
 A plataforma de gerenciamento M2M centralizada NOVUSLink 

permite monitoramento, configuração e update de firmware 

remotamente.
 Flexibilidade nos métodos de configuração e monitoração: Web, 

CLI, SNMP v1/v2/v3, SMS, NOVUSLink
 Firmware update via Web, CLI, USB, SMS, NOVUSLink
 Possibilidade de abertura de túneis VPN para acesso remoto 

com total segurança
 Alojamento metálico para maior robustez com fixação para trilho 

DIN 35 mm
 Certificações e homologações: ANATEL, CE e FCC
 Dimensões: 45 x 125 x 105 mm
 Ambiente de operação: -40 a 85°C / 5 a 95% RH
 Alimentação: 9 a 60 Vcc

OPCIONAIS:
 GPS para localização em tempo real em aplicações de 

rastreamento
 Antena articulável 

AirGate-3G

Características

O AirGate-3G é um roteador celular 3G para aplicações Internet of 

Things (IoT) fornecendo acesso remoto a redes locais. Pode se 

comportar como o mestre de uma rede Modbus RTU e ler até 64 

registradores de escravos Modbus (canais remotos). Seus dados 

podem ser publicados na nuvem NOVUS Cloud, permitindo o acesso 

a qualquer hora e de qualquer lugar, além de prover um meio de 

armazenamento eficiente e confiável. 

Roteador

 Duplo SIMCARD para redundância de conexão celular contínua, 
suporta 2G/3G

 Gateway Modbus: permite o roteamento de pacotes entre redes 
Modbus RTU/ASCII e Modbus TCP

 Sinalização de até 32 alarmes por SMS e e-mail

 pulsosEntradas e saídas (I/O) digitais com contagem de 

 por Auto reboot via SMS, por chamada telefônica identificado e 
tempo.

 Uma interface serial: RS232 e uma RS485 totalmente 
configuráveis

 Interface Ethernet com duas portas 10/100 Mbps (2 LANs ou 1 
LAN + 1 WAN)

 NOVUS CloudCapacidade de se conectar ao serviço  para 
armazenamento e visualização de dados.

 Possui porta USB 2.0 host que possibilita atualização de 
configuração e firmware localmente

 O registro temporário de dados até reestabelecimento de 
conexão com a nuvem pode ser armazenado na memória interna 
do equipamento, em pendrive através da interface USB e ainda 
em cartão MicroSD
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