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 A Série 

A Série WACS é composta de dispositivos destinados ao monitoramento remoto de equipamentos de 

refrigeração e cadeia do frio em geral. Suas características permitem o desenvolvimento de aplicações 

que viabilizam um maior desempenho operacional dos ativos, seus alarmes de falhas, inteligência de 

negócio associada (BI), manutenção preventiva e controle remoto entre outras. 

Os dispositivos são conectados a controladores de temperatura ou sistemas inteligentes via um canal de 

comunicação bidirecional, podendo assim transmitir informação para sistemas de supervisão e controle 

via redes Sigfox. 

Possuem grande capacidade de processamento e armazenamento de dados (loging temporal) para tratar e 

compactar dados provenientes do controlador de temperatura e assim otimizar a comunicação Sigfox. O 

produto pode informar a localização indoor do equipamento de refrigeração utilizando avançados 

algoritmos mesmo sem utilização de GPS. 

Os produtos podem ser utilizados com a Plataforma AYGA dots ou em outros sistemas abertos ou 

proprietários.  Quando o dispositivo é utilizado em conjunto com AYGA dots, são fornecidas as 

funcionalidades de registro de log em banco de dados, acesso aos estado atual, histórico e controle de 

saídas digitais se existentes via painel de controle ou via API REST. 

 

 

 

Principais características dos produtos da série:  

 

- Comunicação serial com controladores de temperatura 

- Compatibilidade com a rede LPWAN Sigfox 

- Alimentação via controlador de temperatura ou bateria 

- Bateria com duração de até 10 anos 

- Interface Wi-Fi para configuração e outras funcionalidades 

- Relógio de tempo real com alta precisão 

- Compatível com a plataforma AYGA dots 

- Tamanho compacto 
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Os produtos 

Código do produto  Descrição 

WS1011  Dispositivo Sigfox com localização Wi-Fi e interface 

UART com controlador de temperatura, alimentação 

externa e bateria - ZONA RC1 

WS1012  Dispositivo Sigfox com localização Wi-Fi e interface 

UART com controlador de temperatura, alimentação 

externa e bateria - ZONA RC2 

WS1014  Dispositivo Sigfox com localização Wi-Fi e interface 

UART com controlador de temperatura, alimentação 

externa e bateria - ZONA RC4 

  

 Produtos Compatíveis 

Os dispositivos são compatíveis com a plataforma AYGA dots. 

Características dos produtos 

Características 

Gerais 

WS101x 

Interface IoT  Sigfox 

Funcionalidade de 

localização 

Sim, através de tecnologia de estimativa de 

latitude e longitude em função de scan de 

redes Wi-Fi 2.4 GHz e fall-back por 

triangulação Sigfox (Serviço Atlas). 

Envio de uma mensagem de localização a 

cada 24 horas. 

Comunicação com 

controlador de 

temperatura 

Sim, via interface UART 

Medição de 

temperatura 

Sim, via comunicação UART com controlador 

de temperatura 

Contagem de 

abertura de portas 

Sim, via comunicação UART com controlador 

de temperatura 

Alimentação  Externa 5 Vdc, para conexão com o 

controlador 

Bateria primária interna para localização 
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Duração bateria  10 anos máximo 

LED de diagnóstico  Sim, funcional quando alimentado 

externamente 

Mensagens Sigfox  Localização 

Diagnósticos do dispositivo 

Dados do controlador conforme 

especificidade da aplicação 

Certificações  Anatel, FCC e CE 

Temperatura de 

operação 

-10 à 50 °C 

Fixação  Externa a painéis metálicos 

Dimensões  60 x 90 x 30 mm 

Peso  200 g 

Suporte AYGA dots  Sim 

 

Pinagem conector - WS101x 

Número  Descrição 

1  V+ - Entrada alimentação do dispositivo (5 Vdc) 

2  RX - Sinal de entrada da interface UART 

3  TX - Sinal de saída da interface UART 

4  NC 

5  0V - Entrada alimentação módulo 

 

LED Status 

N° piscadas  Descrição 

Desligado  Não energizado externamente 

Contínuo  Dispositivo energizado e com comunicação ativa com controlador 

1x  Reservado 

2x  Dispositivo energizado e com comunicação ativa com controlador e                 

baixa tensão de bateria 
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3x  Dispositivo energizado e sem comunicação ativa com controlador 

4x  Reservado 

 

Mais informações on-line 

Para acessar mais informações, visualize o respectivo QRCODE através da câmera do celular. 

 

Site AYGA 
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