
 

Monitoramento & Gestão de Equipamentos – “MGE” 
Remota e Local

 

 Descrição Sumária 
O Sistema “MGE” permite o gerenciamento total, no 
local e ou à distância, de equipamentos, sejam eles de 
refrigeração e ou aquecimento e ou climatização. Ele 
monitora, configura, armazena e visualiza os dados, 
imprime gráficos e históricos sobre o desempenho dos 
equipamentos. 
O Sistema “MGE” é de fácil instalação e utilização, 
compatível com qualquer ambiente Windows, bastando 
poucos minutos para entrar em funcionamento. 
Com o “MGE” você tem: registro de temperaturas 
máxima e mínima, umidade relativa, tempo de 
refrigeração e degelo, tempo de funcionamento do 
compressor ou aquecedor e muito mais. 
Tudo é supervisionado via computador, podendo ser 
visualizado e ou alterado a qualquer momento e de 
qualquer lugar do mundo e com segurança e 
tranqüilidade. O Sistema também permite 
parametrização e leitura no local onde os controladores 
estão instalados. 
E, caso  as grandezas monitoradas fujão dos 
parâmetros desejados, o “MGE” envia avisos para 
todos os telefones e e-mail’s cadastrados. 
Na configuração padrão os Controladores do sistema 
MGE somente monitoram, não interagem com os 
equipamentos que alteram as condições do ambiente 
(funcionamento em paralelo e de forma autônoma).  
Existindo tais equipamentos é possível substituir os 
Controladores existentes pelos do Sistema MGE, 
permitindo além do monitoramento a interação com os 
equipamentos mencionados. 

 
Modelos disponíveis 

Modelo Característica 
MGE/P.RT - Refrigeração + Tempo de degelo natural 
MGE/P.RD - Refrigeração + Degelo artificial 
MGE/P.RA - Refrigeração e ou Aquecimento 
MGE/P.RU - Refrigeração + Umidade relativa 
MGE/IS - Interface e Software de gerenciamento 
  

Apresentação dos dados na tela do PC 

  

Arquitetura Básica do Sistema 

 
 

Legenda 
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