
Descrição
A Smart Console® consiste em um terminal de entrada de 
dados do S2 System® composto de um teclado de operação e 
um display de cristal líquido para visualização de informações 
de medição e monitoramento. Atua como um equipamento 
para controle e operação em pontos ideais da pista.

Características e Benefícios
l  Permite acesso simplificado ao S2 System® sem necessi-
dade de acesso a um computador ou rede local do posto, isto 
significa operar diretamente da pista, sem acesso ao escritó-
rio.
l  Construída em um gabinete robusto com visor retro ilumi-
nado de quatro linhas e teclado que permite total segurança 
em operações noturnas visualizando informações importan-
tes como descarga, medição em troca de turno, entre outras.
l  Trabalha em dois modos de operação: Modo Supervisiona-
do, que acessa todas as informações atualizadas do Supervi-
sor® em tempo real e o Modo Local, que ocorre em caso de 
falha do Supervisor®, permitindo o monitoramento e opera-
ção da Smart Seal®.
l  Possui operação initerrupta em caso de falta de energia, 
suprida pelo No-Break disponível no Supervisor®.

Instalação
O local ideal para a instalação da Smart Console® é externo 
ao escritório, em ponto de fácil acesso pelos operadores do 
posto, mas também é possível sua instalação dentro do es-
critório. Em ambos os casos, recomenda-se a instalação em 
local protegido de intempéries. Não deve ser instalado em 
área classificada.

Facilidades
Seu acesso é simples pois as informações são dispostas em 
menus selecionáveis pelo usuário através do teclado de 16 
teclas e do display LCD de 4 linhas por 20 colunas. 

Dimensões

Especificações Técnicas
Peso 1,2 Kg

Temperatura de Operação 0 a 50°C (32 a 122°F)

Umidade 90% (máx)

Local de Instalação Area Não Classificada

Comunicação RS 485

Distância Máxima 200 metros

Teclado Membrana Protegido

Display 4 linhas x 20 Colunas

Sinalização Leds e Sinal Acustico

Codificação
Familia do Produto SC - Smart Console

Tipo P420 - Linhas x Colunas

Tipo P - Produto   S- Software

Acessório 0 - Sem

Encapsulamento C - Caixa Metálica Tipo 3
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