
Tópico espaçador

Folha de instruções
Obrigado por adquirir um SiteManager da série RT1.
Para garantir a utilização segura do produto, leia e compreenda
cuidadosamente este documento. Esta é uma tradução automática do
documento principal original em inglês. Em caso de dúvida, consulte o
documento principal original em inglês.
Guarde este documento num local seguro e certifique-se de que o
mesmo seja entregue ao utilizador final do produto.
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Marcas comerciais
Nomes de empresas e nomes de produtos neste documento são
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das suas
respetivas empresas.
A solução de acesso remoto da série RT1 é um produto da marca
OMRON desenvolvido pela Secomea. Secomea é um fabricante líder
de equipamento de comunicação industrial com um forte foco na
segurança e usabilidade dos produtos.

Precauções de segurança
Definição de informações de precaução

ATENÇÃO
Indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá causar ferimentos graves
ou a morte. Além disso, poderão ocorrer danos
materiais graves.

Cuidado
Indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados, ou em danos materiais.

Precauções de segurança

ATENÇÃO

Para que este produto esteja em conformidade com as certificações
de segurança, o mesmo terá de ser instalado num local de acesso
restrito.
Não tente desmontar, reparar ou modificar o produto de forma
alguma. Se o fizer, poderão ocorrer avarias ou incêndios.
Certifique-se de que apenas pessoal competente e qualificado efetua
a instalação e configuração da unidade RT1. A instalação incorreta ou
definições de segurança não recomendadas podem colocar o seu
sistema em risco.
Certifique-se de que a sua unidade RT1 tem sempre a versão de
firmware mais recente instalada para obter a melhor funcionalidade e
proteção em termos de cibersegurança.
Não ligue as portas DEV e UPLINK à mesma rede física. Se o fizer,
poderá colocar o seu sistema em risco.
Não atribua o endereço DEV na mesma rede lógica que a porta
UPLINK. Se o fizer, poderá colocar o seu sistema em risco.

Precauções para uma utilização segura

Utilize sempre uma fonte de alimentação que forneça energia dentro
da gama especificada do produto.
Não dobre nem puxe os cabos para além do limite normal. Não
coloque objetos pesados sobre os cabos ou outros tipos de cablagem.
Se o fizer, poderá danificar os cabos.
Não deixe cair o produto nem o sujeite a vibrações ou choques
anormais. Se o fizer, poderão ocorrer avarias ou queimaduras no
produto.
Depois de efetuar alterações na cablagem da unidade, verifique
novamente todas as ligações antes de ligar a fonte de alimentação.
As ligações incorretas podem causar danos permanentes na unidade
ou no sistema.
Ao retirar o produto da embalagem, verifique cuidadosamente se
existem riscos externos ou outros danos. Além disso, agite
suavemente o produto e verifique se existe algum som anormal.

Inspecione e verifique regularmente o SiteManager para se certificar
de que a superfície não está partida e de que não existem sinais de
danos. Se a superfície estiver partida ou se houver sinais de danos no
SiteManager, desligue-o imediatamente.
Elimine o produto de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

Precauções para uma utilização correta

Não utilize nem armazene o produto nos seguintes locais. O
funcionamento pode ser interrompido ou poderão ocorrer avarias.
* Locais sujeitos à luz solar direta
* Locais sujeitos a temperaturas ou níveis de humidade fora da gama
especificada nas especificações
* Locais sujeitos à condensação como resultado de mudanças
severas na temperatura
* Locais sujeitos a gases corrosivos ou inflamáveis
* Locais sujeitos a poeiras (especialmente pó de ferro) ou sais
* Locais sujeitos à exposição a água, óleo ou produtos químicos
* Locais sujeitos a choques ou vibrações
Tome contramedidas adequadas e suficientes ao instalar o produto
nos seguintes locais.
* Locais sujeitos a ruído forte e de alta frequência
* Locais sujeitos à eletricidade estática ou outras formas de ruído
* Locais sujeitos a campos eletromagnéticos fortes
* Locais sujeitos a possível exposição à radioatividade
* Locais perto de linhas elétricas
Esteja sempre em contacto com um pedaço de metal ligado à terra
para descarregar a eletricidade estática do seu corpo antes de iniciar
um procedimento de manutenção ou instalação.
Não permita a entrada de aparas de cabos, lascas ou outros materiais
externos no produto. Caso contrário, podem ocorrer queimaduras,
falhas ou avarias. Cubra o produto ou tome outras contramedidas
adequadas, especialmente durante os trabalhos de cablagem.

Descrição geral do RT100

B C

A

O esquema pode variar consoante a sua configuração.
A Vista frontal com as portas Ethernet e indicadores LED.
B Vista superior com a ranhura SIM (micro), Uplink móvel e conectores

USB.
C Vista inferior com as ligações elétricas, portas de E/S e porta série

Portas Ethernet
Utilize um cabo de interligação Ethernet padrão (direto ou cruzado) para
ligar a porta UPLINK a um interrutor numa rede com acesso à Internet.
Nota: Isto não se aplica a modelos que utilizem Wi-Fi ou 4G.
Ligar:

Apenas a porta UPLINK para unicamente aceder ao equipamento no

lado Uplink. A
Uplink e DEV para uma rede existente ou separada. Certifique-se de

que a rede ligada está separada da rede UPLINK. B

PLC

192.168.2.100/24

PLC

192.168.2.2/24

10.0.0.2

192.168.2.2/24

192.168.2.5/24

A B

C D

Nota:

NÃO ligue as portas DEV e UPLINK à mesma rede física. C
NÃO atribua o endereço DEV na mesma rede lógica que o endereço

UPLINK.C D

Indicadores LED
Os indicadores LED fornecem informações de estado.
Tenha em atenção que pode demorar algum tempo até o LED de estado
apresentar um novo estado. Por exemplo, um corte de ligação GM pode
demorar até 4 minutos a ser apresentado, dependendo da configuração
do intervalo Keep-alive no GateManager.

Modelos RT100 Estado Conetividade
A iniciar Pisca a

vermelho
continuament
e

-

GateManager a ligar ou desligar Pisca duas
vezes a
vermelho

-

A gestão remota é desativada via
INPUT1 ou GUI do SiteManager
SiteManager no modo de reativação por
SMS

- Pausa longa e
2
intermitências
a verde

GateManager ligado Aceso a verde-
UPLINK está fisicamente desligada
A configuração do GateManager está em
falta no SiteManager
Nenhuma rota para o anfitrião do
GateManager devido ao respetivo
endereço estar configurado como nome
DNS, e um servidor DNS não está
configurado ou não está acessível/
operacional

Aceso a
vermelho

-

LinkManager ligado - Aceso a verde

Modelo RT100-W5M3010 (Wi-Fi) UPLINK2
Nenhum SSID Wi-Fi configurado
SSID configurado, mas nenhuma chave Wi-Fi
configurada
SSID e chave Wi-Fi configurados, mas não foi
encontrado nenhum ponto de acesso
correspondente ao SSID

DESLIGADO

SSID Wi-Fi encontrado, mas ainda não está ligado.
Possível erro na chave Wi-Fi.

2 intermitências a
verde

Wi-Fi ligado com êxito. Aceso a verde

Modelo RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Nenhum cartão SIM detetado DESLIGADO
Código PIN do SIM errado ou em falta 3 intermitências a

verde

Modelo RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Código PIN do SIM correto, mas sem ligação.
(Resolução de problemas na GUI do SiteManager)

2 intermitências a
verde

GPRS ligado (ligação lenta) Aceso a verde e 1
intermitência a
verde

3G ou 4G ligado (ligação rápida) Aceso a verde
SiteManager está no modo de reativação por SMS Pausa longa e 2

intermitências a
verde

Conectores USB
A porta USB limita o consumo de energia para dispositivos periféricos a
500 mA por conector USB. Isto está em conformidade com o padrão
USB 2.0.

Portas de E/S
Porta de entrada digital 1 e 2
Porta de entrada 1 = predefinição atribuída para alternar o acesso do
GateManager. Ligue um interrutor de LIGAR/DESLIGAR para
controlar quando o serviço remoto deve ser permitido.
ESTADOS:
• LIGADO = 0,16 V ou menos
• Não definido = 0,16 V a 2,34 V
• DESLIGADO = de 2,34 V a 3,3 V
• DESLIGADO = não está ligado (resistência de "pull-up" de 10 kΩ

até 3,3 V)
Saída de relé 1
Configuração predefinida para ligar quando um LinkManager é ligado.
DICA: Ligue um indicador para notificar os utilizadores de que o
dispositivo se encontra em manutenção.
ESTADOS:
• DESLIGADO = os pinos estão isolados
• LIGADO = os pinos estão ligados

ESPECIFICAÇÕES:
Corrente máx. de dissipação = 0,5 A
Tensão máx. = 24 V
Saída digital 2
ESTADOS:
• DESLIGADO = impedância mín. de 24 MΩ
• LIGADO = impedância máx. de 0,5 Ω

ESPECIFICAÇÕES:
Tipo de drenagem aberta = a tensão deve ser fornecida por uma fonte
externa (máx. de 24 V) ou pelo ping de tensão de saída (5 V).
Corrente máx. de dissipação = 0,2 A

Instalação mecânica
Montagem em calha DIN

B

CA

1. Posicione a parte inferior do SiteManager contra a calha DIN e

empurre o SiteManager para cima A .

2. Na posição superior, incline o SiteManager na horizontal. B

3. Desça e solte o SiteManager. C

4. Certifique-se de que está bem montado.

Série RT1  
SiteManager RT100



Instalação elétrica
Ligação elétrica
A

C
B

A  Ligar 12 - 24 V DC
B  Ligar a 0 V
C  Ligar à terra para reduzir os sinais de interferência

Consumo elétrico: Máx. de 6 W.

Instalação do software
1. Ligar à Internet (3 métodos mencionados abaixo)
2. Ligar ao GateManager (mencionado abaixo)
3. Configurar o GateManager
4. Configurar o SiteManager
5. Utilizar o LinkManager

Utilizar a UPLINK para aceder à Internet
O SiteManager requer acesso à Internet através de uma porta UPLINK
para alcançar um servidor GateManager. Por predefinição, este
receberá o respetivo endereço IP por DHCP e apenas terá de configurar
manualmente a UPLINK se utilizar um IP fixo na UPLINK.
Escolha um dos 4 métodos seguintes:

1. Utilizar o Appliance Launcher

a. Transfira e instale a ferramenta Appliance Launcher a partir de 
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Ligue a porta DEV1 ou UPLINK do SiteManager à rede local e
ligue-o. O SiteManager deve estar ligado à mesma sub-rede que
o computador. Em alternativa, ligue o SiteManager com um cabo
Ethernet diretamente ao computador.

c. Ligue o SiteManager e aguarde aproximadamente 1 minuto para
que fique pronto.

d. Inicie o Appliance Launcher e o SiteManager deverá estar
listado no primeiro ecrã. Se não aparecer imediatamente, tente
premir o botão "Pesquisar" algumas vezes. (Tenha em atenção
que o Appliance Launcher apenas apresentará o SiteManager
se o computador possuir um endereço IP privado genuíno
[10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x ou 169.254.x.x])

e. Siga as indicações do assistente e defina o endereço UPLINK
se pretender utilizar um endereço IP fixo, ou prossiga o
assistente para o menu UPLINK2 para definir a chave SSID/Wi-
Fi para um módulo com Wi-Fi integrado ou código PIN para um
modem de banda larga integrado.

f. Configure as definições do GateManager.
Consulte o tópico Configurar o GateManager on page 2 para
obter mais informações.

2. Utilizar o endereço IP predefinido (10.0.0.1)

a. Ligue a porta DEV1 do SiteManager à porta Ethernet do
computador com um cabo Ethernet padrão.

b. Configure o adaptador Ethernet do computador para 10.0.0.2
com a máscara de sub-rede 255.255.255.0.

c. Ligue o SiteManager e aguarde aproximadamente 1 minuto para
que fique pronto.

d. Introduza o seguinte no browser: https://10.0.0.1
e. Inicie a sessão com "user admin" e o endereço MAC do

SiteManager como palavra-passe (impresso na etiqueta do
produto).

f. Aceda ao menu Sistema --> UPLINK para definir o endereço
UPLINK se pretender utilizar um endereço IP fixo, ou aceda ao
menu UPLINK2 para definir a chave SSID/Wi-Fi para um módulo
com Wi-Fi integrado ou código PIN para um modem de banda
larga integrado.

g. Configure as definições do GateManager.
Consulte o tópico Configurar o GateManager on page 2 para
obter mais informações.

3. Utilizar um servidor DHCP

a. Ligue a porta UPLINK do SiteManager à rede local e ligue-o.
b. Após aproximadamente 1 minuto, o SiteManager deve ter

recebido um endereço IP do servidor DHCP.

c. Verifique a lista de alocação do servidor DHCP para consultar o
endereço IP.

d. Introduza o endereço IP no browser precedido de https:// (por
exemplo, https://192.168.41.13).

e. Inicie a sessão com "user admin" e o endereço MAC do
SiteManager como palavra-passe (impresso na etiqueta do
produto).

f. Aceda ao menu Sistema --> UPLINK para definir o endereço
UPLINK se pretender definir um endereço IP fixo, ou aceda ao
menu UPLINK2 para definir a chave SSID/Wi-Fi para um módulo
com Wi-Fi integrado ou código PIN para um modem de banda
larga integrado.

g. Configure as definições do GateManager.
Consulte o tópico Configurar o GateManager on page 2 para
obter mais informações.

4. Utilizar um dispositivo de memória USB

a. Inicie o GateManager com o domínio fornecido.
b. Introduza os parâmetros do GateManager, o endereço do

GateManager, o token de domínio e o nome do SiteManager.
c. Clique no símbolo "Configuração USB" e configure as definições

da porta UPLINK ou UPLINK2. Se o SiteManager estiver ligado
a uma Intranet local com um servidor DHCP, não é necessário
configurar nada.

d. Clique em "Criar" para guardar o ficheiro CFG localmente no
computador.

e. Copie o ficheiro .cfg para um dispositivo de memória USB
formatado em FAT32.

f. Ligue o SiteManager e aguarde até que esteja pronto (o
indicador de estado para de piscar)

g. Insira o dispositivo de memória e aguarde até que o
SiteManager seja reiniciado automaticamente. Se o
SiteManager tiver acesso ao GateManager, o indicador de
estado deverá ficar verde.

h. Retire o dispositivo de memória. Não é necessária qualquer
outra configuração.

Utilizar um modem de banda larga para aceder à
Internet

A ligação do modem de banda larga é referida como UPLINK2. Como
predefinição, o SiteManager irá tentar utilizar sempre a ligação Ethernet
(UPLINK) e apenas utilizará a UPLINK2 se a ligação à Internet for
perdida na UPLINK. Depois de ser estabelecida uma ligação na
UPLINK2, a comutação para a UPLINK apenas será efetuada na
próxima reinicialização ou se a ligação à Internet na UPLINK2 for
perdida.
Modelo RT100-EMM3010: está integrado um modem de banda larga.
Para reduzir o tráfego de dados, pode configurar a UPLINK2 para
permitir que a ligação de banda larga entre no modo de suspensão em
caso de inatividade. A ligação será restabelecida quando enviar uma
SMS para o número de telefone do cartão SIM.
Modem ou cartão SIM sem código PIN
Não é necessário configurar a UPLINK2 no SiteManager (é possível
remover o código PIN de um cartão SIM introduzindo-o num telemóvel
normal e utilizando a função que permite remover o PIN).
Modem com código PIN do cartão SIM
Se o modem utilizar um código PIN do cartão SIM, introduza o código no
menu UPLINK2 do SiteManager. O SiteManager detetará
automaticamente o APN (nome do ponto de acesso) de uma tabela
interna, mas o APN também pode ser introduzido manualmente através
da GUI do SiteManager.
Inserir o cartão SIM
Insira o cartão SIM no SiteManager.

1. Deslize o cartão SIM na ranhura e empurre-o para dentro até ouvir
ou notar que o bloqueio de mola se encontra ativado.

2. Certifique-se de que o cartão SIM não está saliente no
compartimento do SiteManager. Isto garante que o cartão SIM se
encontra inserido corretamente.

Modelo RT100-W5M3010 (Wi-Fi)
Está integrado um módulo cliente Wi-Fi.
Estes modelos podem funcionar como um ponto de acesso Wi-Fi.
Todos os outros modelos
A ligação é referida como UPLINK2. Ao ativar o cliente Wi-Fi, o
SiteManager tentará, por predefinição, estabelecer uma ligação ao SSID
"sitemanager" e ao endereço MAC do SiteManager como chave Wi-Fi.
É possível configurar um SSID e chave Wi-Fi específicos no menu
UPLINK2 do SiteManager.
Estes modelos também podem funcionar como um ponto de acesso Wi-
Fi.
É possível configurar o SSID a ser transmitido no modo AP e a chave
Wi-Fi no menu DEV1 do SiteManager.

Configurar os dispositivos ligados
Certifique-se de que os dispositivos ligados estão configurados de forma
segura.

1. Atribua palavras-passe a dispositivos ligados, sempre que possível.
2. Limite o acesso dos dispositivos no GateManager a utilizadores

apropriados.
3. Limite a configuração do dispositivo no SiteManager a configurações

específicas e não conceda o acesso a portas/configurações
desnecessárias.

4. Quando o RDP/VNC for aberto, esteja atento a outros dispositivos
na rede ligada. Certifique-se de que estes dispositivos estão
protegidos ou transfira-os para uma rede diferente.

Configurar o GateManager
1. Na GUI Web do SiteManager, aceda ao menu GateManager -->

Geral (se estiver a utilizar o Appliance Launcher, siga as indicações
do assistente para a página de parâmetros do GateManager).

2. Insira o endereço IP do servidor GateManager ao qual o
SiteManager se deve ligar, e um token de domínio para o domínio
onde o SiteManager deve ser apresentado. Deverá ter recebido
estas informações do administrador ou de onde obteve o
SiteManager.

3. Quando as configurações tiverem sido introduzidas, deverá reiniciar
o SiteManager. Observe que o LED de estado permanece aceso a
verde, o que indica que o SiteManager está ligado ao GateManager.

4. Uma vez ligado ao GateManager, poderá utilizar a consola
GateManager ou um LinkManager Client para obter acesso remoto à
GUI Web do SiteManager para executar configurações adicionais
(portas DEV, agentes, etc.)

5. É possível transferir guias detalhados, novo firmware e outras
informações de https://kb.secomea.com/docs/

Avisos de regulação
Conformidade do produto: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47
cfr parte 15

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites
para um dispositivo digital de classe A, de acordo com a parte 15 das
normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma
proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o
equipamento é utilizado num ambiente comercial. Este equipamento
gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for
instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá
causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. O
funcionamento deste equipamento numa área residencial pode causar

interferências prejudiciais, situação na qual o utilizador terá de corrigir a
interferência por sua própria conta. O funcionamento está sujeito às
seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
2. Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida,

incluindo interferências que possam causar um funcionamento
indesejado.

Tele MIC Japão (007-D160018007) (modelo RT100-4GM3010-J)
Específico para os modelos RT100-W5M3010:

1. O módulo suporta sinal de rádio IEEE 802.11 b/g/n na banda de
2,4 GHz, com uma potência máxima de saída superior a 15 dBm
para IEEE 802.11g/n e superior a 17 dBm para IEEE 802.11b

2. O módulo está indicado na ID de certificação da FCC: QOQWF111 e
IC: 5123A-BGTWF111. Para estar em total conformidade com a
FCC/IC, o ganho máximo de uma antena ligada não deve exceder
2,0 dBi

3. O módulo suporta sinal de rádio IEEE 802.11 b/g/n/ac nas bandas
de 2,4 GHz e 5 GHz, com uma potência de saída máxima superior a
16 dBm para IEEE 802.11 g/n, superior a 18 dBm para IEEE 802.11b
e 10 dBm para IEEE 802.11ac

4. O módulo está indicado na ID de certificação da FCC: TLZ-
CM389NF e IC: 6100A-CM389NF. Para estar em total conformidade
com a FCC/IC, o ganho máximo de uma antena ligada não deve
exceder 2,0 dBi

Específico para o modelo RT100-4GM3010

1. O módulo é aprovado pela FCC e PTCRB. Para estar em total
conformidade com a FCC/IC, devem ser cumpridas as seguintes
condições: a) Deve ser sempre mantida uma distância de, pelo
menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador. b) O ganho
máximo de uma antena ligada, incluindo a perda de cabo numa
condição de exposição unicamente móvel, não deve exceder 3,5 dBi
na banda celular.

Manuais relevantes RT100
Números de modelo Nome do manual Cat. N.º
SiteManager RT1££ RT1££ - SiteManager Startup Guide P151

https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher
https://kb.secomea.com/docs/


Adequação para utilização
As empresas OMRON não serão responsáveis pela conformidade com
quaisquer normas, códigos ou regulamentos aplicáveis à combinação do
produto na aplicação ou utilização do mesmo pelo comprador. A pedido
do comprador, a OMRON fornecerá documentos de certificação de
terceiros aplicáveis que identificam classificações e limitações de
utilização aplicáveis ao produto. Esta informação por si só não é
suficiente para uma determinação completa da adequação do produto
em combinação com o produto final, máquina, sistema, ou outra
aplicação ou utilização. O comprador será inteiramente responsável por
determinar a adequação do produto específico relativamente à
aplicação, produto ou sistema do comprador. O comprador será
responsável pelas aplicações em todos os casos.
NUNCA UTILIZE O PRODUTO PARA UMA APLICAÇÃO QUE
ENVOLVA UM RISCO GRAVE DE VIDA OU PROPRIEDADE SEM
GARANTIR QUE O SISTEMA TENHA SIDO CONCEBIDO DE FORMA
A PREVENIR RISCOS, E QUE O(S) PRODUTO(S) DA OMRON
ESTEJA(ÃO) DEVIDAMENTE CLASSIFICADO(S) E INSTALADO(S)
PARA A UTILIZAÇÃO PREVISTA NO ÂMBITO DO EQUIPAMENTO OU
SISTEMA GERAL.

OMRON Corporation Industrial Automation Company 

Contact: www.ia.omron.com

Kyoto, JAPAN 

OMRON ELECTRONICS LLC

2895 Greenspoint Parkway, Suite 200

Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A

Tel: (1) 847-843-7900

Fax: (1) 847-843-7787

OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,

200 Yin Cheng Zhong Road,

Pu Dong New Area, Shanghai, 

200120, China

Tel: (86) 21-5037-2222

Fax: (86) 21-5037-2200

OMRON EUROPE B.V

Wegalaan 67-69, 2132 JD 

Hoofddorp, The Netherlands

Tel: (31)2356-81-300

Fax: (31)2356-81-388 

OMRON ASIA PACIFIC PTE. 

LTD. 

No. 438A Alexandra Road

 # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra 

Technopark,  Singapore 119967 

Tel: (65) 6835-3011

Fax: (65) 6835-2711 

Note: Specifications subject to change without notice.


