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Download do Software de Rede
D

OW
N
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A

D

1
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Acesse a área restrita no site 
da Radioenge (www.radioenge.
com.br) com seu login e senha 
para fazer o download do soft-
ware de rede.

Se ainda não for cadastrado, 
preencha o formulário em “Não 
possui uma conta?”

1

2
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• Após o Download, certifique-se de que o software executável e a pasta FW 
  estão salvos no mesmo local em seu computador.
• Abra o Software de Rede Radioenge.

Download do Software de Rede

D
OW

N
LO

A
D

LEGENDA

Os símbolos       e      , sempre 
localizados ao lado do título  
de cada seção, indicarão se  
o comando ali explicado  
refere-se ao MESTRE, 
ao rádio ALARME, ou ambos.
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Conexão Serial
CO

N
EX

Ã
O

 S
ER

IA
L

Conectando-se ao rádio 
MESTRE via serial: Deve-se 
iniciar selecionando a interface 
serial do computador que foi 
utilizada para a conexão  
com o cabo identificado com  
a etiqueta “COMANDOS”,  
e clicar em “CONECTAR”.  
Esta conexão permite  
consultar os dados do MESTRE 
e também dos rádios ALARME 
da mesma rede, via RF.

Conectando-se ao rádio 
ALARME via serial:  
Escolher a interface serial do 
computador que foi utilizada 
para a conexão com o cabo 
PROGRAMADOR e clicar em 
“CONECTAR”. Esta conexão 
permite configurar o rádio 
ALARME em bancada antes  
da instalação no cliente.
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CO
N

EX
Ã

O
 T

CP

Conexão TCP com Controladora ETH

Conectando-se ao rádio 
MESTRE via TCP (utilizando 
Controladora ETH): 
Deve-se iniciar selecionando 
a caixa “TCP”, então uma 
nova aba aparecerá.
Digite o endereço IP e a porta 
referente ao cabo identificado 
com a etiqueta “COMANDOS” 
conectado à controladora. 
Clicar em “CONECTAR”.
Esta conexão permite
consultar os dados do MESTRE
e também dos rádios ALARME
da mesma rede, via RF.
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Leitura do rádio
LE

IT
U

RA
 D

O
 R

Á
D

IO

1

Lê informações do que está 
conectado localmente via  
serial.

Lê informações do rádio com ID 
correspondente ao do campo 3 
(ID RÁDIO) selecionado, via RF 
(apenas via MESTRE conectado 
à serial).

1

2

3
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Leitura do rádio MESTRE - Configuração (apenas via Serial)

LE
IT

U
RA

 M
ES

TR
E

3

6

2

4

MESTRE sempre ID zero

Configura protocolo de  
comunicação com Software  
de automação: com ou sem  
confirmação e recebimento.
Selecionar o Protocolo de Comuni-
cação do MESTRE com o Software 
de Automação (com ou sem confir-
mação de recebimento) e também 
o tipo de Keep Alive de acordo com 
o Software utilizado.  
Clicar em CONFIGURA PROTOCOLO.

Para redes 460MHz: Configura  
o canal conforme registro Sistel
ANATEL. Será o mesmo canal  
para toda a rede de rádios.
Para redes 915MHz:
Para este modelo não há  
configuração de canal.

Habilita receber eventos 
também na serial de  
COMANDOS.

Informações de um rádio 
MESTRE.

Clicar em LEITURA LOCAL.

Configura de quanto em quanto 
tempo os rádios ALARME  
devem reportar o teste  
periódico (mais um tempo 
aleatório de até 5 minutos).

3

4

5

2

1

6
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Leitura do rádio ALARME - Configuração (via Serial ou RF)    
LE

IT
U

RA
 R

Á
D

IO
 A

LA
RM

E

6

2

7 

3

5
4

Configura um novo ID para  
o rádio lido: de 1 a 1023.

Seleciona o ID desejado.

Para redes 460MHz:  
Configura o canal conforme 
registro Sistel ANATEL. Será o 
mesmo canal para toda a rede 
de rádios. Comando disponível
apenas para comunicação
via serial.
Para redes 915MHz:
Para este modelo não há  
configuração de canal.

Clicar em leitura, de acordo 
com a conexão (serial ou RF).

Informações de um rádio 
ALARME.

Tipo de Comunicação com a 
Central de Alarme: CONTACT-ID 
ou Barramento.

Em qual partição são enviados 
os eventos da rede de rádios 
(E88x, ver página 16).

6

1
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Gravação e Teste da senha de rede (apenas via serial)

SE
N

HA

1

2 3 4

5

Seleciona ID desejado

SEM TRAVA: Com este método, 
uma nova senha pode ser  
gravada sem que se conheça  
a senha anterior. Basta digitar  
a senha no campo NOVA SENHA, 
e clicar em GRAVA SENHA
+DESTRAVA.

COM TRAVA: Uma vez gravada 
uma senha com trava,  para 
gravar uma nova senha (com 
ou sem trava) é necessário 
conhecer a senha anterior.  
Para gravar com trava, digite a 
senha desejada no campo NOVA 
SENHA, clique em GRAVA  
SENHA+TRAVA, clique em  
CONFIRMA E DEPOIS EM ENVIA.

TESTE DE SENHA: Para conferir 
se uma senha é a que está gra-
vada no rádio, digite-a no campo 
NOVA SENHA, e clique em TESTE 
DE SENHA. Aparecerão men-
sagens informando se a senha 
está ou não correta, e por qual 
método ela foi gravada.

TESTE DE CHAVE DE SENHA: 
Quando deseja-se conferir 
uma senha configurada, sem 
informar a senha propriamente 
dita, pode-se utilizar a CHAVE 
SENHA (senha criptografada). 
Ela é mostrada no campo CHAVE 
SENHA quando a senha é gra-
vada no rádio. Para testar, basta 
inserir no campo e clicar em 
TESTE DE CHAVE SENHA.

1

2

3

4

5

• O procedimento de gravação da senha de rede é o mesmo, tanto para rádio MESTRE quanto para  
rádios ALARME, desde que conectados via serial ao computador. Todos os rádios de uma  
mesma rede devem ser configurados com a mesma senha. Rádios com senhas diferentes não  
se comunicam. A senha de rede é utilizada para criptografia dos dados. Recomenda-se não 
utilizar senhas óbvias, nem divulgá-las amplamente. A senha pode conter até nove caractéres, 
sendo apenas números (de 0 a 9). Há duas formas de gravar a senha: Com ou sem trava.
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Leitura de intensidade de sinal de uma rota (apenas via RF)
RS

SI

2
4

1

3

Na aba “RSSI”, selecione um ID  
e clique em ENVIA para ver  
a intensidade de sinal da rota. 
No exemplo a comunicação 
é direta, MESTRE - ID 7. 
Caso existam mais rádios 
formando a rota, a intensidade 
de sinal apresentada sempre 
será dos dois últimos elemen-
tos: o rádio consultado e seu 
antecessor no trajeto.

Intensidade de sinal que o rádio 
zero (MESTRE) recebe do rádio 7.

Tempo de ida e volta  
do comando.

Intensidade de sinal que o rádio 7 
recebe do rádio zero (MESTRE).

1

2

4

3
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Leitura de intensidade de sinal de uma rota (apenas via RF)

RS
SI

VALORES DE REFERÊNCIA

Sinal (dBm) Interpretação

0 a -60 dBm
Comunicação Possível –  
Sinais extremamente fortes.

-60 a -80 dBm
Comunicação Possível –  
Sinais fortes.

-80 a -94 dBm
Comunicação Possível –  
Sinais fracos.

-94 a -130 dBm
Comunicação Possível, porém 
intermitente – Sinais muito fracos.
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Partição para o rádio MESTRE (apenas via serial)
PA

RT
IÇ

Ã
O

1 2

3

Na aba PARTIÇÃO: Com o ID 
zero selecionado, clicar em 
LE COD CLIENTE.

Digite a conta padrão (lixo) 
utilizada pelo software de 
automação para direcionar 
os eventos identificados.

Clicar em “GRAVA COD CLIENTE”.

1

2

3
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Eventos da Rede de Rádios

PA
RT

IÇ
Ã

O

EVENTOS DA REDE RADIOENGE

Eventos Radioenge Descrição

E880 Reset do rádio – é enviado toda vez que o rádio ALARME 
é energizado.

E881 Teste periódico – é enviado a cada tempo programado mais 
um tempo aleatório de até 5 minutos.

E882
Falha de comunicação entre MESTRE e Software de 
Automação – cabo desconectado. Software de automação 
não respondendo ACK, ou respondendo com tempo superior 
a 4 segundos.

E883 Relé com by-pass – central de alarme conectada via linha 
telefônica.

R883 Restauro do relé – central de alarme conectada via rádio.

E885 Reset da PGM externa– é enviado toda vez que a PGM ligada 
ao rádio ALARME é energizada.

E810 Tensão de alimentação baixa – é enviado se durante o período 
entre dois testes periódicos a tensão baixar de 10V.

R810 Restauro da Tensão de alimentação – é enviado se entre dois 
teste periódicos a tensão de alimentação não baixar de 10V.

E812 Tensão de linha telefônica baixa – problema de conexão com 
a central de alarme (rádio liga by-pass).

E814 Problema na recepção de eventos via serial – quando se está 
utilizando central Intelbras AMT4010.

R814 Restauro na recepção de eventos via serial – quando se está 
utilizando central Intelbras AMT4010.

E884 PGM interna do rádio ALARME ativada (par de fios marrom 
do chicote).

E886

Falha de comunicação entre rádio ALARME e MESTRE, quando 
o rádio ALARME não recebe confirmação do evento enviado 
(alcance limiar ou defeito no RSSI). Nesta situação, depois de 
10 tentativas de envio o rádio ALARME chaveia o relé e deixa 
de receber eventos da central de alarme até que a comuni-
cação seja reestabelecida.

• Incluir texto ali na parte superior: “Eventos gerados pelos rádios a partir da versão 5r2
  para rádios 460MHz e a partir da versão 50r11 para rádios 915MHz.”
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Partição para o rádio ALARME (via serial ou RF)
PA

RT
IÇ

Ã
O

1

2

3
A partir da versão de FW 3r3 
é possível selecionar também 
qual é o método de comuni-
cação entre o rádio e a central 
de alarme. Para comunicação 
via barramento ou não moni-
torada é necessário um chicote 
específico, e obrigatório
a gravação do código do cliente 
na partição adequada.

Para os eventos de rede de 
rádios (E88x) é possível  
selecionar em qual partição 
eles devem ser enviados e 
configurar um código de  
cliente específico para tal. Isto 
é utilizado para separar o log 
dos eventos de central e rádio.

Depois das configurações  
feitas, clique em GRAVA COD 
CLIENTE. 
Para conferir a configuração, 
clique em “Lê Cod Cliente”.

2

1

3
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Com a configuração de Central 
Não Monitorada pode-se moni-
torar centrais não monitoradas, 
centrais de cerca elétrica sem 
discadora, botão de pânico, etc.

Quando configurado como 
central não monitorada, os 
dois pinos indicados tornam-se 
entradas. Cada um deles tem 
um evento associado. 
O evento é enviado quando 
o pino é colocado no negativo 
(GND), e restaura quando o 
contato for aberto. A inversão
da sequência de evento e res-
tauro pode ser feita marcando 
o checkbox ao lado do evento.
A partir da versão 5r4 (460M) 
e 50r11 (915M) é possível per-
sonalizar qual evento deverá 
ser enviado em cada pino.

1

2

2

1

PA
RT

IÇ
Ã

O

Configuração como Central Não Monitorada
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Comando Bypass relé para o rádio ALARME (apenas via RF)
RE

LE
 B

Y
PA

SS • Na aba “Relé Bypass” é possível ligar e desligar o relé que bypassa 
  a comunicação para a linha telefônica (se instalado). Desta forma, o rádio
  deixa de se comunicar com a central de alarme. É utilizado, por exemplo, 

  para download na central de alarme via linha telefônica.
OBS: comando disponível apenas para rádios versão RFMONv8 ou posterior.

1

1

2

Seleciona o ID do rádio  
e o tempo que o relé deve  
permanecer com bypass

Clica em LIGA BYPASS.  
Quando o relé é ligado, o rádio 
em questão gera um evento 
E883. Quando o relé é  
desligado (manualmente  
ou pela temporização)  
um evento R883 é gerado

1

2
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Comando PULSA PGM no rádio ALARME (apenas via RF)
Ainda na aba “Relé Bypass” é possível pulsar um relé interno ao rádio, disponível nos
seriais acima de 40.000. Trata-se de um relé NF (normalmente fechado) que pode ser
utilizado para ligar/desligar centrais de alarme que disponibilizem da função “key switch”.

1 2

Selecione o tempo que o relé 
deve permanecer no estado NA 
(normalmente aberto)

Clique em “PULSA PGM RÁDIO”

1

2

PU
LS

A
 P

GM
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Upgrade de Firmware para o rádio MESTRE (apenas via serial)
U

PG
RA

DE
 F

W • Na aba “Upgrade” é possível atualizar o rádio MESTRE via serial, 
   sem deixar de receber os eventos.

2

1

3

Seleciona ID MESTRE.

É necessário desabilitar a 
atualização automática via 
janela FW (função somente 
para rádios ALARME via RF). 
Ver pag 34.

Quando desabilitado a  
atualização automática,  
Clique em ABRE ARQUIVO.

1

2

3

OBSERVAÇÃO
Recomendamos desabilitar a 
função “COMANDOS+EVEN-
TOS” no MESTRE. Sem a 
recepção de eventos na serial 
de COMANDOS o processo de 
atualização fica mais ágil.
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U
PG

RA
DE

 F
W

Upgrade de Firmware para o rádio MESTRE (apenas via serial) - CONTINUAÇÃO

2

3

1

INFORMAÇÕES MESTRE
Na leitura atual, é possível  
verificar qual a versão de FW 
atual do MESTRE, bem como 
qual banco de memória está 
em uso. Essas informações são 
necessárias para a escolha do 
arquivo correto.

Selecione a versão correta, 
para o outro banco de memória 
(Se A em uso, selecione o B).

Clique em abrir.

1

2

3
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2

3

1

4

5

Upgrade de Firmware para o rádio MESTRE (apenas via serial) - CONTINUAÇÃO
U

PG
RA

DE
 F

W

Clique em Grava Firmware.

A barra mostra o Progresso

Ao fim da atualização,  
a mensagem é exibida.

Desmarque a opção via RF, 
pois o MESTRE só pode ser 
atualizado via serial.

De acordo com o tempo que 
leva para o MESTRE responder 
cada pacote enviado, pode-se 
aumentar ou diminuir o tempo 
de timeout. Se a comunicação 
for lenta, por exemplo,  
é necessário um timeout 
maior. O software vai espe-
rar a resposta de um pacote 
enviado por mais tempo antes 
de repeti-lo.

2

3

5

1

4
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Upgrade de Firmwarepara o rádio ALARME (via serial ou RF)

U
PG

RA
DE

 F
W

1

3 2

Os rádios ALARME podem ser 
atualizados remotamente 
(via RF) ou localmente (via 
serial – cabo programador).

Clique em Abre Arquivo. 

Quando a atualização é remota 
(rádios ALARME já instalados), 
pode-se atualizar individual-
mente cada rádio, ou habilitar 
a atualização automática, feita 
via janela FW (ver pág 34).
Quando desabilitado a 
atualização automática,

1

3

2

OBSERVAÇÃO
Recomendamos desabilitar  
a função “COMANDOS+EVEN-
TOS” no MESTRE. Sem a 
recepção de eventos na serial 
de COMANDOS o processo  
de atualização fica mais ágil.
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U
PG

RA
DE

 F
W

Upgrade de Firmware para o rádio ALARME (via serial ou RF) - CONTINUAÇÃO

INFORMAÇÕES RÁDIO ALARME
Na leitura atual, é possível  
verificar qual a versão de HW  
e de FW atual do rádio 
ALARME, bem como qual 
banco de memória está em 
uso. Essas informações são 
necessárias para a escolha  
do arquivo correto.

Seleciona a versão correta,  
de acordo com o Hardware, 
para o outro banco de memória 
(Se B em uso, seleciona o A).

1

2

1

2

3

Clique em abrir.3
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2

3

1

4
5

Upgrade de Firmware para o rádio ALARME (via serial ou RF) - CONTINUAÇÃO

U
PG

RA
DE

 F
W

Clique em Grava Firmware.

A barra mostra o Progresso.

Ao fim da atualização,  
a mensagem é exibida.

De acordo com o tempo que 
leva para o rádio ALARME 
responder a cada pacote 
enviado, pode-se aumentar  
ou diminuir o tempo de time-
out. Se a comunicação for len-
ta, por exemplo, é necessário 
um timeout maior. O software 
vai esperar a resposta de um 
pacote enviado por mais tempo 
antes de repeti-lo. 

2

3

5

4

Escolha se a atualização será 
local ou via RF.

1
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RU
ÍD

O
Leitura de intensidade de ruído do local de instalação (via serial ou RF)

• Na aba “Ruído” é possível consultar o ruído do local onde o rádio está instalado.
• Recomenda-se que a Intensidade de Sinal (RSSI) seja pelo menos 

  10dBm maior que o ruído no local.

1

1

2

3

Selecionar o ID do rádio  
e clicar em Leitura Ruído.

O rádio faz 255 amostras em  
1 segundo, e informa os valores 
mínimo e médio.

Para avaliação do ruído local, 
considera-se o valor médio.

1

2

3
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D
IA

GN
Ó

ST
IC

O

Diagnóstico do rádio ALARME (via serial ou RF)
• Na aba “Diagnóstico” é possível consultar alguns parâmetros 
  do rádio remotamente.

2

3

5

7

9

4

6

8

1

1

Temperatura do rádio.

Escolher o ID e clicar 
em Leitura Diagnóstico.

Conta quantos resets o rádio 
teve, sem ser completamente  
desenergizado.

Há quanto tempo o rádio  
permanece ligado.

Tensão da linha simulada. Para 
os rádios ALARME a tensão 
deve ser em torno de 35V.

Eventos transmitidos  
e eventos recusados pelo 
rádio, provenientes da  
central de alarme.

Estado do rádio, conforme 
TABELA 1 (próxima página).

Estado da comunicação na rede  
de rádios: indica se há algum  
problema na comunicação RF 
ou software de automação, 
conforme TABELA 2 (próxima 
página).

Nível da Tensão de alimentação 
(por exemplo, 14,3 Volts).

6

8

2

1

3

4

5

7

9
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D
IA

GN
Ó

ST
IC

O
Diagnóstico do rádio ALARME (via serial ou RF)

• TABELA 1 - ESTADO DO RÁDIO
• TABELA 2 - ESTADO DA COMUNICAÇÃO

TABELA 1

Status Interpretação

OK Rádio ALARME aguardando evento.

OK, RECEBENDO 
CONTACT-ID

Rádio ALARME recebendo dados da central de alarme.

OK, BYPASS RELE

Rádio com bypass de relé:
•Se estado da comunicação estiver OK, bypass foi habilitado 
manualmente. 
•Se estado da comunicação estiver diferente de OK, problema 
na rede de rádios.

PROBLEMA TENSÃO DE 
LINHA

A tensão de linha está abaixo de 24V, o rádio nessas 
condições não consegue receber os eventos de central. Quan-
do entra neste estado, o rádio envia o evento E812 e chaveia o 
relé de by-pass, caso a linha telefônica esteja conectada como 
backup os eventos serão encaminhados por ela. Recomen-
da-se neste caso verificar no local as condições do rádio e da 
central.

TABELA 2

Status Interpretação

OK Rede Mesh OK.

INTERFACE 
AUTOMAÇÃO COM 

PROBLEMAS

Problema na Rede Mesh: Neste caso é necessário consultar 
também o MESTRE:
•Se o estado da comunicação no MESTRE estiver OK, rádio 
ALARME não está recebendo resposta do MESTRE. Geral-
mente problema de alcance. 
•Se o estado da comunicação no MESTRE estiver diferente 
de OK, o MESTRE não está recebendo resposta do SW de 

automação. Verificar a comunicação entre eles. 
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TR
A

CE
RO

U
TE

Leitura da rota de um rádio ALARME (apenas via RF)
• Na aba “Traceroute” é possível consultar a rota de um determinado rádio.

Escolher o ID e clicar  
em Traceroute.

Rádio consultado.

Demais rádios da rota  
até o mestre.
OBS: Neste caso a rota é direta.

1

2

3

1

1

2 3
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PG
M

Funções PGM (apenas via RF)
• Na aba “PGM” é possível consultar se um rádio tem uma placa PGM 

  instalada, e fazer leituras e configurações.

1

1

4
2

3

5 6

Escolher o ID do rádio que 
se deseja consultar e clicar 
em “Tem PGM?” .

Na área “Status Relés” é possível ler o estado 
de todos os Relés da placa PGM, sabendo  
qual está ligado ou não. Basta escolher o ID  
do rádio que tem uma placa PGM instalada  
e clicar em “Lê Todos”.

Se houver retorno de infor-
mação nos campos “Versão 
HW” e “Versão FW”, é porque 
há uma PGM instalada no 
rádio consultado.

O botão “Power Reset” força 
um reset de alimentação na 
PGM, nessa ocasião, quando  
a placa PGM religa, um evento 
E885 é enviado.

Na área “Cadastro EVENTOS”  
é possível ler e gravar os eventos 
e zonas associados a cada uma das 
4 entradas (sensores) e 3 saídas 
(relés) ligados a placa PGM. Quan-
do um sensor ou um relé é aciona-
do, o evento (EXXX) ali cadastrado 
é enviado para o monitoramento, 
bem como o seu restauro (RXXX) 
quando o sistema for restaurado. 
Os eventos devem ser cadastrados 
com 3 dígitos decimais (0 a 9).

Na área “Status Entradas” é 
possível ler o estado de todas 
as entradas da placa PGM, 
sabendo se elas estão dispara-
das ou não. Basta escolher  
o ID do rádio que tem uma 
placa PGM instalada e clicar  
em “Lê Todos”.
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Integração Intelbras AMT4010 (apenas via RF)

1

43
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ID do rádio em que a central 
Intelbras AMT4010 está 
conectada.

Comandos para Ativar 
e Desativar as partições
da central.

Lê quais partições estão 
ativadas.

Senha de programação de 6 
dígitos da central.

Comandos para ligar e 
desligar as PGMs.

Leitura das Zonas
disparadas e abertas.

Comando para anulação  
de uma determinada zona.

Leitura do estado das PGMs.

1

3

4

2

6

7

8

5

• Para utilização do rádio Alarme conectado à central Intelbras AMT4010.
• Na aba Intelbras é possível efetuar comandos diretamente na central de alarme AMT4010
  através da rede de rádios, além da recepção dos eventos com maior velocidade devido 
  a conexão via serial. Nesta aplicação os eventos não ficam bufferizados no rádio, 
  pois o ACK do evento só é dado à central quando o rádio recebe a resposta da rede de rádios.
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Janela Rádios (apenas via RF)

Ative a janela “RADIOS”.  
Para utilizar essa funcionali-
dade, é necessário ativar  
no MESTRE a função “COMAN-
DOS+EVENTOS” (pag. 9).

Quando o tempo desde o ulti-
mo reporte ultrapassar [(3 x 
tempo_teste_periódico _rádi-
os) +5] minutos, o check box 
ao lado do tempo é marcado

A lista de rádios mostra todos 
os rádios que já se reportaram 
na rede com pelo menos um 
evento de rede. Uma vez rece-
bido um evento de rede  
e conhecida a conta, os demais 
eventos também serão lista-
dos. Com esta lista é possível 
saber quanto tempo faz desde 
que um rádio se reportou pela 
última vez, além de saber qual 
foi o último evento.
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Janela Eventos (apenas via RF)

Ative a janela “EVENTOS”.  
Para utilizar essa funciona-
lidade, é necessário ativar no 
MESTRE a função “COMAN-
DOS+EVENTOS” (pag. 9).

A lista de eventos mostra  
todos os eventos recebidos 
desde que o software foi ligado.

Para salvar o log em arquivo 
texto, clicar em LOG e depois 
em SALVAR. Na tela seguinte, 
escrever o nome do arquivo 
.txt a ser salvo e então clicar 
em ABRIR.

1

2

3

• É possível salvar um LOG em arquivo de texto, separado por vírgulas, 
  para consulta futura.
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Janela FW (apenas via RF)
• É possível salvar um LOG em arquivo de texto, separado por vírgulas, 

  para consulta futura.
Ative a janela “FW”. Para  
utilizar essa funcionalidade,  
é necessário ativar no MESTRE a 
função “COMANDOS+EVENTOS” 
(pag. 9).

COLUNA “I”: Instalado. Quando 
um novo rádio se reporta com um 
determinado ID, o seu check box 
correspondente nesta coluna é 
marcado. É possível ordenar por 
rádios Instalados, clicando no título 
desta coluna.

COLUNA “L”: Solicita Leitura. 
Marcando o check box desta 
coluna, solicita a leitura dos dados 
de Hardware e Firmware do rádio, 
além de apontar se o rádio está 
com a ultima versão de Firmware 
(coluna Estado Leitura).

COLUNA “A”: Solicita Atualizar  
o rádio. Marcando o check box 
desta coluna, coloca o rádio 
selecionado na fila da atualização 
automática (desde que esta função 
esteja habilitada na aba “Loader”). 
O progresso da atualização pode 
ser acompanhado na coluna “%”. 
É possível ordenar por rádios com 
a atualização solicitada, clicando 
no título desta coluna.
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COLUNA “R”: Solicita RSSI da 
rota do rádio. Marcando o check 
box desta coluna, solicita o nível 
de sinal da rota do rádio.  
Discrepancias nos níveis de sinal 
são sinalizadas em vermelho.

5

OBSERVAÇÃO
Recomendamos desabilitar  
a função “COMANDOS+EVENTOS” no MESTRE. 
Sem a recepção de eventos na serial de 
COMANDOS o processo de atualização fica mais ágil.





CONTATO

radio@radioenge.com.br

Atualize já seu Software de Rede Radioenge
www.radioenge.com.br/area-restrita

Os rádios 460MHz operam em frequência 

licenciada pela Anatel. Antes de iniciar a ope-

ração deve-se solicitar a outorga para explorar 

o SLP e também fazer o registro da frequência 

a ser utilizada junto à Anatel. Mais informações 

na resolução Anatel 558 de 2010 e também 

na resolução 617 de 2013.

Os rádios 915MHz não necessitam de outorga 

nem de registro da frequência con-

forme resolução Anatel 506 de 2008.

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática


