
a ocorrência de alarmes. As ações monitoradas são
armazenadas em modo local e remoto.
Sua operação em rede permite o controle de múltiplas
estações remotas a partir de um centro de comando
(nacional, regional ou local) e o acesso simultâneo, por
usuários registrados e qualificados segundo configurações
de tarefas definidas pelo administrador do sistema.

A diversidade de conectividade flexibiliza e possibilita a
comunicação, podendo ser por linha telefônica fixa ou móvel
(GPRS, 3G, 4G), rede IP, internet banda larga, satélite e rádios.

data/hora mesmo em caso de interrupção prolongada de
funcionamento.

de

• Meio de Comunicação

Todos os dados recebidos das unidades remotas são
armazenados no banco de dados de forma contínua para
consulta posterior pelos módulos de visualização. Contudo,
cada unidade Remota também possui armazenamento de
estado sólido, o qual garante a persistência das informações
monitoradas de operação contínua em cada localidade.

• Software - Estruturado em Cliente-Servidor, o pacote de
SW RCS 0400 é composto pelos módulos Server, Designer,
Monitor e DataLogger

O software de monitoramento do sistema não possui limite de
quantidade de telas e camadas, permitindo a criação de sistemas
de hierárquicos e por camadas.

O Sistema RCS 0400 é composto basicamente por três módulos:
• Unidade Remota - composta pela Unidade
Processamento e Interface de Conexão RCS 0400

Além do gerenciamento e controle da rede via protocolos,
as notificações de alarmes da RCS 0400 podem ser sonoras
ou visuais, com envio de mensagens SMS para celulares
programados e e-mail. O sistema possui configuração de alarme
independente para cada entrada analógica e digital, permitindo
a programação dos níveis limítrofes para classificação de todas
as medidas em normal, alerta e alarme.
O RCS0400 permite a integração com diversos sensores para
monitoramento de grandezas específicas, como: temperatura,
umidade, movimento, invasão, energia elétrica, câmeras de
vigilância, fumaça e etc.

Permite configuração multi-servidores de forma “seamless”,
adicionando ou removendo unidades servidoras facilmente.
Os terminais clientes podem funcionar de forma simultânea
com mais de um servidor.
O RCS 0400 possui cartão de memória para armazenamento das
coletas.
Aplicação e Uso
O RCS 0400 destina-se a formação do centro de controle e
monitoração do sistema de telemetria e controle remoto dos
equipamentos e sistemas eletroeletrônicos:

O Sistema de telecomando atuando sobre chaves ON/OFF,
permite o acionamento de dispositivos como máquinas e
equipamentos. A unidade de processamento RCS 0400 é micro
controlado com processador RISC (Reduced Instruction Set
Computer).

• Radiocomunicação;

Além de possuir um subsistema watch-dog, garantindo
funcionamento ininterrupto, a unidade ainda possui um sistema
de RTC (real-time-clock) que garante a correta referência de

• Vigilância patrimonial;

• Meteorologia;
• Energia;
• Detecção;
• Controle de acesso;
• Auxílios a radio navegação;
• Outros (salas de equipamentos,
operação, datacenter, etc).

Sistema de Telemetria e Controle Remoto RCS 0400
Unidade de Processamento

Compatibilidade com os Protocolos

Instalação

Gabinete 19”
1U 19” rack mounting

Peso

1,7 kg

Temperatura de Operação

0° a +50° C

Umidade Máxima

Até 95% (não condensado)

Dimensões
(L x P x A)

484 (mm) x 170 (mm) x 45 (mm)

Interfaces

ETH, 4 x RS232, SMA (GPRS,
3G, 4G)

Tensão de Alimentação

90 a 240VAC, 50/60Hz

Consumo

20 W

Multi-Protocol (Bacnet, Modbus, DNP3.0, IEC61850, SNMP
v1/v2/v3, NBR14522, MTConnect, DeviceNet, Canbus,
Profibus, Profinet e IEC60870)
Outros sob demanda

Conectividade
01 DB9 para 4 x RS232
01 Ethernet 10/100 Mbps
01 SMA (antena GSM Quad Band)
Conectores

24 Bornes para alimentação e I/O’s
02 DB37 para comunicação e
dados

Interface de Conexão
Instalação

Gabinete 19”
1U 19” rack mounting

Peso

2,0 kg

Temperatura de Operação

0° a +50° C

Umidade Máxima

Até 95%

Dimensões
(L x P x A)

484 (mm) x 170 (mm) x 45 (mm)

Interfaces

Analógica, Digital, Vcc e GND

Tensão de Alimentação

90 a 240VAC, 50/60Hz

Consumo

20 W

16 Entradas Analógicas
0 à 30 Vdc (ajustável)
Entradas e Saídas
do Sistema

32 Entradas I/O
até 30 Vdc (isolamento óptico)

Unidade de Processamento
Capacidade de
processamento

Processador RISC 16Mhz

Software Embarcado
Software Embarcado com possibilidade de customização
Integração com Software de Gerência Pública e Privada
Management information base (MIB) versão 2 ou superior

iacit.com.br
marketing@iacit.com.br
Tel : +55 (12) 3797 7777
Fax: +55 (12) 3797 7753

© 2019 IACIT – Todos os direitos reservados

