
  

iSX10 -  
Sistema de monitoramento remoto 

Guia prático de instalação 

1 - Descrição do produto 

O ArcSys funciona como um servidor de internet autônomo 
com até 32 Controladores, que coleta dados dos controlado-
res de temperatura através de uma rede RS-485 e os arma-
zena em um cartão de memória, em seguida disponibiliza as 
informações (temperatura, alarme, relatório e entre outras) 
através de um navegador. 

2 – Sinais luminosos  

Na parte superior do aparelho existem os símbolos 
luminosos que descrevem o status do iSX10, conforme a 
tabela abaixo:  

Símbolo Sinais luminosos 

 
Conexão sem fio – Não utilizado  

 

Cartão SD conectado  
Piscando: Em funcionamento 
Desligado: Cartão desconectado  
Aceso Entre em contato com suporte técnico. 

 

Cartão SD conectado  
Piscando: Em funcionamento 
Aceso/ Desligado: Entre em contato com su-
porte técnico. 

 

Cartão SD conectado  
Cabo de rede conectado 
Aceso: Em funcionamento 
Desligado: Não conectado na rede 

 

Cartão SD conectado  
Tráfego de dados na rede 
Piscando: Em funcionamento 
Desligado: Não conectado na rede 

3 - Chave DIP de configuração 

Na parte inferior do iSX10 existe uma chave DIP que per-
mite as configurações abaixo: 

 

Posição Função 

1 - ON Habilita DHCP 

1 - OFF Desabilita DHCP* 

2 - ON Bloqueia a programação do iSX10 

2 - OFF Desbloqueia a programação do iSX10  

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

4 - Identificação do produto 

 
Figura 1 – Sinais luminosos e SD Card 

 
 

Figura 2 – Conexões 
 

 
 

Figura 3 – Chave DIP, Reset e fixação 
 

5 - Fixação 

Para fixação do aparelho, utilize os dois furos indicados na 
Figura 3. 

É possível utilizar o iSX10 apenas apoiado sob uma superfí-
cie plana, conforme mostrado na Figura 1. 

Recomenda-se manter o aparelho em local bem ventilado, 
livre de vibração e sem condensação de umidade. 

6 - Esquema de ligação elétrico 

 
Figura 4 – Esquema elétrico 

 
OBS: em redes mais longas é indispensável a instalação do re-
sistor terminador no final da rede, no valor de 
120 ohms / 2 W. 

7 – Sequência de instalação  

1° - Conecte a rede RS-485 conforme o exemplo da figura 4; 

2° - Conecte os cabos da rede RS-485 no borne de comunica-

ção (3) do iSX10, conforme indicação na etiqueta do produto 

e na figura 2 e figura 4; 

3° - Introduza o SD Card no local indicado na figura 1;  

4° - Conecte o cabo de rede no seu roteador e no iSX10, con-

forme local indicado (2) na figura 2; 

5° - Para finalizar, energize o iSX10 através do plugue de ali-

mentação (1) utilizando a fonte (12 Vdc). 

8 - ArcSys - Login 

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

1° - Abra uma aba do navegador compatível e digite o nome 
do equipamento: http://arcsys/ " (utilize contra barra “/ “ no 
final do link).  

 
2° - Na tela de entrada, utilize o:  

- Login: admin  

- Senha: admin 

Em seguida selecione o idioma e clique “Entrar”   

 
3° - Visualize os controladores ligados ao iSX10 através das 

miniaturas. 

 



9 - ArcSys - Configuração 

Tela 1 – Configuração Rede RS485 e DataLogger: nesta aba é 
possível configurar parâmetros da rede RS-485, datalogger 
relógio e a data. 

 
 
Tela 2 – Sensores locais: nesta aba é possível ativar o funcio-
namento dos sensores locais de temperatura.  

 
 
Tela 3 – Servidor SMTP (e-mail): pode-se configurar os parâ-
metros necessários de utilização do envio de alarmes via e-
mail.  

 
 
Tela 4 – Servidor DDNS: se utilizado acesso externo, deve-se 
configurar os parâmetros do servidor nesta aba. 

 
 
Tela 5 – Conexão local (LAN): nesta aba é possível realizar as 
configurações e ajustes para o correto funcionamento do 
iSX10 na rede local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tela 6 – ArcSysCloud: nesta aba serve para habilitar o envio 
de informações ao ArcSys Cloud.  

 
 
Tela 7 – Usuário: nesta aba serve para adicionar um novo usu-
ário ou editar um usuário existente. 

 
 

10 - ArcSys - Monitoramento 

Aba Monitoramento: nesta tela é possível visualizar todas as 
miniaturas dos controladores ligados ao iSX10.  

 
 
Clicando com o primeiro botão do mouse é possível abrir um 
pop-up de configurações. 
 

 
 
Pop-up configurações: nesta janela é possível gerenciar todas 
as configurações dos controladores remotamente. 
 

 
 

11 - ArcSys - Relatórios 

Aba Relatórios: nesta tela é possível visualizar relatórios grá-
ficos, em forma de tabela (texto) e Temperatura máxima e 
mínima, simplesmente selecionando um dos controladores 
disponíveis e um período desejado. 

 

 Relatórios modo gráfico 

 
 

 Relatórios modo tabela 

 
 

 Relatórios modo Máx./Min.  

 
 

12 - Botão de reset 

Utilize um objeto com ponta fina para manter pressionado 
por 10 segundos o botão de reset indicado na figura abaixo, 
assim ele retornará os valores de fábrica e usuário padrão.  

 

 
 

Este procedimento deve ser realizado quando conecta a 
fonte de alimentação no ISX10.  

 
 
 
 
 
 
 
 

13 - ArcSys - Significado das cores 

 
 

Ageon reserva-se o direito de modificar essas especificações 
técnicas e características do produto sem prévio aviso 

 

14 – Termo de garantia  

A Ageon Electronic Controls Ltda, assegura aos proprietários-
consumidores dos seus equipamentos eletrônicos, garantia 
contra qualquer defeito de material ou de fabricação que em 
qualquer deles se apresentar conforme descrito no link 
abaixo: "http://www.ageon.com.br/contato/garantia" 
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