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Informações importantes

A ComatReleco reserva-se o direito de alterar, corrigir, e/ou melhorar a documentação técnica e os produtos descritos na documentação téc-
nica, a seu critério e sem dar aviso prévio, desde que isto seja razoável para o utilizador. O mesmo se aplica a quaisquer alterações técnicas 
cujo propósito seja o progresso técnico.
A receção da documentação técnica (em particular a documentação do utilizador) não constitui qualquer outro dever, por parte da ComatReleco, 
de fornecer informações sobre possíveis modificações a produtos e/ou à documentação técnica. O utilizador é responsável por verificar a 
adequação e utilização pretendida dos produtos na sua aplicação específica, em particular no que respeita ao cumprimento das normas e 
regulamentos aplicáveis. Todas as informações disponibilizadas nos dados técnicos são fornecidas sem qualquer garantia, se expressamente 
mencionado, implícito ou taticamente assumido.
Em geral as disposições dos atuais Termos e Condições padrão da ComatReleco aplicam-se exclusivamente, em particular no que se refere 
a qualquer responsabilidade de garantia.

Este manual do utilizador contém informações importantes sobre a colocação em funcionamento, operação, manutenção e eliminação do dis-
positivo. Irá também receber informações e dicas importantes para sua segurança e ajuda com quaisquer problemas. O manual do utilizador 
deve estar fisicamente ou eletronicamente disponível junto do equipamento e deve ser incluído na entrega quando o equipamento é transferido. 
Está igualmente disponível no portal web da ComatReleco.

Copyright

Este manual, incluindo todas as ilustrações aqui contidas, está protegido por copyright. Quaisquer alterações ao conteúdo ou a publicação de 
extratos deste documento é proibida.
A ComatReleco reserva-se o direito de registar os seus próprios direitos de propriedade intelectual a identificações de produto dos produtos 
ComatReleco aqui utilizados. O registo desses direitos de propriedade intelectual por terceiros é proibido.
Outras identificações do produto poderão ter direito a proteção legal, mesmo onde poderão não estar indicadas como tal.

Exoneração de responsabilidade

O proprietário deste dispositivo é responsável por assegurar que as instruções e as notas neste manual são lidas, compreendidas e seguidas 
pelo pessoal envolvido antes de operar o dispositivo. A não observação das instruções pode resultar em lesão corporal grave e/ou danos à 
propriedade. A ComatReleco não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais, danos à propriedade ou perdas financeiras.

Modificações e alterações não autorizadas ao dispositivo podem afetar a segurança e não são permitidas. Isto pode levar a uma limitação da 
garantia e pode resultar em perda da conformidade do produto.
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1 Apresentação

1.1 Validade

Este manual do utilizador é válido para os seguintes dispositivos e versões de software:

Equipamento

Designação do tipo Características

CMS-10R-D/AC110-240V  • Sistema de Mensagens 4G, 3G, 2G IoT da ComatReleco

 • 6 entradas digitais 95 - 240 V ~

CMS-10R-DA/DC12-48V  • Sistema de Mensagens 4G, 3G, 2G IoT da ComatReleco

 • 6 x entradas comutáveis digital 10 - 48 V DC / analógica 0 - 10 V ⎓
CMS-10R-DAC/DC12-48V  • Sistema de Mensagens 4G, 3G, 2G IoT da ComatReleco

 • 4 x entradas comutáveis digital 10 - 48 V DC / analógica 0 - 10 V ⎓
 • 2 x entradas analógicas 4 - 20 mA ⎓

A validade aplica-se também a todas as versões de país que estão listadas na descrição da zona no capítulo 3.5.3.

Software

Firmware a partir da versão 1.1.1
Portal IoT a partir da versão 1.2.0

O presente manual do utilizador CMS-10R abrange todas as funcionalidades das versões de software mencionadas. Novas funcionalidades 
e adaptações estão documentadas em notas de lançamento como suplementos ao presente manual do utilizador.

1.2 Glossário

Termo Explicação

2G Redes celulares digitais de segunda geração (2G) utilizadas por terminais móveis.

3G Redes celulares digitais de terceira geração (3G) utilizadas por terminais móveis.

4G Redes celulares digitais de quarta geração (4G) utilizadas por terminais móveis.

Chamada Controlo da saída digital por chamada telefónica.

CMS-10R ComatReleco Messaging System.

dBm É uma unidade de nível utilizada para indicar que uma relação de potência é expressa em decibéis (dB) no que 
respeita a um mili-watt (mW).

Tempo de atraso Se um valor for introduzido na janela de atraso e atrasa o envio de uma mensagem durante um determinado tempo.

Mensagens de e-mail Mensagens enviadas pelo dispositivo CMS-10R através da Internet.

Corrente em escalada Chamadas sucessivas de vários subscritores (dependendo do perfil de serviço) com uma mensagem de e-mail, 
push ou SMS. Uma corrente em escalada é parada logo que um participante confirma a mensagem de e-mail, 
push ou SMS.

Cartão eSIM Chip de memória no qual estão armazenados todos os dados do fornecedor de telefone necessários para conexão por 
telemóvel e identificação. O cartão eSIM está permanentemente instalado no dispositivo.

Evento Um evento é um reencaminhamento de informação por mensagem de e-mail, push ou SMS. Dependendo do perfil de 
serviço, está disponível um determinado número de eventos por mês.

Modo de recurso Se o Portal IoT falhar, os alarmes pendentes são enviados via SMS para destinatários definidos.

Firmware O firmware é o software operativo com o qual o software do utilizador é carregado e operado.

IoT Internet of Things.

Portal IoT O Portal IoT é um armazenamento de dados virtuais (nuvem).

LED Light Emitting Diode, luzes indicadoras.

Valor limite (superior, inferior) Logo que o valor numa entrada exceder ou ficar aquém deste limite (limiar) é desencadeada uma ação.
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Condutor neutro Condutor de retorno ou cabo que transmite energia elétrica.

Condutor externo Condutor ou cabo com tensão (comumente referido como “condutor de polo” ou “fase”) que transmite energia 
elétrica.

Fornecedor Operador de rede móvel.

Mensagem Push As notificações Push são mensagens que aparecem no seu telefone sem abrir a aplicação em questão.

Spam (pasta) Ou também chamada “pasta de lixo eletrónico”. Mensagens em massa, não solicitadas, enviadas por e-mail.

Mensagem SMS Short Message Service. Short message service (para telemóveis), que podem ser utilizados para enviar textos para o 
ecrã do destinatário.

Limiar É equivalente ao valor limite.

Janela de atraso (valor do atraso) Este é um ativador que inicializa uma ação quando um valor previamente definido é excedido ou não é alcançado.

TLS Transport Layer Security é um protocolo de encriptação para garantir a transmissão de dados pela Internet.

Fuso horário UTC Universal Time, Coordinated.
O fuso horário no qual o dispositivo se encontra tem de ser introduzido no menu Gerir.
O fuso horário encontra-se no telemóvel com a maioria das aplicações de relógio ou na Internet, por exemplo clicando 
no seguinte Link. Exemplos:
Londres = UTC, Berna = UTC + 1, Nova Iorque = UTC - 5. A hora de verão/hora de inverno não é alterada automatica-
mente e tem de ser tida em conta durante a introdução! Consulte também o capítulo 5.8.2.

VPN A Virtual Private Network realiza um acesso remoto encriptado.

1.3 Conformidade do produto

A Declaração de Conformidade CE encontra-se nas CMS-10R instruções de segurança no portal da web da ComatReleco Link

1.4 Outros documentos

Outros documentos tais como breves instruções, desenhos, dados técnicos, termos e condições gerais, etc. encontram-se no portal da web da 
ComatReleco Link.

1.5 Detalhes do contacto

Endereço do fabricante

ComatReleco AG
Bernstrasse 4
3076 Worb 
Suíça
Phone   +41 31 838 55 77
E-mail   support@comatreleco.com
Web      www.comatreleco.com

Comat Releco GmbH
Dieselstraße 1a
21465 Reinbek
Deutschland
Phone    +49 40 - 67045391
E-mail    kontakt@comatreleco.de
Web       www.comatreleco.de

Comat Releco do Brasil 
Rua Machado de Assis 120 
09580-310 Sao Caetano do Sul 
Brasilien 
Phone   +55 11 2639 6053
E-Mail   contato@comatreleco.com.br
Web      www.comatreleco.com.br

http://www.timeanddate.com
https://www.comatreleco.com/en/user-manual/
https://www.comatreleco.com/en/user-manual/
mailto:support%40comatreleco.com?subject=
http://www.comatreleco.com
mailto:kontakt%40comatreleco.de?subject=
http://www.comatreleco.de
mailto:contato%40comatreleco.com.br?subject=
http://www.comatreleco.com.br
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2 Instruções de segurança

2.1 Significado dos símbolos

PERIGO

Indica um perigo com elevado potencial de risco. A não observação das medidas de segurança pode resultar em grave lesão ou morte.

AVISO

Indica um perigo com médio potencial de risco. A não observação das medidas de segurança pode resultar em grave lesão ou danos à pro-
priedade.

INFORMAÇÃO

Aqui encontra mais informações e dicas úteis.

ELIMINAÇÃO

Observe os regulamentos de eliminação especiais para dispositivos eletrónicos.

ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO

O símbolo Isolamento de proteção de Classe 2 encontra-se impresso no dispositivo. O dispositivo está protegido contra contacto acidental 
com partes elétricas com corrente por isolamento de proteção de classe 2. Com esta classe de proteção elétrica, não se pode conectar nenhum 
condutor de proteção (conexão à terra).

2.2 Instruções de segurança gerais

PERIGO

 • Apenas monte e desmonte o dispositivo quando este estiver desligado da fonte de alimentação. Isto aplica-se à fonte de alimentação 
bem como a todas as entradas e saídas.

 • Durante a operação, os pontos de conexão elétrica do dispositivo têm tensões perigosas! Estes pontos de conexão não devem ser toca-
dos.

 • A instalação do dispositivo apenas pode ser efetuada por eletricistas qualificados.

 • O dispositivo deve ser instalado e utilizado de acordo com os regulamentos e especificações nacionais.

 • Este dispositivo não é adequado para utilização em zonas húmidas, atmosferas explosivas (por exemplo, zonas onde o ar contenha con-
centrações elevadas de produtos químicos inflamáveis, de vapores ou de partículas tais como fibras, pó ou poeiras metálicas) nem nas 
proximidades de dispositivos médicos.
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AVISO

 • Não aplique uma tensão superior a 240 V ~ (durante CMS-10R-D), ou 48 V ⎓ (para CMS-10R-DA e CMS-10R-DAC) no dispositivo.

 • Tem de ser possível desconectar o dispositivo da fonte de alimentação através de um dispositivo de desconexão adequado (fusível, 
disjuntor, etc.) fornecido no lado da instalação. O dispositivo de desconexão deve estar localizado o mais perto possível do dispositivo.

 • Ao ligar o dispositivo à rede elétrica de 240 V ~, é essencial certificar-se de que a fonte de alimentação do dispositivo e das entradas 
está conectada ao mesmo condutor externo.

 • Verificar se todos os cabos estão corretamente conectados antes da colocação em funcionamento.

 • O dispositivo destina-se a instalação numa caixa (armário de controlo, caixa de distribuição ou caixa de terminais). A caixa deve satisfa-
zer os requisitos de um invólucro de proteção contra incêndio de acordo com a norma de segurança IEC/EN 62368-1 e ter uma classe de 
proteção de, pelo menos IP20 (de acordo com IEC/EN 60529). Deve também fornecer uma proteção contra choques elétricos (proteção 
contra toque). O dispositivo não pode ser operado até ter sido instalado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

 • Leia o manual do utilizador com atenção antes da utilização! 
Certifique-se de que as versões da documentação do produto válidas para o seu dispositivo estão disponíveis durante toda a vida útil do 
dispositivo (consulte o capítulo 1.1).

 • Este dispositivo não é adequado para ser utilizado para monitorização de sistemas sensíveis ou de processos prioritários. Falhas de rede 
de telemóvel, fraca receção ou interrupções na fonte de alimentação podem afetar as funções.

 • O dispositivo apenas pode ser operado com os tipos de antena definidos (consulte o capítulo 4.4).

 • Este equipamento não é adequado para ser utilizado em locais onde possam estar crianças.

 • A antena e a extensão de antena não podem ser enroscadas com mais força do que o binário de aperto de 1 Nm (consulte o capítulo 3.8).

2.3 Grupos de utilizadores / qualificação pessoal

Instalação do dispositivo

Todos os trabalhos de instalação, montagem e cablagem apenas podem ser efetuados por eletricistas qualificados que estejam familiarizados 
com as normas, regulamentos e disposições de segurança aplicáveis para tecnologia de instalação e automatização.

Utilizar o dispositivo

Os utilizadores do Portal IoT e a aplicação têm de ter competências de utilizador de PC, devem ser capazes de operar um browser da web e 
devem conhecer os termos associados. Os utilizadores podem ser eletricistas e utilizadores finais que estejam autorizados pelo proprietário, 
ou como representantes autorizados do proprietário, a gerir, configurar ou fazer alterações aos dispositivos.
O proprietário do equipamento é responsável por garantir que todos os utilizadores compreenderam o manual do utilizador e as funções do 
equipamento e que estão a par dos efeitos das funções desempenhadas pelo equipamento (operação remota).

2.4 Utilização pretendida

Os dispositivos da série CMS-10R são dispositivos de monitorização remota e de controlo remoto para tecnologia industrial e de construção. 
Transmitem alterações no valor das entradas digitais e/ou analógicas através da rede de telemóvel por mensagem de e-mail, push ou SMS 
para o serviço de notificação (Portal IoT, aplicação). Os contactos de comutação isentos de potencial das saídas de relé podem ser comutados 
no Portal IoT, utilizando a aplicação, por SMS ou controlo telefónico.

Os dispositivos estão disponíveis em versões de países diferentes. Se tiver perguntas sobre a disponibilidade do equipamento na sua região, 
consulte o capítulo 3.5 ou contacte a assistência técnica da ComatReleco (support@comatreleco.com).
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2.5 Utilização não pretendida

 • Aplicações com elevadas exigências relativamente à disponibilidade ou redundância.

 • A utilização de dispositivos se a disponibilidade da conexão à Internet ou do Portal IoT não estiver completamente garantida.

2.6 Má utilização previsível

 • Se for carregada uma configuração incorreta do dispositivo, no dispositivo, ou se tiverem sido feitas definições que não correspondem à 
aplicação, isto pode originar um comportamento indesejado das entradas e saídas.

 • A seguir a uma atualização ou importação da configuração do dispositivo tem de se verificar no dispositivo para evitar um comportamen-
to indesejado das entradas e saídas.
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3 Descrição do produto

3.1 Vista geral

Os dispositivos da série CMS-10R são dispositivos de monitorização remota e de controlo remoto para tecnologia industrial e de construção. 
Transmitem alterações no valor das entradas digitais e/ou analógicas através da rede de telemóvel por mensagem de e-mail, SMS ou push 
para o serviço de notificação (Portal IoT, aplicação). Os contactos de comutação isentos de potencial das saídas de relé podem ser comutados 
no Portal IoT, utilizando a aplicação, por SMS ou controlo telefónico.
Graças ao cartão eSIM integrado, o dispositivo conecta-se automaticamente em todo o mundo (consulte o capítulo 3.5) à rede móvel local mais 
forte de todas as gerações possíveis (4G, 3G, 2G).
Todas as operações estão temporariamente armazenadas num servidor alojado na Suíça e são reencaminhadas para o dispositivo final corres-
pondente. Os dispositivos têm um modo de recurso que permite a comunicação temporária via SMS se a conexão ao servidor não for possível.
A configuração é feita através de um browser num computador ou tablet com uma conexão à Internet. Para configuração e/ou administração, 
precisará de uma conta de utilizador no Portal IoT da ComatReleco.

Exemplos de aplicações possíveis

 • Monitorização dos sistemas

 • Monitorização de máquinas e edifícios

 • Monitorização de bombas e de níveis de enchimento

 • Tecnologia de aquecimento, ventilação e ar condicionado

 • Comutação remota, etc.

3.2 Variantes do produto

Característica CMS-10R-D/AC110-240V-Z2
CMS-10R-D/AC110-240V-Z1

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2
CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2
CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1

Tensão e frequência nominal 95 - 240 V ~, 45 - 65 Hz 10 - 48 V ⎓ 10 - 48 V ⎓
Entradas 6 digitais 6 digitais / analógicas 0 - 10 V ⎓ 4 digitais / analógicas 0 - 10 V ⎓

2 analógicas 4 - 20 mA ⎓ (I5, I6)

Saídas 4 x relés com contactos de comutação, 10 A / 250 V ~

Países Z2: Tipo de dispositivo para a Europa, Médio Oriente, África e Ásia
Z1: Tipo de dispositivo em todo o mundo

Redes móveis 4G, 3G, 2G (gamas de frequência suportadas, consulte o capítulo 3.5.4)

Acessórios incluídos Antena curta  
CMS-ANT-STUB/INT-50MM

Antena curta  
CMS-ANT-STUB/INT-50MM

Antena curta  
CMS-ANT-STUB/INT-50MM

3.3 Transporte e armazenamento

O dispositivo é entregue na sua embalagem de cartão original e está por isso protegido, o melhor possível, durante o transporte.

Se não utilizar o dispositivo durante um período de tempo prolongado, guarde-o à temperatura ambiente num local seco.

Quando devolver o dispositivo, por favor embale-o da mesma forma que o recebeu com a embalagem original de forma a poder ser transpor-
tado em segurança.

3.4 Incluído na entrega

Ao receber o dispositivo, verifique a entrega contra a nota de entrega.

Se descobrir um defeito ou peças em falta na receita, contacte o seu revendedor imediatamente.
Consulte o portal da web da ComatReleco quanto às condições de entrega e informações relativas à devolução de encomendas.  
Próximos passos ver capítulo 7.3 Troca de dispositivos.  Link.
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3.5 Comunicações Móveis

3.5.1 Cobertura de rede

Os dispositivos estão equipados com um cartão eSIM integrado. A comunicação através da rede móvel está disponível através de 750 forne-
cedores em todo o mundo. A cobertura de rede no local depende da expansão da rede do fornecedor local. O dispositivo seleciona automatica-
mente a geração de rede com a força de campo mais elevada na localização.

O tempo de roaming para comutar de uma rede móvel para outra ou para conectar ao Portal IoT a partir do estrangeiro pode demorar até 
5 minutos!

3.5.2 Versões do servidor

Os dispositivos destinam-se a ser utilizados em vários países. Uma vez que os intervalos de frequência disponíveis para comunicações móveis 
podem variar muito de país para país, o dispositivo é oferecido com dois tipos de modem diferentes.
Para finalidades de identificação, as designações de encomenda dos dispositivos são fornecidas com um sufixo correspondente Z1 ou Z2 
(por ex. CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2), que descreve a zona.

Antes de comprar e utilizar o dispositivo, certifique-se de que funciona no país de destino. Contacte a assistência técnica da ComatReleco se 
tiver algumas dúvidas. As seguintes versões de país estão disponíveis.

3.5.3 Descrição da zona

Zona 1:

Em tudo o mundo Zona 2 + Argentina, Arménia, Austrália, Azerbaijão, Bielorrússia, Bolívia, Brasil(*), Camboja, Canadá, Chile, China(*), 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Antilhas Francesas, Guiana Francesa, Geórgia, Gana, 
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Índia, Indonésia, Israel, Jamaica, Japão, Cazaquistão, Quirguistão, Kuwait, 
Macau, Malásia, Maurícia, México, Moldávia, Nova Zelândia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Filipinas, Porto Rico, Reunião, 
Rússia, Singapura, Sri Lanka, Suriname, Swazilândia, Tajiquistão, Taiwan, Trinidad e Tobago, Turquia), Estados Unidos, Uruguai, 
Uzbequistão, Venezuela

Zona 2:

Europa Albânia, Andorra, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, República Checa, Croácia, Chipre Dinamarca, Estónia, Ilhas 
Faroé, Finlândia, França, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Guernsey, Hungria, Islândia, Ilha de Man, Irlanda, Itália, Jérsia, Kosovo, 
Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Holandas, Macedónia do Norte, Noruega, Polónia, 
Portland, Romania, São Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia, Reino Unido, Cidade do Vaticano 

Médio Oriente Bahrain, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (*)

África Camarões, Congo, Egito, Gabão, Costa do Marfim, Quénia, Marrocos, Nigéria, Senegal, África do Sul

Ásia Coreia do Sul, Tailândia

(*) A pedido.

3.5.4 Intervalos de frequência suportado

Standard Zona Intervalos de frequência

4G LTE

Z1 LTE-FDD: B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B4 (1700 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), 
B12 (700MHz), B13 (700 MHz), B18 (850 MHz), B19 (850 MHz), B20 (800 MHz), B25 (1900 MHz), B26 (850 MHz), 
B28 (700 MHz)

LTE-TDD: B38 (2600 MHz), B39 (1900 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz)

Z2 LTE-FDD: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz)

3G UMTS
Z1 UMTS: B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B4 (1700 MHz), B5 (850 MHz), B6 (800 MHz), B8 (900 MHz), B19 (800 MHz)

Z2 UMTS: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz)

2G GSM
Z1 GSM: B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 MHz)

Z2 GSM: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)
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3.6 Comunicação

 • Graças ao cartão eSIM incorporado, não é necessária nenhuma subscrição adicional de telecomunicações.

 • Os eventos configurados no Portal IoT enviam uma mensagem definida através da aplicação, e-mail ou SMS para os destinatários sele-
cionados após cada alteração de estado. Os destinatários são processados ciclicamente de acordo com a sequência selecionada.

 • As saídas serão ligadas e desligadas no Portal IoT, através da aplicação, através de uma mensagem SMS ou botão de chamada.

 • Para uma vista geral do estado do sistema, o estado das entradas e saídas pode ser também solicitado através da aplicação ou SMS. 
O estado das entradas e saídas pode ser enviados com cada mensagem.

 • Através de um atraso de desligar, as saídas de relé individuais podem ser definidas de forma a que o contacto de comutação seja ligado 
por um comando e comuta automaticamente para a posição inicial após um tempo ajustável.

 • Se desejado, o dispositivo irá automaticamente responder a intervalos regulares com uma mensagem apropriada (mensagem de estado).

 • Uma interrupção da fonte de alimentação é detetada pelo dispositivo e envia uma mensagem como o último evento, se estiver ativado 
em Gerir/Eventos/Encerrar. Quando a fonte de alimentação é reposta, o dispositivo responde com outra mensagem.

 • Se o Portal IoT não estiver acessível, o Modo de recurso fica ativo e o dispositivo envia os alarmes pendentes diretamente e apenas via 
SMS aos destinatários predefinidos. A mensagem de estado funciona agora apenas via SMS.

3.6.1 Tipos de mensagem

Mensagens Push

O dispositivo envia mensagens push a um ou mais destinatários através do servidor de acordo com a configuração. Estas podem ser enviadas 
em simultâneo ou sob a forma de corrente em escalada.

Mensagens de e-mail 

O dispositivo envia mensagens de e-mail a um ou mais destinatários através do servidor de acordo com a configuração. Estas podem ser 
enviadas em simultâneo ou sob a forma de corrente em escalada.

Mensagens SMS 

O dispositivo envia mensagens SMS a um ou mais destinatários através do servidor de acordo com a configuração. Estas podem ser enviadas 
em simultâneo ou sob a forma de corrente em escalada. O dispositivo pode enviar igualmente mensagens SMS diretamente se a conexão ao 
servidor não for possível.

Figura 1 
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3.7 Comportamento do dispositivo em condições específicas

No caso de falha de corrente

Se for detetada uma falha de corrente na fonte de alimentação, a energia restante no dispositivo é utilizada para iniciar a distribuição da mensa-
gem através do Portal IoT e, depois, o dispositivo encerra automaticamente. A mensagem é distribuída quer por ativação de alarme simultânea 
quer por uma corrente em escalada. As definições são guardadas permanentemente na memória interna. As saídas são desativadas. A conexão 
do dispositivo ao Portal IoT é parada.
Logo que a falha de corrente na fonte de alimentação tenha sido retificada, o dispositivo repõe as definições mais recentes das saídas elé-
tricas e aplica a configuração mais recente das entradas, independentemente da duração da falha de potência. Ao mesmo tempo, a conexão 
móvel é reestabelecida e o dispositivo conecta-se ao Portal IoT. As configurações pendentes do Portal IoT são, em seguida, transferidas para 
o dispositivo.
Se a confirmação estiver ativada, o tempo de espera continua e os eventos são enviados para os destinatários da mensagem de acordo com a 
definição dos ciclos de reconhecimento máximos.

Logo que a fonte de alimentação seja reposta a seguir a uma falha de corrente, é essencial verificar que todas as saídas estão no estado correto 
e desejado.

Mensagem quando a tensão de alimentação é ligada

Se esta mensagem for ativada, o dispositivo informa o destinatário quando a tensão de operação estiver novamente disponível e o dispositivo 
regressa a operação normal.

No caso de interrupções de conexão à rede de rádio móvel

Durante uma interrupção da conexão à rede de rádio móvel, os eventos que ocorrem são memorizados temporariamente no dispositivo.

Logo que a conexão à rede móvel seja reposta, os eventos em cache são enviados para o Portal IoT. As configurações pendentes do Portal IoT 
são, em seguida, transferidas para o dispositivo. Se a confirmação estiver ativada, o tempo de espera continua e os eventos são enviados para 
os destinatários da mensagem de acordo com a definição dos ciclos de reconhecimento máximos.

Falha do Portal IoT (recurso)

Se o Portal IoT não estiver acessível, o Modo de recurso fica ativo e o dispositivo envia os alarmes pendentes diretamente e apenas via SMS 
aos destinatários predefinidos.
O controlo das saídas via Chamada e Mensagens de controlo SMS funciona como na operação normal. A notificação dos destinatários da 
mensagem é apenas feita via SMS.
Logo que uma conexão ao Portal IoT tenha sido reestabelecida, os eventos são enviados aos destinatários da mensagem, de acordo com as 
definições em Notificações (push, e-mail e SMS).

Note que a conta SMS não deve estar vazia! Para a renovação automática dos pacotes de SMS, consulte o capítulo 5.7.3.2.
O estado de todas as entradas e saídas pode ser solicitado via SMS em modo de recurso. Para fazer isto, envie o comando estado para o 
dispositivo via SMS.
O código de confirmação em modo de recurso é o seguinte: código
A mensagem de confirmação é enviada a todos os destinatários da mensagem com: OK: Número de telemóvel
Se se perder a conexão à nuvem, podem decorrer até 10 minutos antes do sistema comutar para modo de recurso. Assim, poderão haver 
atrasos no envio da mensagem de estado. Contudo, os eventos são registados pela unidade, sempre, e são enviados diretamente para os 
destinatários da mensagem. Isto garante uma operação sem falhas sempre.

Comportamento do Botão Repor

premir brevemente (< 4 s) = uma reinicialização segura demora cerca de 30 s a um minuto 
premir longamente (> 4 s) = reinicialização de hardware forçada

Em ambos os casos as saídas são desligadas e a conexão do dispositivo ao Portal IoT é parada. Após um início bem sucedido, o dispositivo 
repõe o último estado de cada saída e adota a última configuração recebida. Ao mesmo tempo, a conexão móvel é restabelecida e o dispositivo 
conecta-se ao Portal IoT. Uma vez conectado, as configurações pendentes do Portal IoT são transferidas para o dispositivo.

Recomenda-se vivamente utilizar apenas a reinicialização de hardware forçada quando o sistema está suspenso. A reinicialização de hardware 
forçada pode provocar a perda de dados.
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Para atualização de Firmware

Certifique-se de que o dispositivo não está a ser utilizado durante a atualização do firmware!

Quando a atualização do firmware é iniciada, o dispositivo começa a fazer download do firmware mais recente. Depois do firmware ter sido 
descarregado com sucesso, o dispositivo é reiniciado. As saídas do relé são desativadas. Depois da atualização do firmware, as saídas não são 
repostas. O dispositivo repõe também os últimos estados de todas as saídas e adota a última configuração das entradas recebida. Ao mesmo 
tempo, a conexão móvel é reestabelecida e o dispositivo conecta-se ao Portal IoT. As configurações pendentes do Portal IoT são, em seguida, 
transferidas para o dispositivo.
Se a atualização do firmware tiver sido mal sucedida, o dispositivo começa com o firmware antigo e a configuração existente.
A versão do firmware instalado é exibida no menu Vista geral (Figura 37 (8)) e no menu Gerir (Figura 38). Além disso, o facto de uma atuali-
zação de firmware estar disponível permanece exibido em Gerir no Ícone da roda dentada (Figura 38 (6)).

No caso de erro de firmware interno

Se ocorrer um erro de firmware interno, o dispositivo é automaticamente reiniciado após 2 minutos o mais tardar. O comportamento é o mesmo 
para uma reposição manual (ver também a secção Em reposição manual acima).
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3.8 Descrição do hardware

Tomada da antena A antena está conectada a uma tomada da antena. Podem ser conectadas antenas e extensões de antenas 
diferentes, dependendo da área de aplicação (ver também o capítulo 4.4).
O binário de aperto de 1 Nm não deve ser excedido!

Furos de montagem Podem ser utilizados para montagem parafusos com um diâmetro de rosca máximo de 3,9 mm.
O binário de aperto de 1 Nm não deve ser excedido!

Figura 2 
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Fonte de alimentação Fibras ou fios com uma secção transversal máxima de 2,5 mm2 podem ser conectados aos terminais de rosca. 
Os terminais com nomes idênticos são conectados eletricamente no dispositivo e podem ser utilizados como 
passagem para evitar a atribuição múltipla dos terminais.
Designação de terminal para a versão ~: L (condutor externo), N (condutor neutro)
Designação de terminal para a versão ⎓: + (mais), - (menos)
Os terminais com a designação N / “-” formam o potencial de referência comum para as entradas.
Para detalhes sobre a fonte de alimentação dos diferentes tipos de dispositivos, consulte o capítulo 9.2.

4 LEDs de estado do 
sinal de rádio

Estes LEDs indicam a norma de rádio atualmente utilizada (2G, 3G ou 4G). A cor indica a força de sinal:
  Modo de operação Rede de rádio Portal IoT
 O LED não acende Recurso: Armazenamento
  de eventos no dispositivo Nenhum Não conectado
 O LED a piscar a laranja Recurso: SMS diretamente 
  para o destinatário Má receção Não conectado
 LED a acender a laranja Operação normal Má receção Conectado
 O LED pisca a verde Recurso: SMS diretamente 
  para o destinatário Boa receção Não conectado
 O LED acende-se a verde Operação normal Boa receção Conectado

Porta USB: Esta conexão destina-se a efeitos internos!

Etiqueta com 
o n.º de série

O número de série do dispositivo tem de ser introduzido quando se emparelha o dispositivo.

Saídas dos LEDs 
de estado

  Estado Frequência de intermitência
 O LED não acende Relé desligado. O contacto de relé está aberto --
 O LED acende-se Relé ligado. O contacto de relé está fechado --

Saídas de relé 4 contactos de comutação estão disponíveis, independentemente do tipo de dispositivo.

Ranhuras de 
ventilação

Certifique-se de que as ranhuras de ventilação não estão tapadas com fita nem cobertas por componentes para 
garantir um arrefecimento adequado do dispositivo.

Botão Repor Desencadeia uma função de reposição (consulte o capítulo 3.7).
Prima o botão Repor durante pelo menos 4 segundos para repor o dispositivo.

Botão Teste É realizado um teste funcional da conexão ao Portal IoT. Se o botão teste for premido, uma mensagem é enviada 
por mensagem de e-mail, SMS ou push (dependendo da definição) e o estado é exibido no Portal IoT no menu 
Vista geral/Teste (ver Figura 37 (17)).

Botão Emparelhar Utilizado para emparelhar o dispositivo com o Portal IoT.

LED EXECUTAR   Estado Frequência de intermitência
 O LED não acende O dispositivo está desligado ou não está a funcionar, --
  consulte o capítulo 7.2.
 LED a piscar O dispositivo e o firmware estão prontos para 
  utilização e estão em operação Lento

7 LED STAT O LED indica o estado da operação.
  Estado Frequência de intermitência
 O LED não se acende Operação normal --
 LED a piscar Atualização de Firmware Rápido, a piscar
 LED a piscar Atualização de Firmware/Reiniciar Lento
 O LED acende-se O dispositivo encerra/sai de todas as tarefas 
  em execução --
 LED a piscar O dispositivo encerra/termina a conexão 
  à plataforma IoT e rede móvel Rápido, uniforme
   

3

4
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7
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3 Entradas dos LEDs 
de estado

Entradas digitais
  Estado Frequência de intermitência
 O LED não se acende Valor de entrada = nível lógico 0 (baixo) --
 O LED acende-se Valor de entrada = nível lógico 1 (alto) --

Entradas analógicas
 O LED não se acende Nível de entrada ≤ valor de limiar inferior --
 LED a piscar Valor de limiar inferior < nível de entrada 
  < valor de limiar superior Lento
 O LED acende-se Nível de entrada ≥ valor de limiar superior --

Entradas Digitais / 
Analógicas

Digital

As entradas são interpretadas como nível lógico “1” (alto) logo que a tensão de entrada aplicada seja maior do 
que o limiar de ativação. Os níveis de tensão têm sempre de ter o mesmo potencial de referência da fonte de 
alimentação do dispositivo!
  Limiar de ativação
Lógica 1: CMS-10R-D/AC110-240V-Zx > 24 V ~
 CMS-10R-DA/DC12-48V-Zx > 6.0 V ⎓
 CMS-10R-DAC/DC12-48V-Zx > 6.0 V ⎓

Analógica (tensão)

Se a entrada estiver configurada para “analógica”, os níveis de tensão de 0 – 10 V ⎓ são convertidos para um 
valor escalável pelo utilizador (temperatura, taxa de fluxo, etc.). Se a tensão for superior a 10 V ⎓ (mas inferior 
ou igual à tensão de operação), o valor máximo configurado é definido.

Analógica (corrente)

Este tipo de entrada com um intervalo de 4 – 20 mA ⎓ foi concebido para ser utilizado como uma interface de 
circuito de corrente. Todo o intervalo de 4 - 20 mA ⎓ é convertido para um valor escalável. Além disso, é pos-
sível a deteção de uma quebra de linha.

Suporte de apoio da 
calha DIN

Suporte de apoio da calha DIN para montagem do dispositivo numa calha DIN de 35 mm.

15

16

17
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4 Instalar o dispositivo

PERIGO

Risco de morte devido a choque elétrico!
Apenas monte ou desmonte o dispositivo quando este estiver desligado da fonte de alimentação.

AVISO

O trabalho descrito neste capítulo apenas pode ser efetuado por eletricistas qualificados (ver também o capítulo 2.3)!

4.1 Instruções de instalação

 • Siga as instruções de instalação descritas. Observe os regulamentos e regulamentos de segurança aplicáveis para instalação e operação, 
incluindo os regulamentos de segurança nacionais, bem como as regras geralmente reconhecidas da tecnologia. Os dados relevantes 
para a segurança encontram-se no folheto informativo e no certificado de conformidade.

 • Este dispositivo não pode ser aberto nem modificado e nenhumas reparações podem ser feitas ao dispositivo. As reparações apenas 
podem ser efetuadas pelo fabricante. No caso de danos, substitua o dispositivo por um dispositivo equivalente.

 • O dispositivo apenas pode ser instalado permanentemente (não como unidade móvel).

 • Com a classe de proteção IP20 (IEC 60529/EN 60529), o dispositivo apenas pode ser utilizado em ambientes limpos e secos. Não expo-
nha o dispositivo a qualquer stress mecânico e/ou térmico além dos limites de acordo com os dados técnicos.

Antes da instalação, certifique-se de que a zona do país do dispositivo (Z1 ou Z2) corresponde à versão do país válida no local da instalação 
(consulte o capítulo 3.5.2).

4.2 Montagem

4.2.1 Montagem do dispositivo

O dispositivo pode ser montado numa calha DIN de 35 mm conforme IEC 60715 numa superfície vertical utilizando os furos de montagem.

Montagem na calha de transporte

 • Coloque o dispositivo na calha de transporte a partir de cima

 • Encaixe o dispositivo na calha pela parte da frente com pressão uniforme até encaixar no local de forma audível

Montagem numa superfície vertical

 • Certifique-se de que a superfície está nivelada

 • O dispositivo tem de ser montado numa superfície vertical de forma a que o ar possa circular através das ranhuras de ventilação

 • Enrosque o dispositivo na superfície. Selecionar os parafusos com um diâmetro da cabeça máximo de 6 mm e um diâmetro máximo de 
rosca e haste de 3,9 mm. O binário de aperto não pode exceder 1.0 Nm.

4.2.2 Desmontar o dispositivo

Montagem na calha de transporte

 • Remova todos os fios de conexão elétricos

 • Insira uma chave de parafusos na patilha na parte de baixo do dispositivo e desbloqueie-o com um movimento descendente

 • Levante o dispositivo para fora da calha de transporte
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Montagem numa superfície vertical

 • Remova todos os fios de conexão elétricos

 • Desaperte os parafusos

 • Remova o dispositivo

4.3 Cablagem

4.3.1 Fonte de alimentação

Ao ligar o dispositivo à rede elétrica de 230 V ~ , é essencial certificar-se de que a fonte de alimentação do dispositivo e das entradas está 
conectada ao mesmo condutor externo. Não pode ocorrer nenhuma tensão superior a 240 V ~ no dispositivo. O dispositivo está isolado e por 
isso não necessita de conexão de condutor de proteção (terra). Conecte o dispositivo de acordo com uma das seguintes variantes de conexão.

4.3.2 Cablagem das entradas CMS-10R/D
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Conectar as entradas digitais a um condutor externo (L).

Figura 4 
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As entradas digitais não têm de ser conectadas a condutores externos 
diferentes (L1, L2, L3)!



 ComatReleco CMS-10R | Manual do Utilizador | 45013-055-51-007 |  20 

4.3.3 Cablagem das entradas CMS-10R/DA

4.3.4 Cablagem das entradas CMS-10R/DAC

Conectar os contactos das entradas digitais a um potencial (+).
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Figura 5 
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4.3.5 Cablagem das saídas de relé CMS-10R/D/DA/DAC

4.4 Antenas

A antena curta CMS-ANT-STUB/INT-50MM é fornecida com o dispositivo CMS-10R. Contudo, determinadas situações de instalação requerem 
a utilização de uma antena remota. Estão disponíveis os seguintes tipos de antena:

4.4.1 Antenas interiores
Antena curta (CMS-ANT-STUB/INT-50MM) e antena de lâmina (CMS-ANT BLADE/INT-150MM):
Adequada para utilização num ambiente com boa força de sinal e para utilização num armário de controlo/caixa de distribuição com efeito de 
blindagem insignificante
contra ondas eletromagnéticas (caixa de plástico / caixas de madeira).

Antena de montagem magnética CMS-ANT-MAG1/INT-2,5M): Recomendado sempre que um armário de controlo/caixa de distribuição reduz 
significativamente a força de sinal devido ao seu efeito de blindagem e a antena tem de ser colocada no exterior.

4.4.2 Antenas exteriores
Antena magnética (CMS-ANT-MAG2/EXT-2.0M), antena de suporte (CMS-ANT-BRACK/EXT-5M) e antenas de disco (CMS-ANT-PUCK/EXT-3M, 
CMS-ANT-PUCK-GPS/EXT-3M): 
Recomendado para localizações com baixa intensidade de sinal. Para se alcançar uma melhor força de sinal, estas antenas podem ser monta-
das fora do edifício com uma passagem adequada. As antenas são adequadas para instalação no exterior graças á sua construção à prova de 
intempérie e o kit de montagem fornecido.

4.4.3 Cabos da antena (extensões)
Todos os tipos de antena listados foram operados com um cabo de extensão. Recomendamos a utilização de um cabo de extensão para antenas 
de base magnética e de
exterior.

Códigos de encomenda

Produto Designação da encomenda

Antena de dispositivo curta de 50 mm CMS-ANT-STUB/INT-50MM

Antena do dispositivo tipo lâmina com 150 mm CMS-ANT-BLADE/INT-150MM

Antena de montagem magnética com cabo de 2,5 m CMS-ANT-MAG1/INT-2,5M

Antena de montagem magnética IP66 com cabo de 2,0 m CMS-ANT-MAG2/EXT-2,0M

Antena de montagem em suporte IP66 com cabo de 5 m CMS-ANT-BRACK/EXT-5M

Antena de disco de montagem em painel IP66 com cabo de 3 m CMS-ANT-PUCK/EXT-3M

O sinal de entrada do contacto de relé tem de estar conectado ao 
terminal 11 e a carga ao terminal 12 ou 14.
Uma carga de contacto mínima de 10 mA (12 V ⎓) tem de ser conec-
tada como uma carga.

Nenhuma tensão trifásica (400 V / trifásica) tem de ser aplicada às 
saídas!

Figura 7 

Carga Carga
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Antena de disco GPS de montagem em painel IP66 com cabo de 3 m CMS-ANT-PUCK-GPS/EXT-3M

Cabo de extensão de antena de 2,5 m CMS-ANT-KAB/2,5M

Cabo de extensão de antena de 5 m CMS-ANT-KAB/5M

Cabo de extensão de antena de 10 m CMS-ANT-KAB/10M

Cabo de extensão de antena de 20 m CMS-ANT-KAB/20M

 • O CMS-10R apenas pode ser operado com antenas da gama de acessórios da ComatReleco.

 • A antena curta CMS-ANT-STUB/INT-50MM fornecida não é adequada para instalação no armário de controlo (devido ao efeito de 
blindagem).

 • Quando utilizar cabos de extensão, certifique-se de que o comprimento total de 25 m não é excedido. Se possível, apenas se deve utilizar 
um cabo de extensão e não vários cabos curtos. Escolher o cabo o mais curto possível.

 • Quando o dispositivo está a funcionar, as pessoas devem sempre manter uma distância de 20 cm da antena!

 • Tenha cuidado quando instalar antenas externas: torcer o cabo da antena pode provocar danos e assim comprometer o correto 
funcionamento.

 • Ter em mente o raio máximo de curvatura do cabo coaxial.

 • Para cabos de extensão já prontos e antenas direcionais, contacte support@comatreleco.com.

mailto:support%40comatreleco.com?subject=
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5 Portal IoT

5.1 Apresentação

IoT significa Internet Of Things (A Internet das Coisas).
Não são necessárias competências de programação para utilizar e operar este portal.
É necessário um conhecimento básico de como utilizar um PC, da operação de um browser da web e uma compreensão dos termos relevantes. 

Abrir o Portal IoT Link

 

5.1.1 Requisitos do sistema

Web browser Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge na versão atual.

5.1.2 Significado dos símbolos

OFF / função desativada.

OFF / função ativada.

Abra Definições de conta / menu definições de conta

Abra Definições de conta / menu pacote de SMS

Ative as notificações push. Desativado de momento

Desative as notificações push. Ativado de momento

Figura 8 

https://iot.comatreleco.com
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As notificações parecem estar bloqueadas por uma extensão do browser ou pela sua rede. Desative o seu AdBlocker ou 
coloque na lista branca esta página para ativar as notificações push.

Abra o menu pop-up com várias funções

Atualizar. Todos os estados do dispositivo são novamente exigidos

Abra a página de ajuda

Faça a gestão do menu pop-up do dispositivo (Definições)

Desemparelhar um dispositivo

Importar configuração

Configuração de exportação

Eliminar dispositivo

5.1.3 Papel como utilizador, proprietário ou instalador

Cada Utilizador tem de criar uma conta no Portal IoT e pode assumir o papel de Proprietário ou Instalador para a utilização do dispositivo.

O Proprietário tem todos os direitos e é o único que pode guardar os perfis de serviço. As reivindicações de pagamento são apenas feitas para 
os Proprietários.

O Instalador tem o direito de instalar e comissionar um dispositivo de terceiros, definido como o Proprietário. Isto permite ao instalador confi-
gurar um dispositivo completamente de forma atempada sem incorrer em custos de comunicação. Logo que tenha sido configurado, pode ser 
entregue ao proprietário, ou seja, o instalador pode ser removido (consulte o capítulo 5.8.2).
Contudo, o Proprietário tem de escolher a subscrição e pagar os custos de acompanhamento.

Papel Configuração do 
perfil de serviço

Compra de pa-
cotes de SMS

Direitos

Mostra estado Dispositivo de controlo 
(entradas/saídas do 

controlo)

Gerir dispositivo  
(Adicionar, emparelhar, desemparelhar dispositivos, 

atualizar firmware, ajustar configurações)

Proprietário     

Instalador   

Utilizador  (*) (*)

(*) Os direitos podem ser atribuídos individualmente. Consulte o capítulo 5.8.3.
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5.2 Colocação em funcionamento inicial

Tem de ter uma conta de utilizador no Portal IoT para colocação em funcionamento. Se não tiver uma conta de utilizador, tem de criar uma 
nova conta.

Passos de colocação em funcionamento (variantes)

Com a função Emparelhar, o perfil de serviço de um ano baseado em taxas é iniciado!
A variante 1 (preferida) oferece a possibilidade de criar/modificar a configuração do dispositivo adiantadamente sem ativar o perfil de serviço 
baseado em taxas.

Variante 2Variante 1 (preferida)

Login
Capítulo 5.2.1

Configurar dispositivo
Capítulo 5.8

Emparelhar dispositivo (antes da configuração)
Capítulo 5.4.2

Emparelhar dispositivo (depois da configuração)
Capítulo 5.4.1

Configurar dispositivo
Capítulo 5.8

Criar conta de utilizador
Capítulo 5.2.1

Adicionar um dispositivo  
como o instalador

Capítulo 5.3.1

Adicionar um dispositivo  
como o proprietário

Capítulo 5.3.2

Adicionar um dispositivo  
como um utilizador com código de convite / 

máquina sem código de convite
Capítulo 5.3.3

Figura 9 
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5.2.1 Login / Criar conta de utilizador / Esqueci-me da palavra-passe

5.3 Adicionar um dispositivo

5.3.1 Adicionar um dispositivo como instalador

Login (se já tiver uma conta)
Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e prima Login.

Login (se ainda não tiver uma conta)
Selecione Criar conta.
Os campos marcados com um asterisco (*) têm de ser preenchidos.
Leia e aceite a declaração de privacidade.
Irá receber um e-mail no qual deverá confirmar o seu endereço de 
e-mail. Se não tiver recebido um e-mail de confirmação, verifique a 
sua pasta de spam ou peça ao seu Gestor de IT que ajuste as defini-
ções do firewall.

Palavra-passe esquecida
Na página inicial, selecione Repor palavra-passe.
Introduza o endereço de e-mail da sua conta e selecione 
Enviar e-mail de recuperação.
Irá receber um e-mail com um link para o Portal IoT para introduzir 
uma nova palavra-passe. Quando tiver terminado pode entrar em ses-
são utilizando esta nova palavra-passe.

Idioma
Pode escolher o idioma de login.

Figura 10 

Logo que tenha criado uma conta de utilizador e tenha entrado em 
sessão, a vista geral do dispositivo aparece.
Tem de responder a qualquer questão do sistema sobre se as notifi-
cações são permitidas com Permitir.

Selecione + Adicionar um dispositivo para configurar um novo dis-
positivo.

Figura 11 

Selecione Configurar um novo dispositivo.

Figura 12 
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Selecione Não, porque é um instalador de dispositivo. 

Introduza o endereço de e-mail do proprietário.

Figura 13 

Caso A) Se o utilizador já tiver uma conta no Portal IoT, irá receber 
um e-mail com um link que pode ser utilizado para entrar em sessão 
no Portal IoT e aceitar ou declinar o convite.
Se o utilizador aceitar o convite, o utilizador é o proprietário. Se o 
utilizador rejeitar o convite, o instalador continua a ser o proprietário.

O convite para o proprietário é apenas válido durante 30 dias. Depois 
disso, em Gerir, Mudar proprietário, o convite pode ser reenviado 
(consulte o capítulo 5.8.2, Figura 38 (2)).

Depois continue com a Figura 19 no capítulo 5.3.2.
Figura 14 

Figura 15 

Caso B) O utilizador ainda não tem uma conta na base de dados do 
Portal IoT.

O utilizador recebe um e-mail com um link para criar uma conta e 
entrar em sessão no Portal IoT.
Tem de criar uma conta antes de poder aceitar/rejeitar o convite.

O convite para o proprietário é apenas válido durante 30 dias. Depois 
disso, em Gerir, Mudar proprietário, o convite pode ser reenviado 
(consulte o capítulo 5.8.2, Figura 38 (2)).
Depois continue com Figura 19 no capítulo 5.3.2.
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5.3.2 Adicionar um dispositivo como proprietário

Logo que tenha criado uma conta de utilizador e tenha entrado em 
sessão, a vista geral do dispositivo aparece.
Tem de responder a qualquer questão do sistema sobre se as notifi-
cações são permitidas com Permitir.

Selecione + Adicionar um dispositivo para configurar um novo dis-
positivo.

Figura 16 

Selecione Configurar um novo dispositivo.

Figura 17 

Selecione Sim, porque é um proprietário de dispositivo. 

Figura 18 
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5.3.3 Adicionar um dispositivo com código de convite

Dê um nome ao dispositivo (máx. 30 caracteres) e selecione o modelo 
do dispositivo.

Opcionalmente introduza uma referência para o seu dispositivo. Pode 
atribuir o nome de um edifício, uma instalação ou uma máquina onde 
o dispositivo pertence. Esta referência é igualmente exibida na vista 
geral dos seus dispositivos e será impressa na confirmação da enco-
menda e na fatura da compra do perfil de serviço.

Figura 19 

Selecione um dos passos seguintes:
 • Emparelhar (consulte o capítulo 5.4)

 • Configurar (consulte o capítulo 5.8)

 • Página inicial (comutar para a vista geral de dispositivos) 
(consulte o capítulo 5.6)

Figura 20 

Logo que tenha criado uma conta de utilizador e tenha entrado em 
sessão, a vista geral do dispositivo aparece.
Tem de responder a qualquer questão do sistema sobre se as notifi-
cações são permitidas com Permitir.

Selecione + Adicionar um dispositivo para configurar um novo dis-
positivo.

Figura 21 

Selecione Com código de convite se tiver recebido um código de 
convite por e-mail ou SMS de outro utilizador.

Figura 22 
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Introduza o código de convite que recebeu por e-mail ou SMS.

Poderá então utilizar o dispositivo.

Figura 23 
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5.4 Emparelhar dispositivo

5.4.1 Emparelhar o dispositivo após a configuração do dispositivo (variante 1, preferida)

5.4.2 Emparelhar o dispositivo após adição (variante 2)

Selecione o dispositivo desejado na vista de dispositivos (Figura 33).
Selecione Emparelhar.

Depois continue com Figura 26.

Figura 24 

Este é o último passo do procedimento Configuração do dispositivo 
(consulte o capítulo 5.3)

Selecione Emparelhar.

Figura 25 

Introduza o número de série do dispositivo.

O número de série encontra-se na etiqueta na parte da frente do 
dispositivo (ver Figura 2 (6)).

Exemplo: 1939VS000096

O dispositivo deve agora ser conectado à fonte de alimentação e 
estar em operação.

Figura 26 
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Pode demorar até 10 minutos antes do estado ser exibido no Portal IoT.

Se tiver introduzido um número de série válido, a informação 
Dispositivo registado aparece do lado direito.

Selecione Emparelhar.

Figura 27 

Prima o botão Emparelhar no dispositivo (Figura 2 (12)) para confir-
mar o emparelhamento.

Figura 28 

Após um emparelhamento bem sucedido, selecione um dos passos 
seguintes:

 • Fechar  regressa à vista geral dos dispositivos (capítulo 5.6)

 • Gerir o seu dispositivo  Configurar o dispositivo (capítulo 5.8)

Figura 29 
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5.5 Configurar o perfil de serviço

Um perfil de serviço tem de ser selecionado depois do dispositivo ter sido emparelhado.
O perfil de serviço apenas pode ser selecionado e gerido pelo proprietário do dispositivo.
Para mais informações sobre o perfil de serviço, consulte o capítulo 5.8.6.

Selecione um perfil de serviço de acordo com as funções que deseja.
Durante o prazo de um ano do perfil de serviço, pode comutar para 
o perfil de serviço seguinte a qualquer altura. É apenas possível co-
mutar para um perfil de serviço mais baixo após o prazo ter expirado.

Figura 30 

Selecione o número desejado de pacotes de SMS e adicione-os ao 
seu carrinho de compras.
Este passo pode ser ignorado.
Os pacotes de SMS podem ser comprados posteriormente. 
Consulte o capítulo 5.8.6.4.

Figura 31 

Nesta vista (carrinho de compras) estão listados os custos.
Selecione o método de pagamento.
Em seguida confirme a compra com o botão Confirmar.

Todas as faturas podem ser visualizadas e impressas em formato PDF 
a qualquer momento no Histórico do perfil de serviço (consulte o 
capítulo 5.8.6.6).

Figura 32 
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5.6 Vista geral dos dispositivos

A vista geral dos dispositivos está exibida numa vista de dispositivos ou numa vista de lista (1). Por vezes estão visíveis informações diferentes.

Vista de dispositivos

Vista de lista

Após uma configuração bem sucedida de um novo dispositivo, o Portal IoT oferece uma vista geral de todos os dispositivos. Com Pesquisar (2) 
e uma palavra chave, encontra-se o dispositivo correspondente. Assinalando (3) Os meus dispositivos como proprietário, Os meus disposi-
tivos atribuídos como utilizador e Os meus dispositivos instalados como instalador, os dispositivos podem ser filtrados.

Figura 33 
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Comutar entre vista de dispositivos e vista de lista

Campo de pesquisa para pesquisa de dispositivos

Critérios de filtração para exibição dos dispositivos

O número de SMS disponíveis restantes no pacote de SMS comprado é exibido.
Estes SMS podem ser utilizados por todos os dispositivos que pertencem ao mesmo proprietário.

Abra o menu Pacote de SMS (consulte o capítulo 5.7.3)

Selecione o idioma do Portal IoT

Ative/Desative as mensagens push

Definições da conta para a conta de utilizador (consulte o capítulo 5.7)

Adicione um novo dispositivo

Vista geral de dispositivos com estado da conexão, perfil de serviço.
Abra o menu Vista geral com um clique do rato (consulte o capítulo 5.8.1)

Vista geral do estado das entradas e saídas e ligar/desligar diretamente as saídas

Vista geral de dispositivos com estado da conexão, perfil de serviço, SMS disponíveis, versão do firmware
Abra o menu Vista geral com um clique do rato (consulte o capítulo 5.8.1)

5.7 Definições da conta

Figura 35 

5.7.1 Menu: Perfil

Os detalhes do detentor da conta são introduzidos/alterados neste menu (consulte Figura 33 (8)).
Os campos marcados com um asterisco (*) têm de ser preenchidos.
As entradas para e-mail e número de telefone móvel são particularmente importantes, são utilizadas para comunicação com o detentor da 
conta.

Introduza um endereço de e-mail para faturação dedicada se necessário. Todas as faturas relacionadas com os serviços serão enviadas para 
este endereço de e-mail de faturação se indicado. Se o endereço de e-mail de faturação for igual ao endereço de e-mail da conta, selecione a 
opção “Mesmo da conta do endereço de e-mail”.
Observação:
• O endereço de e-mail de faturação dedicado pode ser definido numa criação de conta ou nas definições de uma conta existente
• A opção “Mesmo da conta do endereço de e-mail” está ativada por defeito

5.7.2 Menu: Palavra-passe

A palavra-passe para acesso a IoT pode ser alterada.

5.7.3 Menu: Pacote de SMS

Basicamente é feita uma distinção entre dos balanços de crédito de SMS:

5.7.3.1 Perfil de serviço

O número de SMS disponíveis por mês depende do Perfil de serviço selecionado:
Eco: 0 SMS por mês
Standard: 10 SMS por mês
Profissional: 30 SMS por mês
O SMS do perfil de serviço apenas pode ser utilizado para o dispositivo associado. Nenhuns pacotes de SMS podem ser comprados adicional-
mente.
Para mais informações, consulte o capítulo 5.8.6.
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5.7.3.2 Pacotes de SMS no item do menu Definições da conta/Pacotes de SMS

Os pacotes de SMS comprados aqui pertencem ao Proprietário e podem ser utilizados para todos os dispositivos por este proprietário.
Quando os SMS do perfil de serviço estão usados, podem ser debitados da conta SMS do proprietário.
Se o crédito para SMS (desde o perfil de serviço e conta SMS) for 0, não podem ser transmitidos mais SMS!
De forma a assegurar que a transmissão está sempre garantida, recomendamos ativar Compra automática dos pacotes de SMS (ver Figura 35).

Os pacotes de SMS não são transferíveis.
De forma a assegurar que a transmissão será sempre garantida, recomendamos ativar Compra automática dos pacotes de SMS (ver Figura 36).

Figura 36 

Compra automática
Pode ser ativada/desativada uma compra automática dos pacotes de SMS recarregáveis.
São necessárias as seguintes entradas:

 • Número desejado de pacotes de SMS

 • Os métodos de pagamento

 • O limite (número mínimo de SMS) quando a renovação automática deve ser desencadeada.

Se for enviada informação via SMS e para garantir que os pacotes de SMS são sempre enviados, é recomendada esta ativação.

Compra de pacotes de SMS

Um ou mais pacotes de SMS podem ser comprados. 
Selecione Comprar para adicionar a quantidade ao carrinho de compras. Escolha o método de pagamento no carrinho de compras. O pagamento 
pode ser iniciado utilizando o botão Comprar. 

Histórico de pacotes SMS

As compras de pacotes SMS feitas estão listadas e na coluna Recibo podem ser descarregadas as faturas como PDF.
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5.8 Configurar dispositivo

5.8.1 Menu: Vista geral

Botão <-- Home: regressar menu de nível superior Vista geral dos dispositivos (consulte o capítulo 5.6)

Tipo de dispositivo

Nome do dispositivo e perfil de serviço (incluindo referência do dispositivo se introduzida)

Nomes do proprietário do dispositivo e instalador do dispositivo

Número de série do dispositivo

Número de SMS disponíveis no mês atual (de acordo com o perfil de serviço selecionado)

Número de eventos disponíveis no mês atual (de acordo com o perfil de serviço selecionado)

Versão do firmware e estado do firmware (atual / atualização disponível)

Estado da conexão do dispositivo

Fornecedor de rede móvel e exibição da intensidade de sinal (1 - 3 bar)
Intensidade de sinal 2G [dBm] 3G [dBm] 4G [dBm]
Não conectado < -102 < -103.7 < -93.3
Fraco ≤ -89 ≤ -90 ≤ -80
Bom > -89  > -90 > -80
Excelente > -74  > -75 > -70

Número de telefone do dispositivo

Prima o botão Atualizar para recuperar todos os estados do dispositivo novamente.

Utilize o botão “Iniciar sessão de suporte” para dar à equipa de suporte da ComatReleco AG a permissão para aceder ao seu 
dispositivo durante uma hora no caso de ocorrer um problema.

Estados das entradas

Estados das saídas (pode ser ligado/desligado diretamente se estiverem disponíveis autorizações correspondentes)

Estado do botão de Teste (no dispositivo)

Diversos documentos podem ser acedidos online

Lista de menus

Figura 37 
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5.8.2 Menu: Gerir

Mudar o nome do dispositivo

Mudar a referência do dispositivo

Mudar proprietário (apenas o proprietário pode fazer isto) (consulte o capítulo 5.8.2.1)

Remover o instalador (pode ser feito pelo proprietário e pelo instalador). Se o instalador tiver sido removido, aparece o botão Adicionar 
instalador (consulte o capítulo 5.8.2.1).

Fuso horário atual e DST: Defina o fuso horário atual onde o dispositivo se encontra e selecione a opção para mudar automaticamente 
o DST.
Observação:
• Quando se cria um novo dispositivo, o fuso horário é definido para Universal Coordinated Time (UTC) por defeito e rem de ser adaptado 
em conformidade. Ao mudar o fuso horário para outro que não UTC, fica automaticamente ativado DST mas pode ser desativado depois.

Esta entrada é importante de forma a que a hora introduzida no menu Gerir e menu Entradas na função Relatório de estado periódico 
corresponde à hora no local do dispositivo.

Configurar eventos (consulte o capítulo 5.8.2.2)

Gerir dispositivo (consulte o capítulo 5.8.2.3)

5.8.2.1 Mudar proprietário / Remover instalador

Um novo proprietário pode ser definido com o botão Mudar proprietário (Figura 38 (3)).
Caso A) Se um novo proprietário já tiver uma conta no portal IoT, irá receber um convite para o proprietário por e-mail. Este contém um link 
para aceitar ou rejeitar o convite.
Caso B) O novo proprietário ainda não tem uma conta na base de dados do Portal IoT. Irá receber um convite de proprietário por e-mail no qual 
ser-lhe-á pedido que crie uma conta antes de poder aceitar ou rejeitar o convite clicando no link.
O convite é válido durante 30 dias. Depois é definido para Ignorado e deixa de ser válido. Enquanto o novo proprietário não tiver aceite o con-
vite, o proprietário atual permanece ativo.
O instalador pode ser removido com o botão Remover instalador (Figura 38 (4).
Esta função pode ser utilizada quando o instalador tiver concluído as tarefas de instalação e de configuração e deixar de precisar de aceder 
ao dispositivo.

5.8.2.2 Configurar eventos

Com Configurar eventos (Figura 38 (6)), as notificações podem ser enviadas utilizando as seguintes três opções de notificação:
 • E-mail

 • SMS

 • Mensagem Push 

Figura 38 
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Nem todos os carateres especiais podem ser utilizados em mensagens SMS. Estes carateres especiais são reconhecidos e exibidos através de 
uma mensagem de erro. Têm de ser removidos.

Os eventos podem ser ativados ou desativados conforme desejado com o botão deslizante do lado direito da barra respetiva.

Arranque
A mensagem introduzida é enviada após o dispositivo depois do dispositivo ter arrancado. 

O Arranque é executado quando:
 • reinicia o dispositivo por si próprio (Botão Repor no dispositivo)

 • o dispositivo é reiniciado (devido a uma atualização de firmware ou possíveis problemas)Figura 39 

Figura 40 

Encerrar
A mensagem introduzida é enviada após uma falha de corrente ou reinício (falha de corrente, 
monitor, reposição manual e download de firmware).
Esta mensagem é enviada antes do dispositivo se desligar.

Falhas de corrente breves (t < 1s) não são detetadas pela fonte de alimentação e não levam a 
quaisquer alterações no estado do dispositivo.
Falhas de corrente longas (mais longas do que 1s) são detetadas e, dependendo da definição, 
criam o envio de uma mensagem de e-mail, push ou SMS. O dispositivo depois desliga-se auto-
maticamente.
No caso de uma falha de corrente, depois do dispositivo ser automaticamente reiniciado e en-
trado em sessão na rede móvel, os estados iniciais são repostos para o estado antes da falha.

Uma vez que estes são relés de saída monoestáveis, os relés fecham-se durante a duração da 
falha de corrente: por ex. contacto 11-14 = aberto, contacto 11-12 = fechado.

Figura 41 

Botão Repor
A mensagem introduzida é enviada depois de se premir o Botão Repor no dispositivo.

Caso A) 
premir brevemente (< 4 s) = reiniciar
Para executar um reinício manual, o botão Repor tem de ser premido durante menos de 4 segun-
dos. O dispositivo irá encerrar de forma segura e voltar a iniciar. Pode demorar até um minuto.

Eventos: Botão Repor, Encerrar, Desconectado, Conectado e Arranque. Os Eventos devem ser 
ativados em Gerir.

Caso B) 
premir longamente (> 4 s) = reinicialização de hardware forçada 
Se o botão Repor for premido durante mais de 4 segundos a reinicialização do hardware é força-
da e o dispositivo irá encerrar imediatamente.

Eventos: Botão Repor, Encerrar, Desconectado, Conectado e Arranque. 
Os Eventos devem ser ativados em Gerir.
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Figura 42 

Relatório de estado periódico
Esta função é utilizada para monitorizar a operação do dispositivo.
Além de uma mensagem, pode definir-se quando o dispositivo deve reportar. 

Cada hora:
O tempo de referência é 00.00h. Exemplo: uma mensagem a cada 5 horas é enviada a 00.00h, 
05.00h, 10.00h, 15.00h, 20.00h e depois novamente a 00.00h.

Diariamente, semanalmente, mensalmente:
A hora introduzida é a hora na localização do dispositivo. Introduzindo a hora UTC (menu Gerir), 
a hora é automaticamente convertida corretamente, dependendo da localização do dispositivo e 
da hora de verão/hora de inverno. 

 ¾ Note que o número de eventos disponível cada mês não é excedido (ver Figura 37 (7)), uma 
vez que é desencadeado um grande número de eventos, especialmente durante intervalos 
curtos.

Figura 43 

Conectado ao Portal IoT
A mensagem introduzida é enviada quando o dispositivo se conecta ao Portal IoT.

Figura 44 

Desconectado do Portal IoT
O dispositivo funciona em modo de recurso (consulte o capítulo 3.7.)
A mensagem introduzida é enviada quando o dispositivo se desconecta do Portal IoT.

Contagem de eventos periódicos alcançada
Se for alcançado o número máximo de eventos (dependendo do perfil de serviço selecionado, 
consulte o capítulo 5.8.6), esta é a única mensagem que é enviada mesmo sem quota de eventos. 
Esta mensagem é apenas enviada a menos que o dispositivo seja reiniciado.

Figura 45 

Figura 46 

Botão Teste
A mensagem introduzida é enviada logo que a tecla Teste (Figura 2 (11)) no dispositivo é premida.
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Figura 47 

Notificações
Aqui pode utilizar (+) para selecionar quem está a receber as mensagens ativadas e através de 
que canal. Se existirem diversos destinatários, isto é referido como uma Corrente em escalada, 
desde que a Confirmação esteja ligada.
As mensagens de e-mail, push ou SMS podem ser combinadas.
A ordem dos utilizadores/máquinas pode em seguida ser alterada com o rato utilizando arrastar 
e largar.

 ¾ O perfil de serviço Eco contém um máximo de dois destinatários da mensagem.

 ¾ Os perfis de serviço Standard e Professional contêm um máximo de cinco destinatários da 
mensagem.

Confirmação
Se a confirmação estiver Ativada e o destinatário não confirmar a receção via mensagem de 
e-mail, push ou SMS dentro do tempo de espera definido, a mensagem de evento é enviada para 
o destinatário seguinte. O Portal IoT processa, os números de destinatários atribuídos, ciclicamen-
te e recomeça com o primeiro número. Logo que o dispositivo receba a confirmação, o processo 
é parado. 
Dependendo do perfil de serviço, os números dos destinatários são chamadas várias vezes até 
se receber confirmação.
Perfil de serviço Eco: máx. 1 passagem
Perfil de serviço Standard: máx. 3 passagens
Perfil de serviço Profissional: máx. 5 passagens

Se a confirmação estiver Não ativada, todos os destinatários na lista recebem uma mensagem 
ao mesmo tempo sem repetição.
O tempo de espera para confirmação deve ser entre 1 e 60 minutos.
Esta janela de função está igualmente disponível para as entradas e saídas.

Se o Portal IoT já estiver aberto quando confirma, abre-se uma nova janela de browser.
No modo de recurso, o código de confirmação é o seguinte: código
A seguinte mensagem de confirmação é enviada a todos os destinatários de mensagens: OK: Nú-
mero de telemóvel

Figura 48 

Controlo de saída de SMS / Mensagem de ajuda
O destinatário da mensagem pode ter permissão para solicitar uma mensagem de controlo de 
saída via SMS.
Para o fazer, o destinatário envia a mensagem Ajuda via SMS para o número de telefone do 
dispositivo (ver Figura 37 (11). Depois disso, são enviadas as mensagens de controlo SMS atuais 
de todas as saídas (ver Figura 63 (5)) cuja mensagem é ativada, de volta para o destinatário da 
mensagem.
Qualquer utilizador pode solicitar uma mensagem de controlo da saída, mesmo se não forem 
introduzidas na janela Destinatário da mensagem.

Depois de feitas as definições, estas têm de ser aplicadas com o botão Aplicar.
Se premir o botão Fechar, as definições não são aplicadas.
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5.8.2.3 Gerir dispositivo

O ícone da roda dentada (Figura 38 (6)) oferece-lhe as seguintes opções de definições:

Importar configuração

 • Desemparelhar o dispositivo da conta de proprietário. O dispositi-
vo já não pode ser utilizado. Pode demorar até 10 minutos antes 
do estado ser exibido no Portal IoT.

 • Importar configuração (por ex. a partir de um CMS-10 antigo ou 
outro novo dispositivo CMS-10R) 
Quando importar uma configuração, todos os valores devem ser 
novamente verificados!

 • Exportar a configuração atual (como backup da configuração ou 
para transferir para outro dispositivo)

 • Eliminar o dispositivo (os dispositivos têm de ser emparelhados 
primeiro)

 • Executar uma atualização de firmware para o dispositivo (consul-
te o capítulo 5.9)

Figura 49 

Quando se importa de um dispositivo CMS-10 antigo, o tipo (utiliza-
dor ou máquina) e os direitos (estado de visualização, dispositivo de 
controlo, gerir dispositivo) pode ser definido individualmente ou para 
todos eles.

Em Ação, aparece uma nota quando é enviado um convite SMS para 
o número correspondente.

Figura 50 
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5.8.3 Menu: Utilizadores / Máquinas

O dispositivo pode ser configurado com o papel quer de Instalador ou Proprietário.
Consulte o capítulo 5.1.3.

Neste menu todos os utilizadores e máquinas registados estão listados.

Cartão de visita por utilizador

Adicionar um utilizador

Adicionar uma máquina

Item de menu Editar utilizador / Eliminar utilizador

5.8.3.1 Adicionar/Editar utilizadores

O número máximo de utilizadores depende do perfil de serviço selecionado.

Os seguintes direitos podem ser selecionados por utilizador/instalador:

Direitos Funções possíveis

Acesso de estado  • vê todos os estados das entradas e saídas (menu Vista geral)
 • pode receber e confirmar mensagens

Acesso de controlo  • vê todos os estados das entradas e saídas (menu Vista geral)
 • pode receber e confirmar mensagens

 • consegue controlar as saídas do relé

Acesso de gestão  • vê todos os estados das entradas e saídas (menu Vista geral)
 • pode receber e confirmar mensagens

 • Tem acesso total a todas as opções de gestão

Figura 51 
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Prima o botão Adicionar um utilizador (Figura 51 (2)) para abrir esta 
janela.

Selecione o método de comunicação desejado (SMS ou e-mail) e in-
troduza o número de telefone móvel ou endereço de e-mail.

Selecione os direitos desejados para o utilizador.
As funções dos diferentes direitos encontram-se no capítulo 5.8.3.1.

Caso A) Se o utilizador já tiver uma conta no Portal IoT, é imediatamen-
te adicionado clicando no botão Adicionar utilizador.

Seleção do idioma para os convites
Quando convida um novo utilizador, pode selecionar o idioma do con-
vite. Contudo, apenas se o utilizador convidado ainda não tiver ainda 
uma conta. Esta opção está igualmente disponível quando envia um 
convite para alterar o proprietário do dispositivo.

Figura 52 

Figura 53 

Caso B) O utilizador ainda não tem uma conta na base de dados do 
Portal IoT.

Selecione os direitos desejados para o utilizador.
As funções dos diferentes direitos encontram-se no capítulo 5.8.3.1.

Caso B1: Selecione Enviar convite. O utilizador recebe um SMS ou 
e-mail com um código de convite para entrar em sessão no Portal IoT 
e adicionar um dispositivo com o código.
O convite para o utilizador é apenas válido durante 30 dias. O convi-
te tem de ser novamente enviado em Utilizador (consulte o capítulo 
5.8.3.1, Figura 54).

Caso B2: Selecione Criar conta. Depois tem de preencher as informa-
ções necessárias e criar a conta para o novo utilizador diretamente. 
O utilizador recebe um e-mail com as suas credenciais de login e um 
link para confirmar a sua conta.

Utilizador não confirmado

Desde que o utilizador convidado não tenha confirmado a sua conta, o 
seu cartão de visita irá dizer Utilizador não confirmado.

O e-mail ou SMS com o código de convite pode ser reenviado através 
do item de menu Editar.

Figura 54 
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5.8.3.2 Eliminar utilizador

Alterar os direitos dos utilizadores

Esta janela é chamada no cartão de visita através dos itens do menu 
Editar (Figura 51 (4)).

Os direitos podem ser selecionados.
As funções dos diferentes direitos encontram-se no capítulo 5.8.3.1.

O endereço de e-mail e o número de telefone devem ser alterados na 
respetiva conta de utilizador (consulte o capítulo 5.7.1).

Figura 55 

Eliminar utilizador

Com o item do menu Eliminar, o cartão de visita de um utilizador e, 
assim, o acesso ao dispositivo pode ser eliminado após uma solicita-
ção de segurança.

Figura 56 
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5.8.3.3 Adicionar/Editar/Eliminar máquina

Por exemplo, uma máquina pode ser um servidor de telefone, um servidor de alarme ou um servidor de pager.
As mensagens do dispositivo podem ser enviadas a uma máquina desse tipo, que por sua vez pode reencaminhar automaticamente as men-
sagens para vários destinatários (chamada de serviço, etc.)

Apenas o texto da mensagem é enviado para uma máquina via SMS, sem os nomes do dispositivo e entradas/saídas e sem valores e unidades 
das entradas analógicas.
Quando se enviam e-mails, contudo, a mesma informação é enviada como para um utilizador.

Os SMS são enviados a partir de um número de telefone +41 79 807 20 06 na Suíça e +1 91 7746 07 51 no estrangeiro.

Por defeito, a mensagem para uma máquina é enviada utilizando o conjunto de carateres UCS2. Se apenas os caracteres do conjunto de cara-
teres GSM7 forem enviados, é apenas utilizado o conjunto de carateres GSM7.

O número de telefone configurado para uma máquina pode ser qualquer número de telefone incluindo números de telefone fixos.
Nota: Esteja ciente, em qualquer caso, que os SMS serão enviados mas poderão não ser recebidos pelo destinatário!

Adicionar máquina

Utilize o botão Adicionar uma máquina (Figura 51 (3)) para abrir esta 
janela.

Para uma máquina tem de se introduzir o número de telefone ou en-
dereço de e-mail. No segundo campo, isto tem de ser confirmado, 
porque a máquina não consegue responder a um e-mail de confirma-
ção como o utilizador.

Na área inferior de uma mensagem (SMS de teste) pode ser enviado 
à máquina para efeitos de verificação.

Figura 57 
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5.8.4 Entradas

O tipo de dispositivo que é definido quando se cria um novo dispositivo determina as opções de configuração das entradas. 

Tipo Âmbito das funções

CMS-10R/D 6 entradas de tensão digitais
Intervalo de tensão de entrada: 0 - 240 V ~

CMS-10R/DA 6 entradas de tensão digitais ou analógicas (comutáveis)
Intervalo de tensão de entrada (digital): 0 - 48 V ⎓
Intervalo de tensão de entrada (analógica): 0 - 10 V ⎓

CMS-10R/DAC 4 entradas de tensão digitais ou analógicas (comutáveis)
Intervalo de tensão de entrada (digital): 0 - 48 V ⎓
Intervalo de tensão de entrada (analógica): 0 - 10 V ⎓

2 entradas de corrente (I5 e I6) 4 - 20 mA ⎓ 

As entradas são amostradas a 10 Hz por canal, ou seja, se um sinal está presente na entrada durante menos de 100 milissegundos, não for 
detetado.

5.8.4.1 Configurar entradas digitais

Ativar ou desativar a entrada

Introduza o nome de entrada

Selecione o tipo de entrada dependendo do tipo de dispositivo (digital ou analógico / digital está pré-selecionado)

Atraso da mensagem de eventos para entradas digitais e analógicas
O tempo de atraso de mensagem pode ser definido para cada evento das entradas digitais e para cada limiar das entradas analógicas. 
Assim, a mensagem é apenas enviada para o utilizador depois deste tempo de atraso ter decorrido. O tempo de atraso pode ser intro-
duzido em horas, minutos e segundos.
Observação:
• Os limites dos valores do atraso da mensagem são os seguintes: 0-99 horas, 0-59 minutos, 0-59,9 segundos (99:59:59.9 no máx.)
• O valor mínimo é de 0,5 segundos.  O valor predefinido é de 1,0 segundo.

Mensagem se a entrada é controlada (entrada alta)

Figura 58 
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Mensagem se a entrada não é controlada (entrada baixa)

Destinatário da mensagem: use (+) para selecionar quem está a receber as mensagens e através de que canal e defina a confirmação 
(consulte também os capítulos 5.8.2.2, Figura 47)

Depois de feitas as definições, estas têm de ser aplicadas com o botão Aplicar.
Se premir o botão Fechar, as definições não são aplicadas.

Pode ocorrer que diversas entradas mudem de estado ao mesmo tempo. As mensagens individuais são enviadas para cada entrada de cada 
evento ativado.

Cada alteração de estado numa entrada que cria uma mensagem é processada em sequência de acordo com a sua ocorrência. Várias 
mensagens podem ser assim desencadeadas simultaneamente. Por exemplo, os dois estados “Falha da bomba” e “Excesso de temperatura” 
(2 entradas separadas) são simultaneamente reportados. Contudo, as mensagens são processadas ou seja enviadas uma após a outra.

6

7
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5.8.4.2 Configurar entradas analógicas

As entradas desejadas são definidas como “Analógicas” aqui.
As entradas analógicas são concebidas para um sinal de tensão normalizado de 0 - 10 V ⎓ ou sinal de corrente 4 - 20 mA ⎓ em conformidade 
com a IEC 60381-1/-2. A resolução aqui é de 12,5 mV ⎓ (ou 20 µA ⎓) para todo o intervalo.
Para exibir a entrada de tensão noutra unidade, tal como a temperatura, introduza os valores mínimo e máximo da unidade desejada no campo 
Valor. O Portal IoT converte assim automaticamente a unidade de tensão para a unidade desejada. 

Figura 59 
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Ativar ou desativar a entrada

Introduza o nome de entrada

Selecione o tipo de entrada (digital ou analógica no tipo de dispositivo)

Introduza a designação da unidade (m, V, °C, etc.)

Selecione o número de casas decimais exibidas (0 - 3)

Introduza o valor mínimo do valor exibido (corresponde a 0 V ⎓, resp. 4 mA ⎓)

Introduza o valor máximo do valor exibido (corresponde a 10 V ⎓, resp. 20 mA ⎓)

Janela de atraso: O dispositivo apenas envia a mensagem predefinida após o tempo definido se o sinal ainda estiver presente. Isto im-
pede que impulsos de entrada instáveis ou a ocorrerem repetidamente (por ex., ressalto de um interruptor) de enviarem diversas 
notificações idênticas.
Observação:
• Os limites dos valores do atraso da mensagem são os seguintes: 0-99 horas, 0-59 minutos, 0-59,9 segundos (99:59:59.9 no máx.)
• O valor mínimo é de 0,5 segundos.  O valor predefinido é de 1,0 segundo.

Introduza o valor limite superior e inferior e as mensagens desejadas. Cada um dos quatro valores limites pode ser ativado/desativado.
O valor e a unidade das entradas analógicas é enviado com a mensagem.

Uma vista gráfica da definição dos limites pode ser visualizada através do ponto de interrogação. Para fechar a janela, clique novamente 
no gráfico (ver Figura 62).

As mensagens ativadas podem ser enviadas periodicamente.
Além de uma mensagem, pode agora definir o número de vezes que o dispositivo deve enviar a informação (de hora a hora ou de mês 
e mês).
O valor de entrada e a unidade de entrada são também transmitidos. Consulte também Figura 42.

Alterar eventos: outro valor limite pode ser definido no qual uma mensagem é enviada. Este valor limite pode estar dentro ou fora do 
valor limite superior e inferior.
O valor limite adicional é introduzido no campo Valor de referência. 
O valor no qual uma mensagem deve ser enviada é introduzido no campo Passo. 
Exemplo: Valor limite = 7 V, passo = 2 V → a mensagem é enviada quando a tensão cai abaixo de 5 V ou excede 9 V.
A mensagem desejada é introduzida no campo Mensagem.

Destinatário da mensagem: use (+) para selecionar quem está a receber as mensagens e através de que canal e defina a confirma-
ção (consulte também o capítulo 5.8.2.2, Figura 47).

Processamento de valor analógico: O valor medido é superior ao valor limite:

 • O valor medido atual fica acima do valor limite superior     
 
 
O evento é apenas detetado se o valor medido tiver excedido o valor limite superior durante mais tempo do que o valor do atraso. 
O evento é atrasado no tempo do valor do atraso       . O visor do LED na entrada é igualmente atrasado. A notificação é dada quando o 
valor limite superior foi excedido e voltou a cair       .
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 Processamento de valor analógico: O valor medido é inferior ao valor limite:

 • O valor medido atual fica abaixo do valor limite superior     
O evento é apenas detetado se o valor medido tiver ficado abaixo do valor limite inferior durante mais tempo do que o valor do atraso. 
O evento é atrasado no tempo do valor do atraso        . O visor do LED na entrada é igualmente atrasado. A notificação é dada quando o 
valor limite superior não foi atingido e voltou a ser excedido.

Vista gráfica da interpretação dos valores limite

Este gráfico é aberto através do ponto de interrogação (Figura 59 (10)) e é fechado clicando no gráfico.

Figura 61 
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Limite superior cruzado para cima

Limite superior cruzado para baixo

Limite inferior cruzado para baixo

Limite inferior cruzado para cima

Evento
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5.8.5 Menu: Saídas

AVISO

Este dispositivo não é adequado para ser utilizado para monitorização de sistemas sensíveis ou de processos prioritários. Falhas ou interrup-
ções na rede móvel na fonte de alimentação podem impedir uma operação segura.

As saídas de quatro relés podem ser ligadas ou desligadas no Portal IoT, através da aplicação, através de uma mensagem SMS ou chamada 
telefónica. 

Ativar ou desativar a entrada

Introduza o nome de entrada

Desligar automático: 
Uma saída é automaticamente desligada a seguir a um tempo ajustável sem a necessidade de enviar um comando de desligar no 
Portal IoT, na aplicação através de SMS ou chamada. O tempo de atraso pode ser introduzido em horas, minutos e segundos. Os limi-
tes do valor do atraso são os mesmos que para as entradas. O valor mínimo é de 1,0 segundos (predefinição). Se a saída se desligar 
depois de decorrido o tempo definido, uma mensagem é enviada confirmando esta ação. Se for enviado um comando de desligar 
antes de decorrido o tempo definido, isto será tido em conta. A função tempo (está desativada por defeito), eventos e notificações 
deve estar ativada.

Eventos: 
Cada saída pode ser ativada ou desativada individualmente. A mensagem introduzida é enviada quando a saída é comutada. 

Figura 63 
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Mensagens de controlo SMS:
A saída pode ser ligada e desligada através de um texto SMS. Contudo, o dispositivo apenas reage ao texto exato, ou seja a mensa-
gem (comando de comutação) no SMS deve corresponder exatamente às palavras no campo Saída on ou Saída off. As maiúsculas e 
minúsculas são ignoradas. Os espaços entre as palavras e outros caracteres devem ser corretamente introduzidos.

Comutar múltiplas saídas com a mesma mensagem de controlo SMS
Esta funcionalidade refere-se à configuração das saídas digitais e às definições Controlo SMS > Mensagens de Controlo SMS.
Pode utilizar a mesma mensagem de controlo SMS para comutar diversas saídas simultaneamente. Para o fazer, basta colocar a 
mesma mensagem no campo de mensagem
(saída ativada ou saída desativada) para cada saída e clique em “Aplicar”.
Se esta funcionalidade for utilizada, irá receber um aviso de que a mesma mensagem de controlo está a ser utilizada em mais do 
que uma saída (ver Figura 63 ).
Se for introduzido um tempo para Desligar automático (3), a saída desliga-se automaticamente após este tempo.

Nem todos os carateres especiais podem ser utilizados em mensagens SMS. Estes carateres especiais são reconhecidos pelo software 
de programação e indicados por uma mensagem de erro e tem de ser removido.

Nota: Pode utilizar qualquer mensagem de controlo:
• O conjunto de carateres é Latin 1 (max. 30 caracteres). Para mais informações veja aqui.
• O ponto e vírgula (;) não é permitido.

Com Enviar confirmação, o dispositivo envia uma mensagem através de SMS à pessoa que enviou o comando de comutação no 
SMS, com Saída ON ou Saída OFF .

Com Permitir apenas números registados, apenas são considerados os comandos de comutação dos números de telefone que 
estão registados no menu Utilizadores/Máquinas.
Quando esta função está desligada, as saídas podem ser controladas a partir de qualquer número de telefone, desde que o número 
de telefone do dispositivo seja conhecido. Por motivos de segurança, apenas os números de telefone registados devem ser conside-
rados se possível (função ligada)!

Exemplos:
Ligue todas as saídas simultaneamente:
• Mensagem em cada campo de entrada (saída on)  “all_out_on”.
Desligue todas as saídas simultaneamente:
• Mensagem em cada campo de entrada (saída off)  “all_out_off”.

Com a Função de chamada, cada saída ativada é ligada através da identificação da pessoa que liga durante o tempo introduzido 
em (3). O dispositivo deteta a chamada e liga as saídas sem responder à chamada. As saídas são automaticamente desligadas nova-
mente a seguir a um tempo predefinido (desligar automaticamente).
Desta forma, pode efetuar-se uma ação sem incorrer em quaisquer custos. O número de telefone do dispositivo encontra-se no menu 
Vista geral (Figura 37 (11)).
A função de chamada apenas pode ser acionada pelos números de telefone que estão registados no menu Utilizador/Máquinas.

Para ativar o campo Controlo por chamada, deve ativar-se a saída Desligar automático (3). Se não estiver ativado, a mensagem 
aparece quando o botão Aplicar é premido.

Uma chamada é respondida pelo dispositivo como uma rejeição da chamada. Dependendo do fornecedor do telefone, ouve-se um sinal 
de ocupado. Contudo, a função de chamada é ainda executada corretamente.

5

6

Figura 64 
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Destinatário da mensagem: use (+) para selecionar quem está a receber as mensagens e através de que canal e defina a confirmação 
(consulte também o capítulo 5.8.2.2, Figura 47).

Depois de feitas as definições, estas têm de ser aplicadas com o botão Aplicar.
Se premir o botão Fechar, as definições não são aplicadas.

7
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5.8.6 Menu: Perfil de serviço

O item do menu Perfil de serviço está apenas visível se entrar em sessão no Portal IoT uma vez que o proprietário selecionou um perfil de 
serviço (consulte também o capítulo 5.5)!

5.8.6.1 Detalhes do perfil de serviço atual

Selecione um perfil de serviço de diferentes variantes. O perfil de serviço e os contingentes (por ex. SMS) aqui contidos estão associados ao 
dispositivo respetivo.

O perfil de serviço começa a funcionar desde o primeiro emparelhamento com este dispositivo, mesmo se o dispositivo tiver sido desempare-
lhado/emparelhado posteriormente. Parar ou interromper durante o prazo não é possível.

Logo que o perfil de serviço tenha sido selecionado, pode ser selecionado um perfil de serviço maior a qualquer altura.
Um downgrade para um perfil de serviço mas baixo é apenas possível após o período de contrato de um ano ter terminado.
Por forma a conseguir executar um downgrade, a renovação automática tem de estar desativada. Caso contrário, o mesmo perfil de serviço 
foi automaticamente renovado.

Contudo, o perfil de serviço será executado até o contrato expirar e não pode ser cancelado.
Antes do contrato expirar, iremos pedir-lhe que renove o perfil de serviço. Se o contrato não for renovado, o dispositivo fica inativo e pode ser 
reativado selecionando um perfil de serviço.

5.8.6.2 Extensão do perfil de serviço

Selecione se o perfil de serviço deve ou não ser automaticamente renovado.
Esta função está ativada por defeito. De forma a assegurar uma operação sem interrupções, recomendamos que deixe a função Renovação 
automática ativada.

Não se pode fazer downgrade ao perfil de serviço durante o prazo de um ano e apenas pode ser alterado dentro de 30 dias depois do perfil de 
serviço expirar. 30 dias após a expiração, o dispositivo fica inativo.
Se o dispositivo estiver inativo, selecione um perfil de serviço de forma a que o dispositivo possa ser novamente ativado.

Figura 65 
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Os seguintes e-mails de lembrete foram enviados ao proprietário:
 • 30 dias antes da renovação/expiração do perfil de serviço Lembre-se de que o perfil de serviço será renovado ou expirado. Pode ser reno-

vado ou modificado dentro de 30 dias após a expiração do período de um ano.

 • Após a renovação/expiração do perfil de serviço Lembre-se de que o perfil de serviço será renovado ou expirado. Se tiver expi-
rado o perfil de serviço pode ser renovado ou modificado dentro de 30 dias.

 • 7 dias antes do dispositivo ser definido para inativo Lembre-se de que após 7 dias, o dispositivo ficará inativo se o perfil de serviço 
não for renovado ou modificado.

 • 1 dia antes do dispositivo ser definido para inativo Lembre-se de que após 1 dia, o dispositivo ficará inativo se o perfil de serviço 
não for renovado ou modificado.

5.8.6.3 Cancelamento do perfil de serviço

O perfil de serviço apenas pode ser cancelado pelo proprietário após expiração do prazo de um ano. Não é possível o cancelamento durante 
o prazo.
A ComatReleco reserva-se o direito de bloquear o dispositivo no caso de provável má utilização ou não pagamento do montante devido para o 
perfil de serviço comprado. O dispositivo apenas será desbloqueado novamente após pagamento do montante devido em dívida.

5.8.6.4 Compra de pacotes de SMS

Os SMS comprados aqui pertencem ao proprietário e podem ser utilizados para todos os dispositivos.
O número de SMS disponíveis por proprietário está exibido na vista geral de dispositivos (Figura 33 (4).
As faturas para pacotes de SMS que comprou aparecem em Definições de conta/Pacotes de SMS/Histórico de pacotes de SMS (consul-
te o capítulo 5.7.3).

5.8.6.5 Compra de pacotes de SMS 

Os SMS comprados aqui pertencem ao proprietário e podem ser utilizados para todos os dispositivos. 
O número de SMS disponíveis por proprietário está exibido na vista geral de dispositivos (Figura 33 (4).
As faturas para os pacotes de SMS que comprou aparecem em Definições de conta/Pacote de SMS/Histórico de pacotes de SMS (consul-
te o capítulo 5.7.3).

5.8.6.6 Histórico do perfil de serviço

No Histórico do perfil de serviço, todas as faturas do perfil de serviço são exibidas e podem ser descarregadas em formato PDF na coluna 
Recibo.
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5.9 Atualização de Firmware

Se a actualização não foi iniciada automaticamente, a janela de ajus-
tes pode ser aberta no símbolo da roda dentada no item de menu 
Gerir (Figura 38 (7)).
É mostrada uma actualização de firmware disponível.

Clicar no botão Novo firmware disponível para executar a actua-
lização. Será então guiado ao longo do processo de actualização. A 
actualização pode demorar alguns minutos.

AVISO

Durante a instalação de uma atualização de firmware o dispositivo está fora de operação! 
Certifique-se de que o dispositivo não está a ser utilizado durante a instalação.

Logo que uma atualização de firmware esteja disponível, esta janela 
pop-up aparece automaticamente. Prima o botão Atualizar para ini-
ciar o processo de atualização.

O tempo para a atualização pode ser livremente escolhido mas deve 
ser efetuada o mais cedo possível.

Será então guiado pelo processo de atualização. A atualização pode 
demorar alguns minutos.

Figura 66 

Figura 67 
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6 Operação através de smartphone ou tablet

Tablet Instalar a aplicação Para o âmbito das funções e operação consulte o capítulo
 ou
 Abra o Portal IoT no browser Para o âmbito das funções e operação consulte o capítulo 5
 (Para utilizar o Portal IoT no browser, a aplicação tem de ser desinstalada!)

Smartphone Instalar a aplicação Para o âmbito das funções e operação consulte o capítulo  

Recomendamos sempre utilizar a mais recente versão do Android e Apple iOS.

Descrição da aplicação
Através da aplicação, os estados das entradas podem ser visualizados e as saídas podem ser ligadas e desligadas diretamente. Além disso, as 
seguintes informações podem ser modificadas: Atualize o seu perfil (por ex. informação pessoal e localização), mude a palavra-passe, compre 
pacotes de SMS e configure a compra automática de SMS.
Se estiver disponível uma nova versão do firmware, se selecionar o seu dispositivo ser-lhe-á pedido que o atualize para a versão mais recente. 
Esta opção apenas está disponível para utilizadores com direitos de acesso <Gerir>.
Apenas proprietários do dispositivo: Se nenhum perfil de serviço tiver sido selecionado para o seu dispositivo ou se o perfil de serviço tiver 
expirado, ser-lhe á pedido que selecione um perfil de serviço. Contudo, a atualização ainda tem de ser executada num computador.
Apenas proprietários do dispositivo: Se recebeu um convite para ser proprietário de um dispositivo, pode agora aceitar este convite no seu 
smartphone ou tablet.

Não é possível configurar o dispositivo.

6.9.1 Vista geral

Instalar a aplicação
Para tablets e smartphones com sistemas operativos iOS ou Android, 
a aplicação Portal IoT da ComatReleco está disponível para down-
load gratuito:
Apple Store:  Link
Google Play Store  Link

Quando definir a aplicação, pode entrar em sessão com uma conta 
existente ou criar uma nova conta.
A palavra-passe pode ser agora reposta ou pode ser solicitada uma 
nova palavra-passe.

Nos separadores sob a barra de menus podem ser exibidos diferentes 
tipos de dispositivos (Os Meus/Atribuídos a Mim/Instalados por mim).

O nome do dispositivo, tipo e estado da conexão são exibidos no canto 
inferir esquerdo do visor do dispositivo.

Na metade direita são exibidos os valores e estado das entradas e, em 
baixo, as saídas podem ser ligadas e desligadas diretamente.

Figura 68 

Figura 69 

https://apps.apple.com/ch/app/comatreleco-iot-portal/id1477032348
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comatreleco.iotportal.mobile&gl=CH
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Estado da mensagem do SMS para entradas e saídas durante a operação
O estado de todas as entradas e saídas pode agora ser solicitado por uma mensagem SMS durante a operação. Envie uma mensagem SMS 
“Estado” para o número de telefone do dispositivo.
O comando “Estado” não é sensível a maiúsculas/minúsculas (por ex. Estado, ESTADO, estado é aceite pelo dispositivo). Apenas utilizadores/
máquinas registados de um dispositivo podem enviar a mensagem, caso contrário, o dispositivo não irá enviar a informação de estado.

As seguintes informações serão enviadas de volta para o dispositivo:
Formato SMS para utilizadores
• Nome do dispositivo
• Entrada n: nome configurado: 0 ou 1 para entradas digitais, o valor real das entradas analógicas seguido pela unidade configurada
• Saída n: nome configurado: 0 ou 1

Entradas/Saídas desativadas, não utilizadas não são exibidas no SMS.
Formato SMS para máquinas
<serial-number>;<timestamp>;<i1>;<i2>;<i3>;<i4>;<i5>;<i6>;<o1>;<o2>;<o3>;<o4>

Exemplo:
1939VS000096;2021-08-12T13:15:21.000Z;0;1;x;54.1 %;28.97 °C;x;0;x;x;1
• Número de série (número de série do dispositivo único de 12 dígitos)
• Carimbo de tempo (em formato ISO 8601  AAAA-MM-DDTHH:mm:SS.sssZ), o tempo é exibido em UTC
• 0 ou 1 para entradas e saídas digitais
• o valor real das entradas analógicas seguido pela unidade configurada x se a entrada/saída for desativada, não utilizada

Observação:
As mensagens SMS enviadas pelo dispositivo serão deduzidas do SMS disponível por mês do dispositivo (ou se for zero, a partir da conta do 
proprietário). Dependendo da configuração do dispositivo, ou seja, nomes das entradas/saídas e parâmetros, os SMS podem exceder o máximo 
de 160 carateres e depois, mais do que uma mensagem SMS será enviada.

Abre-se uma janela pop-up é aberta através dos três pontos na barra 
de menus.
Sair de sessão
Saia de sessão da conta de utilizador na aplicação.

Definições da conta
Perfil: Informações gerais sobre a conta e endereço de faturação 
(consulte o capítulo 5.7.1)
Palavra-passe: Mudar a palavra-passe existente (consulte o capítu-
lo 5.7.2)
Pacote de SMS: compra de um novo pacote de SMS e configuração 
da compra de pacote de SMS automática (consulte o capítulo 5.7.3)

Adicionar um dispositivo
Pode adicionar um dispositivo utilizando o código de convite que re-
cebeu por e-mail ou SMS. Isto fica em seguida visível no Portal IoT.

A versão da aplicação está exibida na parte de baixo.

Figura 70 



 ComatReleco CMS-10R | Manual do Utilizador | 45013-055-51-007 |  60 

6.9.2 Vistas detalhadas

Na vista geral (Figure 67) no lado esquerdo, toque no ecrã do disposi-
tivo para exibir a vista detalhada.

O estado da conexão, a qualidade do sinal e o número de telefone do 
dispositivo são exibidos.
O visor (ou os estados de entrada/saída) podem ser atualizados em 
baixo.
O estado das entradas é exibido em baixo.

Com o seu dedo, passe de baixo para cima para ver informações adi-
cionais (Figure 70).

A hora e data da última alteração de uma entrada ou saída é exibida 
no ecrã de estado.

As saídas podem ser ligadas e desligadas diretamente através dos 
cursores.

Em Documentos, a área de download no portal da web da 
ComatReleco pode ser aberto, onde todos os documentos relativos ao 
dispositivo estão disponíveis.

Figura 71 

Figura 72 

https://www.comatreleco.com/en/user-manual/
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7 Manutenção e resolução de problemas

7.1 Manutenção

O dispositivo é isento de manutenção.

7.2 Resolução de problemas

Problema Causa possível Solução

 O LED EXECUTAR não pisca Sem fonte de alimentação  ¾ Verifique a fonte de alimentação

 ¾ Reiniciar o dispositivo

 ¾ Prima o botão Repor no dispositivo durante, 
pelo menos 4 segundos

O dispositivo não está conectado ao Portal IoT Erro de rede  ¾ Verifique se um LED 2G, 3G ou 4G está aceso no 
dispositivo

 ¾ Verifique se o LED EXECUTAR no dispositivo está 
a piscar

 ¾ Verifique o estado da conexão no Portal 
IoT (LED verde). Atualizar o Portal IoT 
(menu Vista geral, ou prima F5)

 ¾ Reiniciar o dispositivo

A conexão de rádio móvel é fraca A força do sinal de conexão é fraca  ¾ Verifique a intensidade do sinal no Portal IoT 
(consulte o capítulo 5.8.1 (10))

 ¾ Verifique a cor do estado LEDs de sinal rádio no 
dispositivo (consulte o capítulo 3.8)

 ¾ Utilize uma antena remota se necessário 
(consulte o capítulo 4.4)

O link nos e-mails não funciona Web browser desatualizado.
Uma funcionalidade de monitorização de 
segurança está a impedir o funciona-
mento correto do link.

 ¾ Utilize o web browser Google Chrome, 
Mozilla Firefox ou Microsoft Edge e atualize 
o browser para a versão mais recente

 ¾ Copie o link do e-mail e cole-o na linha de 
endereço do web browser

 ¾ Repor a palavra-passe (consulte o capítulo 5.2.1)

Os estados das entradas e das saídas não estão 
corretos no Portal IoT

O Portal IoT não foi atualizado  ¾ Atualizar o Portal IoT 
(menu Vista geral, ou prima F5)

Não estou a receber e-mails Configuração incorreta
Definições de Firewall

 ¾ Verificar a configuração do dispositivo 

 ¾ Verificar as definições de firewall

 ¾ Verifique a sua pasta spam

Não estou a receber mensagens de texto A conta SMS está vazia  ¾ Atualize o seu perfil de serviço 
(consulte o capítulo 5.8.6.1) ou

 ¾ Compre pacotes de SMS e configure a compra 
automática (consulte o capítulo 5.7.3.2)
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Não estou a receber mensagens push no meu 
smartphone

O sistema operativo no smartphone ou 
na aplicação não está atualizado

A gestão da bateria no smartphone está 
a impedir as mensagens push

 ¾ Atualize o sistema operativo  
(iOS min. versão 6 / Android min. versão 9)

 ¾ Atualize a aplicação  
(Apple Store / Google Play Store)

 ¾ No smartphone em Definições/aplicações, 
permita as notificações da aplicação 
Portal IoT da ComatReleco

 ¾ No smartphone em Definições/Gestão da bateria 
defina a gestão da bateria para manual (ape-
nas com Android)

 ¾ Utilize o Portal IoT no browser da Interne 
(Google Chrome) em vez da aplicação e crie 
um atalho

A chamada não funciona O controlo telefónico não está ativado  ¾ O número de telefone não está registado em 
Utilizadores/Máquinas

 ¾ Ative o controlo telefónico Chamada na saída 
desejada (consulte o capítulo 5.8.5 (6))

 ¾ Verifique a intensidade do sinal no dispositivo 
(ver Figura 2 (4)) ou no Portal IoT

Não recebo mensagens push no meu PC Está possivelmente instalada ou ativada 
uma extensão de AdBlocker no browser

 ¾ Desinstale ou desative a extensão AdBlocker no 
seu browser

Mais informações e assistência podem ser encontrados no Portal IoT sob o item do menu Vista geral/Documentos (ver Figura 37 (18)), 
ou no portal da Internet ComatReleco em FAQ (Perguntas Frequentemente Feitas)  Link.

https://www.comatreleco.com/en/user-manual/
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7.3 Troca do dispositivo

As reparações na máquina apenas podem ser efetuadas pela ComatReleco. Envie os dispositivos com defeito à ComatReleco ou ao seu reven-
dedor. Quando devolver mercadorias à ComatReleco, solicite um número de autorização para devolver material (RMA) adiantadamente.

Para devolver o dispositivo, embale-o de uma forma semelhante como o recebeu com a embalagem original de forma a poder ser transportado 
em segurança.

Consulte o portal da web da ComatReleco quanto às condições de entrega e informações sobre devolução de encomendas  Link.

PERIGO

Risco de morte devido a choque elétrico!
Apenas monte ou desmonte o dispositivo quando este estiver desligado da fonte de alimentação.

AVISO

O trabalho descrito neste capítulo apenas pode ser efetuado por eletricistas qualificados (ver também o capítulo 2.3)!

7.4 Substituir «velho» CMS-10x por novo CMS-10R

Substitua o dispositivo se necessário.
 • Desligue a tensão

 • Remova todos os cabos e conexões

 • Desmonte o dispositivo (consulte o capítulo 4.2.2)

 • Substitua o dispositivo por um dispositivo idêntico (ver quadro)

Os dispositivos CMS-10R têm a mesma atribuição de pinos elétricos das anteriores unidades CMS-10.

Versão do dispositivo atual Versão anterior

CMS-10R-D/AC110-240V CMS-10F/AC110-240V

CMS-10R-DA/DC12-48V CMS-10F/DC12-48V ou CMS-10ADF/DC12-48V

CMS-10R-DAC/DC12-48V CMS-10ACDF/DC12-48V

A configuração do anterior dispositivo CMS-10 pode ser importada para o novo dispositivo. Consulte o capítulo 5.8.2.3.

https://www.comatreleco.com/en/legalnotice/
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8 Eliminação

Informação para utilizadores sobre a eliminação de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico de acordo com a diretiva REEE (resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos):

Para casas particulares

O pictograma acima significa que o equipamento elétrico e eletrónico não pode ser misturado com aparelhos domésticos de carater geral. 
Para um tratamento, recuperação e reciclagem corretos, entregue este produto num centro de recolha designado onde será aceite sem custos.
Uma eliminação correta deste produto irá ajudar a preservar valiosos recursos e a evitar potenciais impactos negativos sobre a saúde humana 
e ambiente que poderiam, caso contrário ser provocados por um manuseamento incorreto dos resíduos.
Contacte a sua autoridade local para obter detalhes sobre o centro de recolha designado mais próximo.
Podem ser aplicadas multas no caso de eliminação incorreta destes resíduos, dependendo da legislação nacional.

Para utilizadores profissionais na União Europeia

Se desejar eliminar equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para mais informações. Observe também os 
regulamentos específicos do país.

Para eliminação nos países fora da União Europeia

O símbolo acima é apenas válido na União Europeia (UE). Se desejar eliminar este produto, contacte as suas autoridades locais ou o seu reven-
dedor e pergunte qual é o método de eliminação correto.

Material de embalagem

Elimine o material de embalagem de acordo com os regulamentos nacionais aplicáveis.
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9 Dados técnicos

9.1 Dimensões

9.2 Dados técnicos

Os dados técnicos para todos os tipos de equipamento encontram-se no portal da web da ComatReleco na secção Fichas de dados CMS-10R.
 Link

Todas as dimensões em mm

Figura 73 

https://www.comatreleco.com/en/user-manual/
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10 Detalhes de encomenda e acessórios

Os dispositivos apenas podem ser operados com acessórios da gama ComatReleco.
Encontra informações sobre isto na tabela em baixo ou no portal da web ComatReleco/Produtos/Monitorização remota e Controlo  Link.
A operação com outros acessórios pode resultar em danos e/ou não conformidades.

Número de encomenda Descrição

Dispositivos individuais Z1

CMS-10R-D/AC110-240V-Z1 CMS-10 digital com antena curta 50 mm

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1 CMS-10 analógica 0 - 10 V ⎓ / digital com antena de haste de 50 mm

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1 CMS-10 analógica 0 - 10 V ⎓ / digital, analógica 4 - 20 mA ⎓ com antena de haste 50 mm

Dispositivos individuais Z2

CMS-10R-D/AC110-240V-Z2 CMS-10 digital com antena curta 50 mm

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2 CMS-10 analógica 0 - 10 V ⎓ / digital com antena de haste de 50 mm

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2 CMS-10 analógica 0 - 10 V ⎓ / digital, analógica 4 - 20 mA ⎓ com antena de haste 50 mm

Kits de dispositivos Z1

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1-KIT1 CMS-10 analógica 0-10 V ⎓ / digital com antena curta de 50 mm, antena de base magnética com cabo de 2,5 m 
e fonte de alimentação de 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z1-KIT2 CMS-10 analógica 0-10 V ⎓ / digital com antena curta de 50 mm, antena de base magnética com cabo de 2,5 m 
e fonte de alimentação de 30 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1-KIT1 CMS-10 analógica 0 -10 V ⎓ / digital, analógica 4 - 20 mA ⎓ com antena curta de 50 mm, antena de base 
magnética com cabo de 2,5 m e unidade de fonte de alimentação de 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z1-KIT2 CMS-10 analógica 0 -10 V ⎓ / digital, analógica 4 - 20 mA ⎓ com antena curta de 50 mm, antena de base 
magnética com cabo de 2,5 m e unidade de fonte de alimentação de 30 W, 24 V ⎓

Kits de dispositivos Z2

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2-KIT1 CMS-10 analógica 0-10 V ⎓ / digital com antena curta de 50 mm, antena de base magnética com cabo de 2,5 m 
e fonte de alimentação de 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2-KIT2 CMS-10 analógica 0-10 V ⎓ / digital com antena curta de 50 mm, antena de base magnética com cabo de 2,5 m 
e fonte de alimentação de 30 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2-KIT1 CMS-10 analógica 0 -10 V ⎓ / digital, analógica 4 - 20 mA ⎓ com antena curta de 50 mm, antena de base 
magnética com cabo de 2,5 m e unidade de fonte de alimentação de 15 W, 24 V ⎓

CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2-KIT2 CMS-10 analógica 0 -10 V ⎓ / digital, analógica 4 - 20 mA ⎓ com antena curta de 50 mm, antena de base 
magnética com cabo de 2,5 m e unidade de fonte de alimentação de 30 W, 24 V ⎓

Fontes de alimentação

HDR-15-24 Unidade de fonte de alimentação para montagem do distribuidor 15 W, 24 V ⎓

HDR-30-24 Unidade de fonte de alimentação para montagem do distribuidor 30 W, 24 V ⎓

Antenas (*)

CMS-ANT-STUB/INT-50MM Antena de dispositivo curta de 50 mm

CMS-ANT-BLADE/INT-150MM Antena do dispositivo tipo lâmina com 150 mm

CMS-ANT-MAG1/INT-2,5M Antena de montagem magnética com cabo de 2,5 m

CMS-ANT-MAG2/EXT-2,0M Antena de montagem magnética IP66 com cabo de 2,0 m

CMS-ANT-BRACK/EXT-5M Antena de montagem em suporte IP66 com cabo de 5 m

CMS-ANT-PUCK/EXT-3M Antena de disco de montagem em painel IP66 com cabo de 3 m

CMS-ANT-PUCK-GPS/EXT-3M Antena de disco GPS de montagem em painel IP66 com cabo de 3 m 

Cabos de extensões da antena (*)

CMS-ANT-KAB/2,5M Cabo de extensão de antena de 2,5 m

CMS-ANT-KAB/5M Cabo de extensão de antena de 5 m

CMS-ANT-KAB/10M Cabo de extensão de antena de 10 m

CMS-ANT-KAB/20M Cabo de extensão de antena de 20 m 

https://www.comatreleco.com/en/produkt-kategorie/remote-monitoring-remote-control_f5_en/


 ComatReleco CMS-10R | Manual do Utilizador | 45013-055-51-007 |  67 

Sensores

MV LKM 274 Conversor PT100 / PT1000 com saída 0 - 10 V ⎓, para montagem do distribuidor

RF05 Sensor de temperatura interior com saída 0 - 10 V ⎓, 0 - 50 °C

RF01-U2-D Sensor de temperatura interior com saída 0 - 10 V ⎓, 0 - 50 °C, com visor

RTBSB-001-010 Termostato bimetálico com 1 contacto de comutação, 5 - 30 °C

WF50-EXT-U4 Sensor de temperatura exterior com saída 0 - 10 V ⎓, -50 - 50 °C

KS-110 Sensor de temperatura e humidade com saídas 0 - 10 V ⎓, -40 - 80 °C, 0 - 100 % rH, cabo com comprimento de 2 m

PS1 Sonda de nível com saída 0 - 10 V ⎓, 0 - 0,5 bar

(*) Os dispositivos são testados e aprovados com as antenas e extensões. A ComatReleco declina qualquer responsabilidade pela utilização de 
outros produtos. Pode igualmente levar a perda de conformidade do produto.

Para cabos de extensão já prontos e antenas direcionais, contacte support@comatreleco.com.

mailto:support%40comatreleco.com.?subject=
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