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 A Série WACS 

A Série WACS (Wide Area Control and Supervision) é composta de 
dispositivos IoT (Internet das Coisas) para gestão de ativos on-line. Com eles 
é possível o controle e supervisão remoto de equipamentos, cargas, veículos 
e qualquer outro tipo de ativo ou sistema comercial e industrial. Suas 
características permitem a gestão remota e um maior desempenho 
operacional de ativos, através da monitoração de dados tais como: 

● Localização indoor e outdoor 
● Temperatura 
● Movimento ou Vibração 
● Sinais analógicos ou digitais de equipamentos ou processos 
● Variáveis internas do equipamento, obtido por comunicação serial de dados 
● Alarmes, notificações e registro histórico 

A conectividade a qualquer plataforma de gestão IoT é feita através da rede de comunicação IoT Sigfox. Este 
padrão utiliza a tecnologia LPWANs (Low Power Wide Area Networks) que viabiliza a conectividade em 
grandes distâncias, funcionamento autônomo com bateria por até 10 anos e baixo custo de conexão de 
dados. 

Os dispositivos podem ser conectados a sistemas de controle eletrônico, tais como controladores de 
temperatura, controladores programáveis ou outros sistemas inteligentes via um canal de comunicação 
bidirecional. É possível assim transmitir informações para sistemas de supervisão e controle legados via redes 
Sigfox. A telemetria de instrumentação no padrão 4-20 mA também é possível. 

Alguns modelos funcionam de modo autônomo, apenas com bateria. Estes podem monitorar, por exemplo, a 
temperatura de coolers, vibração de máquinas e estado de veículos sem necessidade de interligação a outros 
sensores ou equipamentos.  

Os dispositivos possuem grande capacidade "edge" de processamento e armazenamento de dados (logging 
temporal) para tratar e compactar dados provenientes dos ativos e assim otimizar a comunicação Sigfox. O 
produto pode informar a localização indoor utilizando avançados algoritmos, sem utilização de GPS. 

Os produtos podem ser utilizados com a Plataforma AYGA dots ou com outros sistemas abertos ou 
proprietários.  Quando o dispositivo é utilizado em conjunto com AYGA dots, são fornecidas as 
funcionalidades de acesso ao estado atual, geolocalização, registro (log de variáveis) em banco de dados 
histórico, controle de saídas digitais e parametrização do dispositivo. A visualização dos dados é feita via 
dashboards ou via API REST. 

 

Principais características dos produtos da série:  

 

● Compatibilidade com a rede LPWAN Sigfox 
● Localização indoor e outdoor 
● Sensores de temperatura e movimento internos 
● Comunicação serial para ligação ao ativo  
● Leitura de sinais digitais e analógicos 
● Interface de rádio FAST-RF para sensores remotos 
● Bateria substituível com duração de até 10 anos 
● Alimentação externa em alguns modelos 
● Parametrização remota com perfis de utilização 
● Compatível com a plataforma AYGA dots 
● Tamanho compacto 
● Classe IP64 
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 Conectividade 

Os dispositivos da Série WACS utilizam os padrões 
de comunicação da rede Sigfox, podendo ser 
utilizados em qualquer plataforma IoT que utilize 
este protocolo. 

Adicionalmente sua parametrização e operação são 
facilitados por uma ampla gama de ferramentas da 
plataforma AYGA dots, o que agiliza muito a 
implementação de sistemas de gestão online de 
ativos. 

Utilizando-se a plataforma dots é possível conectar 
os dispositivos a sistemas de gestão e supervisão 
legados, evitando-se o desenvolvimento 
desnecessário no que tange às peculiaridades dos 
ativos supervisionados e preservando as regras de 
negócio existentes. 

 

Aplicações 

Dentre as inúmeras tecnologias que vem causando a chamada Transformação Digital, a IoT é amplamente 
considerada como uma das principais tendências que afetam as empresas hoje e no futuro. Os produtos da 
série WACS são bastante flexíveis e podem ser aplicados a uma ampla gama de mercados: 

● Cadeia frio 
● HVAC (Ar condicionado e aquecimento) 
● Rastreamento de embalagens (RIP) 
● Supervisão de equipamentos 
● Telemetria de variáveis industriais e ambientais 
● Supervisão e rastreamento de veículos 
● Sistemas de segurança 
● Sistemas de chamada e emergência industriais 
● Automação predial 
● Indústria - Supervisão e controle 
● Infraestrutura - Portos & Aeroportos 
● Mineração, Energia, Óleo & Gás 
● Agroindústria 
● Saúde 
● Cidades 
● Varejo 
● Ensino 

Cada um destes mercados tem peculiaridades, sendo necessário que o dispositivo IoT se comporte de forma 
diferenciada, adquirindo as variáveis e as transmitindo de forma específica. A Série WACS tem características 
de parametrização que permitem que o mesmo dispositivo se comporte de forma diferente para cada 
aplicação. A parametrização é feita remotamente, podendo-se alterar o comportamento por meio de perfis 
de aplicação ou mesmo via modo avançado de alteração de variáveis. 

 Os modelos da série WACS 

Os modelos da série WACS se diferenciam por algumas características de hardware e de zona de frequências 
de rádio. Os modos de funcionamento, configuração dos sensores e outras configurações são feitas via 
parametrização remota ou local. Assim é reduzido drasticamente o número de dispositivos diferentes e 
consequentemente o estoque de produtos diferentes para todos envolvidos. 

A tabela abaixo apresenta um resumo dos modelos da série, que tem a seguinte codificação genérica: 
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WSX-YYY onde: 

X é o modelo básico 

YY identifica o modelo específico do produto  

Z é a zona Sigfox 

Código do produto Descrição 

WS1-00Z Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura e movimento, comunicação 
serial e alimentação externa. 

WS2-00Z Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura, movimento e alimentação 
com bateria. 

WS2-01Z Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura, movimento, sensor externo 
de temperatura e alimentação com bateria. 

WS2-02Z Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura, movimento, 4 sinais para 
sensores externos e alimentação com bateria. 

WS3-00Z Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura, movimento, receptor FAST-
RF para sensores remotos e alimentação externa. 

  

Características técnicas da série WACS 

 Características comuns 

Características WS1, WS2 e WS3 

Rede IoT Sigfox 

Funcionalidade de 
localização 

Sim, através de estimativa de latitude e longitude utilizando 
triangulação de redes Wi-Fi 2.4 GHz e fall-back por triangulação Sigfox 
(Serviço Atlas) ou outros serviços. 

Sensor de temperatura 
interno 

Faixa de medição: -25 a 70°C 
Resolução: 0,1°C ou 1°C dependendo da parametrização 
Precisão: 1% 

Sensor de movimento e 
vibração 

Aceleração máxima: +- 16 g 
Resolução: 16 mg 
Taxa de amostragem máxima: 1600 Hz 
A taxa de amostragem utilizada depende do perfil de uso do dispositivo 

Sensor de tensão de 
alimentação 

Sim, tanto da bateria como da alimentação externa quando existir 

Relógio de tempo real Sim 

Bateria Bateria com duração de 10 anos máximo, dependendo do modelo e 
parametrização. A bateria é substituível em campo. 
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LED de diagnóstico Sim 

Mensagens Sigfox típicas Uplink: Localização, diagnósticos do dispositivo, 
dados do ativo, conforme parametrização 
Downlink: Parametrização do dispositivo, comandos para o ativo 

Parametrização remota Sim, via downlink 

Parametrização local Sim, via WI-FI, em modelos que seja necessário. 

Certificações Anatel, FCC e CE, dependendo do modelo 

Temperatura de operação -25 a 70°C 

Fixação Parafusos ou fita adesiva 

Dimensões 59 x 89 x 28 mm 

Peso 100 g 

Grau de proteção IP IP64 (À prova de poeira e jorro de água) 

Suporte AYGA dots Sim 

 

 Dimensões 
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 Características dos modelos WS1 

Os dispositivos da série WS1 destinam-se à supervisão de ativos ou sistemas onde é conveniente a conexão 
física ao ativo via um protocolo de comunicação serial. Os dispositivos são altamente parametrizáveis quanto 
a sua interface física, permitindo uma ampla gama de aplicações, como por exemplo: 

● Supervisão de equipamentos como máquinas de solda, 
elevadores, geradores de energia diesel, guindastes, 
correias transportadoras, silos, entre outros 

● Supervisão de controladores eletrônicos industriais tais 
como controladores de temperatura, controladores 
programáveis (CLP), inversores de motores AC, 
conectados via canal serial de dados 

● Supervisão de equipamentos da cadeia do frio quando 
conectados aos controladores de temperatura de 
containers refrigerados, câmaras frigoríficas, coolers e 
freezers 

● Supervisão e localização de veículos e equipamentos 
pesados 

● Supervisão e controle de irrigação, iluminação e painéis 
de controle industriais em geral. 

 

 

O uso de perfis que reúnem parametrizações típicas para cada aplicação facilita sua rápida configuração. 

Características WS1-00Z 

Comunicação serial Protocolo: MODBUS RTU - Nível físico: 3.3 Vdc 
Outros protocolos específicos sob consulta. A comunicação pode ser 
utilizada para expansão de entradas e saídas do dispositivo. 

Alimentação Fonte externa de 5/12/24 Vdc. 

 

 Modelos WS1 

Os modelos específicos da série WS1 são os seguintes. O código da Característica Técnica de cada modelo está 
listado na tabela, onde se encontram os detalhes de instalação, utilização e parametrização dos produtos. 

 

Código do 
produto 

Descrição Característica 
Técnica 

WS1-001 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e 
outdoor, sensores internos de temperatura e 
movimento, comunicação serial e alimentação 
externa. 
ZONA RC1. 

TC-WS1-001-EN 

WS1-002 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e 
outdoor, sensores internos de temperatura e 
movimento, comunicação serial e alimentação 
externa. 
ZONA RC2. 

TC-WS1-001-EN 
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WS1-004 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e 
outdoor, sensores internos de temperatura e 
movimento, comunicação serial e alimentação 
externa. 
ZONA RC4. 

TC-WS1-001-EN 

 

 Características dos modelos WS2 

Os dispositivos da série WS2 destinam-se à supervisão de ativos sem interconexão física, utilizando-se apenas 
os sensores integrados para verificar a posição, temperatura e movimento ou vibração. A alimentação é feita 
exclusivamente pela bateria interna. 

Alguns modelos possuem sensores externos adicionais. 

Os dispositivos são altamente parametrizáveis, atendendo uma ampla gama de aplicações, como por 
exemplo: 

● Rastreamento de embalagens industriais reutilizáveis 
(RIP) 

● Rastreamento de containers 
● Supervisão de equipamentos da cadeia do frio, containers 

refrigerados, câmaras frigoríficas, coolers e freezers 
● Supervisão de coolers de vacinas e medicamentos 

termolábeis 
● Supervisão de equipamentos como máquinas de solda, 

elevadores, geradores de energia diesel, guindastes, 
correias transportadoras, silos, filtros de água comerciais 
entre outros 

● Telemetria de sensores 4-20 mA 
● Sistemas de segurança, lacres eletrônicos, sistemas de 

chamada industriais 
● Rastreamento de veículos e equipamentos pesados 

 

 

O uso de perfis que reúnem parametrizações típicas para cada aplicação facilita sua rápida configuração. 

 

Características WS2-00Z 

Sensor de temperatura 
interno 

Faixa de medição: -25 a 70°C 
Resolução: 0,1°C ou 1°C dependendo da parametrização 
Precisão: 1% 

Alimentação Bateria interna 

Duração bateria 10 anos máximo. Duração típica entre 3 a 6 anos dependendo da 
parametrização. Ver modelo específico. 
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Características WS2-01Z 

Sensor de temperatura 
interno 

Faixa de medição: -25 a 70°C 
Resolução: 0,1°C ou 1°C dependendo da parametrização 
Precisão: 1% 

Sensor de temperatura 
externo 

Cabo com 1,3 metros 
Faixa de medição: -40 a 150°C 
Resolução: 0,1°C ou 1°C dependendo da parametrização 
Precisão: 1% 

Alimentação Bateria interna 

Duração bateria 10 anos máximo. Duração típica entre 3 a 6 anos dependendo da 
parametrização.  

 

 

Características WS2-02Z 

Sensor de temperatura 
interno 

Faixa de medição: -25 a 70°C 
Resolução: 0,1°C ou 1°C dependendo da parametrização 
Precisão: 1% 

Entradas Genéricas Quantidade: 4 
As entradas podem ser configuradas como: 
 

• Contato seco de relês ou microchaves 
 

• Tensão Analógica (instrumentos 4-20 ma podem ser 
conectados com uso de resistor externo) 
Faixa de medição: 0-2,5 Vdc 
Resolução: 10 bits 
Precisão: 1% 

 

• Sensor de temperatura 
Sensor tipo NTC 10 kOhms 
Faixa de medição: -40 a 150°C 
Resolução: 0,1°C 
Precisão: 1% 

 

• Sensor de resistência 
Sensor de 0 à 100 kOhms 
Resolução: 10 bits 
Precisão: 1% 

 

Alimentação Bateria interna 

Duração bateria 10 anos máximo. Duração típica entre 3 a 6 anos dependendo da 
parametrização. 

 

 Modelos WS2 

Os modelos específicos da série WS1 são os seguintes. O código da Característica Técnica de cada modelo está 
listado na tabela, onde se encontram os detalhes de instalação, utilização e parametrização dos produtos. 
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Código do 
produto 

Descrição Característica 
Técnica 

WS2-001 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura e movimento, alimentação 
com bateria interna. 
ZONA RC1. 

TC-WS2-001-EN 

WS2-002 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura e movimento, alimentação 
com bateria interna. 
ZONA RC2. 

TC-WS2-001-EN 

WS2-004 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura e movimento, alimentação 
com bateria interna. 
ZONA RC4. 

TC-WS2-001-EN 

WS2-011 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura e movimento, sensor de 
temperatura externo e alimentação com bateria interna. 
ZONA RC1. 

TC-WS2-001-EN 

WS2-012 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura e movimento, sensor de 
temperatura externo e alimentação com bateria interna. 
ZONA RC2. 

TC-WS2-001-EN 

WS2-014 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura e movimento, sensor de 
temperatura externo e alimentação com bateria interna. 
ZONA RC4. 

TC-WS2-001-EN 

WS2-022 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e outdoor, 
sensores internos de temperatura, movimento, 4 sinais para 
sensores externos e alimentação com bateria. ZONA RC2. 

TC-WS2-001-EN 
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 Características dos modelos WS3 

Os dispositivos da série WS3 agregam um receptor de rádio com a tecnologia FAST-RF para leitura de 
sensores remotos. 

Com esta característica é possível conectar sensores digitais homologados pela AYGA. 

Amplia-se assim a conectividade aos ativos viabilizando uma série de aplicações onde sensores FAST-RF são 
particularmente fáceis de instalar. Exemplos de sensores são: 

● Botões de chamada e pânico 
● Sensores de presença PIR 
● Sensores de abertura de portas e janelas 
● Sensores de temperatura e umidade 
● Sensores de energia 
● Sensores de fumaça 
● Sensores de alagamento 

 

 

Destinam-se à supervisão de ativos ou sistemas do tipo: 

● Supervisão de equipamentos e máquinas  
● Sistemas de segurança predial 
● Sistemas de alarme náuticos 
● Sistemas de Telecuidado  
● Sistemas de chamada industriais 
● Supervisão e rastreamento de veículos e equipamentos pesados 

 

É sempre necessário usar alimentação externa nestes modelos.  

 

Características W3-00Z 

Receptor de rádio FAST-
RF 

Frequência de operação: 315 ou 433 Mhz 
Capacidade de conexão até 10 sensores 

Alimentação Fonte externa de 5/12/24 Vdc. 
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 Modelos WS3 

Os modelos específicos da série WS1 são os seguintes. O código da Característica Técnica de cada modelo está 
listado na tabela, onde se encontram os detalhes de instalação, utilização e parametrização dos produtos. 

 

Código do 
produto 

Descrição Característica 
Técnica 

WS3-002 Dispositivo Sigfox com geolocalização indoor e 
outdoor, sensores internos de temperatura, 
movimento, receptor FAST-RF para sensores remotos e 
alimentação externa. 
ZONA RC2. 

TC-WS3-001-EN 
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 Visite a AYGA 

Para mais informações visite a AYGA em www.ayga.com.br 

 

 

 
 

 

http://www.ayga.com.br/

