


Sensores online de 
temperatura e umidade 
para controle total de 
ambientes e equipamentos
monitorados

Clique aqui e assista o vídeo: 
https://youtu.be/VFqESIk93n0



Tenha segurança no monitoramento de 
ambientes e equipamentos que necessitam 
de temperatura controlada sem necessidade 
de um operador

Registros de temperatura e umidade

Ideal para ambientes e equipamentos

Registro ONLINE das leituras por rede WI-FI 

Alertas de leituras fora de faixa

Alertas de falha de comunicação 

Visualize as leituras no computador, celular ou no 
próprio sensor

Receba alertas por e-mail, SMS, aplicativo no celular 
e no próprio sensor

Diversos relatórios para atender as suas necessidades 



Tipo de Sensores
T1 - para temperatura e umidade de ambientes
T2 - para temperatura e umidade de ambientes e temperatura de equipamentos
T3 - para temperatura de equipamentos

Obs. - Os equipamentos são calibrados e com certificados.



Acessando CSL Sensores Online 
Ative e crie sua conta no sistema 

Com o recebimento do equipamento você deve seguir as instruções para criar sua conta no
“CSL Sensores”, ativar o Sensor recebido e conectá-lo a sua rede Wi-Fi.

Após criar sua conta, você pode incluir usuários e realizar as configurações dos recursos.
O sistema ainda possui um Tutorial de fácil acesso e bem detalhado para orientá-lo no processo.



Acessando Leituras Online 
• Após finalizar a ativação e configuração, você pode acompanhar as leituras dos parâmetros, 
conforme intervalo de registro definido na configuração; 
• Visualize através do dashboard interativo as leituras em tempo real, por Formato Relógio, Gráficos, 
Tabela de Histórico e Registros de Leituras Fora de Faixa e Falhas de Comunicação com Justificativa;



Alertas
Alertas de parâmetros fora da faixa ou sensores desconectados são enviados aos 
usuários cadastrados no sensor por e-mail, aplicativo e por SMS 



Relatórios de Registros 
• Você pode gerar Relatórios pelo período que desejar:
- Registros das leituras.
- Mínimas e máximas diárias.
- Customizados por sensor.



Funcionalidades Disponíveis
Notificações de Leituras Fora de Faixa: 
• Alerta no Aplicativo do Celular 
• Alerta por e-mail 
• Alerta por SMS (Pacote Pago) 
• Alerta Visual no Equipamento 
• Alerta Sonoro no Equipamento 

Equipamento com Visualização em Tempo Real: 
• Display Digital 

Configurações do Equipamento: 
• Atraso de Notificação 
• Intervalos de Gravação 

Sistema Online com Visualização em Tempo Real: 
• Visualização de Todos Sensores 
• Visualização Por Grupos de Sensores 
• Visualização Rotativa de Todos Sensores 
• Visualização Formato Relógio 
• Gráficos das Leituras 
• Tabela do Histórico das Leituras 
• Registros de Leituras Fora de Faixa 
• Justificativas de Leituras Fora de Faixa 

Aplicativo Online com Visualização em Tempo Real: 
• Visualização de Todos Sensores 
• Visualização Analógica

Relatórios Online: 
• Relatórios das Leituras por Período 
• Relatórios de Mínimas e Máximas Diárias 
• Gerador de Relatórios Customizados 
• Download dos Relatórios em PDF/CSV




