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Adaptador TCP/IP
Modelo ADT01

A Circuitec pensa em você, por isso criou um passo a passo 
que facilita a instalação e configuração do Adaptador TCP/IP 
ADT01. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário on-
line ou entre em contato com nosso Suporte Técnico. Consulte 
no site  www.circuitec.com.br.

Configuração de rede padrão de fábrica.

IP: 192.168.0.230
Máscara  de  sub-rede: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Usuário: admin
Senha: admin

1. Instale o Adaptador TCP/IP.

1.1. Fixe o Adaptador próximo ao PontoALL. 
1.2. Conecte o cabo USB na porta PC do PontoALL e no 

Adaptador.
1.3. Conecte a fonte de alimentação no Adaptador.
1.4. Ligue a fonte de alimentação à rede elétrica. O led de 

status deverá acender e apagar.

2. Conecte o Adaptador TCP/IP na rede.

2.1. Antes de conectar o cabo de rede no Adaptador 
certifique-se de que o IP 192.168.0.230 não está  em uso 
por outro equipamento na rede.

2.1.1. Caso o IP já esteja em uso, conecte o Adaptador com o 
cabo de rede diretamente no computador e mude o 
endereço IP para um disponível.

3. Configure o Adaptador TCP/IP.

3.1. Acesse as configuração do Adaptador através do 
navegador de internet. Na barra de endereços digite o IP 
192.168.0.230 e pressione a tecla ENTER. Abrirá uma 
caixa de texto solicitando nome de usuário e senha.

3.2. Digite o nome de usuário admin e senha admin e tecle 
ENTER.

3.3. Por questões de segurança é recomendado alterar a 
senha padrão admin. No menu à esquerda, o ítem 
"Administração" permite alterá-la.

3.4. No ítem "Configuração de rede" é possível alterar o IP e as 
demais configurações de rede. Configure a conexão 
com o servidor SGP através do campo Host e Port. O 
Host pode ser o endereço IP ou nome do servidor SGP. A 
porta padrão é a 12000, mas pode ser alterada através 
do programa Administrador SGP, na aba configurações 
avançadas, em Porta de Comunicação dos 
Equipamentos.

3.5 Após salvar as configurações, se a configuração de rede 
e servidor forem válidas o led de status do Adaptador 
estará piscando indicando a tentativa de conexão com o 
SGP. Quando conectar ao SGP o led permanecerá 
aceso.

3.6. No ítem "Ferramentas" é possível realizar o teste de 
conexão com o PontoALL. Clique em conectar, uma 
janela será aberta e exibirá informações do PontoALL. 
Caso ocorra falha, verifique se o cabo USB está 
conectado e se o PontoALL está ligado.

Guia 1.1

Restaurar a configuração de rede padrão de 
fábrica

Caso seja necessário restaurar a configuração de rede padrão 
de fábrica, proceda da seguinte maneira:
Através do botão RESET REDE (orifício) localizado entre o 
conector de alimentação e o de rede, com o Adaptador ligado 
use um clipe de papel para manter o botão pressionado por 3 
segundos. O LED de status irá piscar por 5 segundos 
identificando o reset. O Adaptador irá passar pelo processo de 
inicialização, aguarde aproximadamente 30 segundos para 
acessá-lo.
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4.1. Certifique-se de que você possui a versão do SGP 4.4.0. 

ou superior.
4.2. No programa SGP em "Conectar REP", clique em 

"CONECTAR REP Ethernet". Se o equipamento estiver 

conectado ao servidor ele aparecerá na lista. Clique em 

conectar para conectar ao REP, ou clique em cadastrar e 

realize o cadastro do REP (opção disponível na lista 

somente quando o REP não estiver cadastrado).
4.3 O cadastro também pode ser realizado em "Cadastros", 

"Coletores/Relógios (REP)".

4. Conectando ao REP.
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