
 

 

 

 

 

O objetivo do Conversor Serial – Celular é prover 
uma interface que permite a qualquer equipamento 
com recursos de comunicação serial RS232 ser 
acessado através da rede celular (GPRS) de forma 
transparente, isto é, acessar um equipamento 
remotamente como se ele estivesse conectado 
diretamente a outro equipamento RS232. 
Em um PC, isto é possível através de um driver que 
gerencia uma porta serial virtual (COM) e converte 
os dados para serem enviados via Internet. Assim, 
os aplicativos desenvolvidos para acessar os 
equipamentos via interface serial podem continuar 
sendo utilizados sem qualquer alteração e podem 
comunicar-se com equipamentos remotamente. 
O Conversor pode ser usado na aquisição de dados 
de telemetria de qualquer equipamento remoto com 
uma porta RS232. A conexão do equipamento ao 
aplicativo pode ser feita via porta serial virtual (COM) 
ou via conexão TCP/IP. 
O Conversor Serial – Celular pode ser configurado 
localmente (via porta serial ou USB) ou remotamente 
através de uma porta TCP/IP específica para a 
configuração do conversor. 

 

 Pode ser usado na aquisic ̧ão de dados de 
telemetria de qualquer equipamento remoto 
com uma porta RS232. 
 
 
 

 
 

 

MCE/SC 
Conversor Serial – Celular com 01 porta RS232 

* Conversor Serial – Celular com 01 porta RS485 

Interface Serial de Aplicação 

Conector DB9 (Fêmea) 

Protocolo RS232 (Half ou Full Duplex) 

Sinais Disponíveis em RS232 TX; RX; RTS; CTS; DTR; DSR; GND 

Baud rate (Taxa de transmissão) 300bps a 57600bps 

Stop Bits (Bits de parada) 1 e 2 

Parity (Paridade) None, Even, Odd (sem, par, ímpar) 

Data Bits (Bits de dados) 7 e 8 

Controle de Fluxo Nenhum 

Interface Serial de Manutenção 

Conector DB9 (Fêmea) 

Protocolo RS232 

Baud rate (Taxa de transmissão) 115200bps 

Stop Bits (Bits de parada) 1 

Parity (Paridade) None (sem) 

Data Bits (Bits de dados) 8 

Controle de Fluxo Nenhum 

Interface USB de 

Manutenção (Emulação de 
Porta Serial) 

Baud rate (Taxa de transmissão) 115200bps 

Stop Bits (Bits de parada) 1 

Parity (Paridade) None (sem) 

Data Bits (Bits de dados) 8 

Controle de Fluxo Nenhum 

Sistema de Operação GSM 900/1800/850/1900MHz 

Modo de Comunicação Multi Slot Classe 10 

Interface RF de Saída SMA (fêmea) 50 Ohms - GSM 

Protocolos Disponíveis TCP/IP; UDP/IP; ICMP (ping request/ping reply) 

Leitor de SIM Card interno com até 02 SIM Cards Não simultâneos 

Parâmetros Configuráveis 

APN e PIN Um para cada SIM Card 

IP e Porta do Servidor Até 03 pares 

Protocolos de Transporte TCP ou UDP 

Keep Alive 1000ms ou 60000ms 

Modo de Funcionamento 
Servidor 

Cliente 

Modo de Transmissão Dados pela Serial 

Reconfiguração de velocidade compatível com Telnet (RFC2217) 

Watchdog interno de 60 a 3600 segundos, podendo disparar em caso de não recepção de dados, não transmissão de dados 

ou ambos 

Watchdog externo para monitorar o funcionamento do modem 

Reset remoto 

Possibilidade de configurar DDNS (Dynamic Domain Name System), permitindo que o conversor possa ser encontrado 

na internet mesmo sem conhecer seu IP 

Todos os parâmetros são configuráveis via porta serial ou por GPRS 

Identificação do Sistema 

Número IMEI (número próprio do modem G24J) 

Número ICCID (número de identificação único para cada SIM card) 

Número identificador programável em Flash 

Iniciativa de Conexão Pode ser do Módulo o do Servidor 

Atualização de Firmware 

Atualização remota de firmware 

Firmware compatível apenas com módulo G24J 

Via rede GPRS   Melhor que 4 minutos 

Via cabo Serial   Melhor que 1,5 minutos a 115200bps 

Sistema Operacional do 

PC (para instalação da 
porta seria virtual COM) 

Windows 2000 Advanced Server 

Windows 2000 Server 

Windows 2000 Profissional 

Windows XP Profissional 

Windows XP Home Edition 

Tensão de Alimentação de 5 a 30VDC 

Corrente e Potência consumidas Típica de 300mA com picos de 2A em 12VDC 

Consumo de Corrente 
IDLE @ 12V   < 50mA 

MAX @ 12V, 850/900MHz, 2 slots TX, 2W   300mA 

Temperatura de Operação de 0° a +60°C Tolerância à Umidade   de 5% a 95% (sem condensação) 

 O Conversor Serial – Celular permite que qualquer equipamento serial seja monitorado ou controlado remotamente via rede celular, utilizando 
uma porta de comunicação serial virtual (COM) ou uma comunicação direta via protocolo TCP/IP. 

 Como o Conversor Serial – Celular, pode-se aproveitar a infraestrutura celular (GPRS) já existente no local, ao invés de instalar quilômetros 
de cabos ópticos ou elétricos para conectar seu equipamento RS232 a um PC sem precisar realizar modificações nesse equipamento. A 
comunicação é transparente e o equipamento se comporta como se estivesse ligado diretamente à porta serial do PC. 

 No que se refere a software, este terá que controlar o equipamento que se encontra no lado serial do Conversor Serial – Celular através de uma 
porta de comunicação serial virtual (COM) instalada no PC (ou através de um endereço IP). 
Dependendo da configuração, o software do PC solicita um pedido de conexão para o Conversor Serial – Celular (modo servidor), ou o 
conversor solicita a conexão ao PC (modo cliente). Depois de estabelecida a conexão, o Conversor Serial 
– Celular passará a receber dados da rede celular, converter e enviar pela interface RS232 ao equipamento com quem o software quer 
estabelecer conexão, bem como receber dados pela interface RS232, converter para um pacote Internet e enviar ao computador que estabeleceu 
a conexão via rede GPRS. O Conversor Serial – Celular fica o tempo todo verificando o status da comunicação, havendo algum dado para ser 
enviado, ele envia e volta a monitorar o status da comunicação. 


