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ADVERTÊNCIA

ACESSÓRIOS:
Utilize apenas acessórios originais Full Gauge Controls. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico.

SERVIÇO AUTORIZADO:
A instalação ou manutenção do produto deve ser realizado somente por profissionais qualificados;

POR ESTAR EM CONSTANTE EVOLUÇÃO, A FULL GAUGE CONTROLS RESERVA-SE O DIREITO DE 
ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MANUAL A QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIO AVISO.

ANTES DA INSTALAÇÃO DO CONVERSOR RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITA A 
LEITURA COMPLETA DO MANUAL DE INSTRUÇÕES, A FIM DE EVITAR POSSÍVEIS
DANOS AO PRODUTO.

PRECAUÇÃO NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO:
Antes de realizar qualquer procedimento neste instrumento, desconecte-o da rede elétrica;
Certificar que o instrumento tenha uma ventilação adequada, evitando a instalação em painéis 
que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura 
especificados;
Instalar o produto afastado das fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos, tais como: 
motores, contatora, relés, eletroválvulas, etc;   

1. DESCRIÇÃO

O conversor Serial / WiFi TCP-485 WiFi permite que a interligação dos controladores Full Gauge com 
o software supervisório Sitrad através de uma rede de dados WiFi, usando o padrão de comunicação 
TCP/IP.

Atualmente, muitas empresas possuem roteadores Wireless em suas instalações, sendo possível a 
utilização desta mesma rede para o tráfego de dados entre os controladores e o software supervisório 
Sitrad, a partir da utilização do conversor TCP-485 WiFi. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de operação  0 a 50ºC / 32 a 122ºF

Umidade de operação 10 a 90% UR (sem condensação) 

32 (sem a necessidade de terminação)

4. SINALIZAÇÕES

5. INDICAÇÕES E TECLA

Tenha este manual na palma da 
sua mão pelo aplicativo FG Finder.

Alimentação do conversor Fonte externa 12 Vdc / 1A

Número de instrumentos suportados 
por conversor na rede RS-485

Antena 3,8dBi para conexão estável de alta qualidade

Dimensões do produto 43,5 x 16 x 34 mm (LxAxP)

Compatibilidade  IEEE 802.11 b/g até 54 Mbps

Tipo de criptografia WEP, WPA e WAP2

2. APLICAÇÕES              
• Instalações que seja desejavel utilizar a rede Wireless existente;
• Instalações que não possuem condições de passagem de novo cabeamente de dados ethernet;
• Instalações que o custo do investimento na estrutura cabeada seja impactante;
OBS.: O conversor  foi projetado para funcionar somente com instrumentos da Full TCP-485 WiFi
Gauge Controls.

Antena - Conecte a antena fornecida 
junto com o conversor.
OBS.:  u t i l izar  somente antena 
fornecida pela Full Gauge.

Alimentação do conversor

Reset - ver item 7 - Restaurar Configuração

Rede de comunicação com instrumentos RS-485

LED de Power - 
LED  de indicação 
d e  e n e r g i a  e 
intensidade do sinal

LED de Status - 
LED de indicação 
da s i tuação da 
conexão

L E D  d e  t r a n s -
missão da rede 
RS-485

LED de recepção 
da rede RS-485

Dimensões da antena 34,9 x 175,2 x 13 mm (LxAxD)

Sistema
supervisório

Wi-Fi Comunicação
serial

RS
485

Ocorrência

Branco / Ligado

Entrar em contato com a Full Gauge

Erro na senha de conexão com o roteador

TCP-485 WiFi fazendo scan de rede

LED STATUS / Estado LED POWER / EstadoTCP-485 WiFi

TODOS OS MODOS

MODO 
CONFIGURAÇÃO

Entrar em contato com a Full Gauge

TCP-485 WiFi pronto para estabelecer conexão

Nível de sinal excelente

Sem sinal

Conectado com o Sitrad e comunicando

Nível de sinal bom

Nível de sinal ruim

Nível de sinal muito ruim

TCP-485 WiFi inicializandoBranco / Ligado

TCP-485 WiFi conectado e pronto para ser configurado pelo navegador de internet

Branco / Piscando

Vermelho / LigadoVerde / Piscando

Amarelo / Piscando

Vermelho / PiscandoVermelho / Piscando

Vermelho / LigadoAmarelo / Ligado

Vermelho / LigadoAmarelo / Piscando

Verde / LigadoAzul / Piscando

Lilás / PiscandoAzul / Piscando

Amarelo / LigadoAzul / Piscando

Lilás / LigadoAzul / Piscando

Vermelho / LigadoAzul / Ligado

Vermelho / PiscandoAzul / Piscando

MODO 
OPERAÇÃO

Fonte de alimentação fornecida
junto com o conversor

Entrada - 100-240Vac (50/60Hz) 
Saída: 12Vdc / 2A

ANATEL
“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela 
Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando 
em caráter primário”.

Branco / Piscando

Amarelo / Piscando



Passo 4: Selecione a rede wireless que a TCP-485 WiFi irá conectar;
- Abrirá uma nova tela na qual o usuário irá digitar a senha da rede WiFi;
- Se o LED azul piscar no TCP-485 WiFi estará configurado com sucesso, caso o LED vermelho 
piscar, a senha do WiFi está incorreta, neste caso o processo deverá ser refeito;
- O aparelho configurado a tela de operação fechará automaticamente.
Importante: O módulo WiFi possui limitações de caracteres. Para esta versão de conversor, é 
permitido utilizar no nome da rede do roteador apenas letras (maiúscula e minúscula), números e hífen 
(-). Outros caracteres especiais não são suportados, necessitando a troca do nome da rede WiFi no 
roteador.

6.2 Configuração de Operação com IP Fixo:
Para configurar a estação para trabalhar com IP fixo deve-se seguir os passos de 1 a 4 do item 6.1. O 
quinto passo a realizar é a configuração da rede, deve-se clicar no botão “Configuração Avançada” e 
preencher os campos com os dados da rede.

Caso seja necessário restaurar a configuração de fábrica da TCP-485 WiFi, pressione o botão 
reset até que o LED Power pisque na cor lilás. Com este procedimento é possível refazer a 
configuração.

7. RESTAURAR CONFIGURAÇÃO

Baixe a versão compatível em: http://www.sitrad.com.br

8. SITRAD

Passo 1: Com a TCP-485 WiFi já configurada, abra o Sitrad, clique em “Configuração” e logo 
após em “Opções”.

Passo 3: Utilizando o navegador do seu dispositivo, acesse o link http://tcp485wifi.net . Não requer 
senha. A imagem abaixo é a tela inicial, nela será possível configurar a TCP-485 WiFi para 
operar com o Sitrad.

Para configuração inicial, é recomendado que a TCP-485 WiFi fique próxima ao dispositivo que 
irá configurá-la (computador, smartphone ou tablet) de modo a acompanhar o status de configuração 
através dos LED´s da interface e evitando interferências externas (vide item 9).
O conversor TCP-485 WiFi pode ser configurado como IP dinâmico (DHCP) ou IP Fixo (Static IP), 
itens 6.1 e 6.2 respectivamente. De fábrica, o conversor está configurado como DHCP e o seu IP na 
rede é atribuído dinamicamente.
Durante a configuração, acompanhe o estado do LED Power e LED Status que indicam cada etapa da 
configuração, conforme apresentado pela tabela de sinalizações (item 4).
Após a configuração, faça a instalação da TCP-485 WiFi no local desejado e conecte a fonte de 
energia. Confirme a qualidade do sinal (itens 4 e 9). Caso o sinal não seja excelente ou bom é possível 
que a comunicação fique instável e ocorra a perda de informações. Verifique se existe alguma barreira 
para o sinal ou algum equipamento que possa interferir na qualidade. Caso o sinal se mantenha ruim, 
tente instalar a TCP-485 WiFi em outra posição ou utilizar um repetidor de sinal WiFi. Com sinal 
excelente ou bom conecte a rede serial nos terminais A e B do conversor e faça as configurações 
através do Sitrad, conforme item 8 do manual.

IMPORTANTE: 
Ao utilizar um smartphone ou tablet para realizar a configuração da TCP-485 WiFi, certifique-se 
que a rede de dados móveis do seu aparelho esteja desligada.
Certifique-se que o computador utilizado está sem servidor PROXY.
O módulo WiFi possui limitações de caracteres suportados. Para esta versão de conversor, é permitido 
utilizar apenas letras(maiúsculas e minúscula), números e hifén (-). O caractere underline não é 
suportado.
O sistema operacional Windows possui módulos de segurança que podem deixar a primeira conexão 
com o TCP-485 WiFi mais demorada, até 2 minutos, transcorrido este tempo tente atualizar a 
página novamente.

6.1 Configuração de Operação em DHCP (IP dinâmico)

Passo 1: Após a TCP-485 WiFi ser energizada e a antena devidamente conectada, os LED’s 
Power e Status ficarão por alguns segundos ligados na cor branca, indicando que está inicializando. 
Passado este tempo, o Led Power ficará ligado na cor vermelha e o LED Status piscando em Verde. 
Neste momento a TCP-485 WiFi está buscando as redes WiFi disponíveis.

Passo 2: Aguarde o LED Status piscar em Amarelo e encontre a rede disponibilizada pela TCP-
485 WiFi em seu notebook, smartphone ou tablet. Ao clicar na rede para se conectar, o LED Status 
permanecerá ligado em Amarelo.
Abaixo uma ilustração de como é exibida a rede da TCP-485 WiFi. O exemplo exibe uma 
conexão com computador utilizando sistema operacional Windows. O nome da rede sempre será 
exibida como TCP-485 WiFi acompanhado do endereço MAC, como por exemplo: 
TCP485_WiFi_00:80:AB:CD:00.

Nesta tela será configurado o TCP-485 WiFi:
-Nome:o usuário poderá alterar para a denominação que desejar, sendo que não poderá utilizar 
caracteres especiais (@ * ! % ; , . _ ou espaços em branco);
- Senha:utilizada para comunicação entre o Sitrad e o TCP;
- Porta TCP:porta utilizada pelo Sitrad para comunicação (padrão 4000);
- Tempo limite de conexão:tempo para reinício da comunicação;
- Clique no botão APLICAR;
- Na tela seguinte clique em ENVIAR.
Importante:O tempo de monitoramento de falta de tráfego entre o Sitrad e a TCP-485 WiFi é 
utilizado como um dos recursos para detectar a queda de comunicação. Como exemplo, ocorrer falta 
de energia no computador que está instalado o Sitrad.

6. CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO

8.1 SITRAD 4.13

Passo 2: Marque a opção “Usar Comunicação Ethernet”. Em seguida, clique no botão abaixo 
“Configurar Ehernet”.

Passo 3: Clique no botão “Novo Conversor”.



Baixe a versão compatível em: http://www.sitrad.com.br

8.2 SITRAD PRO

Passo 1: Com a TCP-485 WiFi já configurada, abra o Sitrad, na lista lateral esquerda selecione 
“Servidor Local” e na direita clique em “Adicionar Conversor”.

Passo 4: Nesta etapa, escolha qual a opção deseja. Como exemplo, usaremos a opção “Fazer 
varredura da rede”. Após localizar seu conversor na rede, selecione TCP-485 WiFi desejada e 
em seguida clique no botão a direta “Cadastrar Conversor”.

Passo 5: Na figura abaixo, algumas configurações podem ser realizadas, como por exemplo senha de 
acesso igual a configurada na TCP-485 WIFI, nome que será exibido pelo Sitrad, a versão da 
TCP. Após realizar a configuração, clique em “OK”.

Passo 2: Nesta etapa, escolha a opção desejada. Como exemplo, usaremos a opção “Buscar 
automaticamente”.

Passo 4: Clique no botão “Selecionar” para cadastrar o novo conversor. Confira se está tudo certo com 
as configurações e clique em “Salvar”. Após salvar, o conversor irá aparecer na lista da esquerda.

Passo 3: Deverá aparecer o nome da TCP-485 WiFi conforme configurado na página web do 
conversor. Caso não apareça, o botão “Atualizar” faz nova busca pelo conversor na rede.

NOTA: O Sitrad pode comunicar com mais de uma TCP-485 WiFi simultaneamente, neste caso, 
para melhorar o desempenho da comunicação, recomenda-se configurar quais instrumentos estão na 
RS-485 de cada conversor. No Sitrad clique em Configurações → Opções → Configurar Ethernet, 
escolha a TCP-485 WiFi a ser configurada e clique no botão Instrumentos. Na tela a direita, 
selecione todos os instrumentos que fazem parte da rede RS-485 e clique no botão “<”, após clique 
“OK”, conforme mostra exemplo da figura abaixo:



Passo 6: Nesta tela pode-se procurar automaticamente todos os instrumentos que estão na rede RS-
485 ou inserir o endereço de rede de cada controlador manualmente, conforme figura abaixo.

A TCP-485 WiFi utiliza comunicação sem fio, por este motivo, algumas recomendações devem 
ser levadas em consideração no momento da instalação a fim de garantir sua melhor performance, 
segue algumas delas:
1) Verifique se os dispositivos WiFi são compatíveis, a TCP-485 WiFi é IEEE 802.11 b/g.
2) Preferencialmente instale o roteador no ponto mais alto do ambiente, para que o seu sinal seja     
melhor espalhado com o mínimo de interferência de obstáculos.
3) Observe nas especificações técnicas do roteador quantas conexões simultâneas ele suporta.
4) Evite fontes de interferência, tais como:
     • Fornos micro-ondas;
     • Serviços Diretos de Satélite (DSS);
     • Fontes de alimentação (linhas de transmissão de energia, trilhos ferroviários elétricos e estações        
de energia);
     • Telefones 2,4 GHz ou 5 Ghz;
     • Vídeo em radiofrequência sem fio;
     • Alto-falantes sem fio;
     • Algumas telas de LCD e monitores externos;
     • Cabos desprotegidos;
     • Outros dispositivos sem fio.
5) No local de instalação evitar algumas barreiras físicas que atenuam o sinal, abaixo temos uma tabela
    do nível de atenuação de cada material:

9. RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 10. ANEXOS - Imagens de Referência

Vista superior

Vista traseira

Antena

9.1. Recomendações de página de configuração

Ao realizar a configuração da TCP485-WIFI através do seu navegador de internet, pode aparecer 
uma mensagem conforme figura abaixo:

Nota: Caso esta mensagem apareça em seu navegador de internet, recomenda-se 
momentaneamente, desabilitar o antivirus, pois alguns antivirus bloqueia a abertura da exibição das 
redes disponíveis.

Passo 5: Para cadastrar os instrumentos que estão na rede RS-485 deste novo conversor, selecione o 
novo conversor na lista da esquerda e na direita clique em “Buscar Instrumentos”.

A TCP-485 WiFi após configurada estará em modo de operação. Neste modo, o LED Status 
piscará em Azul e o LED Power trocará sua cor de acordo com o nível de sinal estabelecido com o 
roteador, possibilitando assim, realizar a medição do sinal WiFi e encontrar o melhor local para sua 
instalação.
NOTA: Para fazer a medição de sinal, o conversor deve estar em modo operação e não pode estar 
comunicando com o Sitrad. Quanto menor for a intensidade do sinal, mais instável e com maior 
possíbilidade de perda de dados será a comunicação, até a sua interrupção total.
IMPORTANTE: Para garantir melhor funcionamento, deixar preferencialmente a antena na posição 
vertical.
Segue abaixo a tabela que relaciona a cor do LED Power com a intensidade de sinal:

POWER

Nível de sinal excelente

TX

RX

STATUS

Verde - ligado

Azul - piscando

POWER

Nível de sinal bom

TX

RX

STATUS

Amarelo - ligado

Azul - piscando

POWER

Nível de sinal ruim

TX

RX

STATUS

Lilás - ligado

Azul - piscando

POWER

Nível de sinal muito ruim

TX

RX

STATUS

Lilás - piscando

Azul - piscando

POWER

Sem sinal

TX

RX

STATUS

Vermelho - ligado

Azul - piscando

Baixo

Potencial de interferênciaTipos de barreira

Materiais sintéticos

MédioÁgua

AltoGesso

MédioTijolos

MédioMármore

AltoVidro blindado

AltoConcreto

Metal

Madeira

Vidro

Baixo

Baixo

Muito alto
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INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
Embalagem:
Os materiais utilizados nas embalagens dos produtos Full Gauge são 100% recicláveis. 
Procure fazer o descarte através de agentes recicladores especializados.

Produto:
Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados e 
reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas. 

Descarte:
Não queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua 
vida útil. Observe a legislação existente em sua região com relação à destinação de 
resíduos eletrônicos. Em caso de dúvidas entre em contato com a Full Gauge Controls.
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LS Os produtos fabricados pela Full Gauge Controls, a partir de maio de 2005, têm prazo de 
garantia de 10 (dez) anos diretamente com a fábrica e de 01 (um) ano junto às revendas 
credenciadas, contados a partir da data da venda consignada que consta na nota fiscal. 
Após esse ano junto às revendas, a garantia continuará sendo executada se o instrumento 
for enviado diretamente à Full Gauge Controls. Os produtos estão garantidos em caso de 
falha de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para aos quais se 
destinam. A garantia se limita à manutenção dos instrumentos fabricados pela Full Gauge 
Controls, desconsiderando outros tipos de despesas, como indenização em virtude dos 
danos causados em outros equipamentos.

EXCEÇÕES À GARANTIA
A Garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para o envio dos produtos com 

indícios de defeito ou mau funcionamento à Assistência Técnica. Não estão cobertos, 
também, os seguintes eventos: desgaste natural das peças, danos externos causados por 
quedas ou acondicionamento inadequado dos produtos.

PERDA DA GARANTIA
O produto perderá a garantia, automaticamente, se:
- Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas no descritivo 

técnico e os procedimentos de instalação presentes na Norma NBR5410;
- For submetido a condições além dos limites especificados em seu descritivo técnico;
- Sofrer violação ou for consertado por pessoa que não faça parte da equipe técnica da 

Full Gauge;
- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, 

sobrecarga e/ou descarga atmosférica.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA
Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado, 

juntamente com a Nota Fiscal de compra correspondente, para a Full Gauge Controls. O 
frete de envio dos produtos é  por conta do cliente. É necessário, também, remeter a maior 
quantidade possível de informações referentes ao defeito detectado, possibilitando, assim, 
agilizar a análise, os testes e a execução do serviço.

Esses processos e a eventual manutenção do produto somente serão realizados pela 
Assistência Técnica da Full Gauge Controls, na sede da Empresa - Rua Júlio de Castilhos, 
250 - CEP 92120-030 - Canoas - Rio Grande do Sul – Brasil.
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*BLOCO DE CONEXÃO PARA COMUNICAÇÃO 
SERIAL
É utilizado para interligar mais de um instrumento à 
Interface. As ligações dos fios devem ser feitas 
conforme segue: Terminal A do instrumento conecta-
se ao terminal A do bloco de conexão, que por sua 
vez, deve ser conectado com o terminal A da 
Interface. Repita o procedimento para os terminais B e 

  , sendo     a malha do cabo (terra opcional). O 

terminal   do bloco de conexão deve ser conectado 

aos respectivos terminais       de cada instrumento. 

11. INTERLIGANDO CONTROLADORES, INTERFACE SERIAL RS-

485 E COMPUTADOR
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Mantenha o Sitrad atualizado pelo
site: http://www.sitrad.com.br
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Ex.: 3G, 4G
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Vídeo-aula de instalação do Sitrad
em: http://www.fullgauge.com.br/

videos/treinamentos-sitrad
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11.1 Esquema de ligação

- Conecte os bornes A e B da interface com os respectivos bornes A e B das caixas distribuidoras e 
instrumentos.
Obs.: A extensão da rede RS-485 deve ter uma distância máxima de 1000 metros.

11.2 Exemplos
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