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IOT Cloud Box 
Funciona como um IHM sem tela  

Utiliza o celular Android ou iPad como monitor 
Utiliza o protocolo MQQT 

Permite programação remota e local 
Diversos drivers de comunicação nativos 

 

O IOT Cloud Box é um servidor de dados e funciona como um IHM que roda o SCADA Haiwell de forma nativa. Também 

podemos entender o IOT Cloud Box como um terminal IOT (Internet Of Things). Diferente do IHM, o Cloud Box não possui uma 
tela e pode ser facilmente gerenciado pelo App que roda tanto em dispositivos Android como em IOS (dispositivos móveis 
Apple). A gerência e do dispositivo pode ser feita igualmente via nuvem Haiwell Cloud. O Cloud Box permite monitorar e 
controlar processos industriais por intermédio da Haiwell Cloud (comunicação via nuvem). O dispositivo comunica com diversos 
equipamentos de controle industriais por meio dos diversos drivers de comunicação nativos. Para muitas aplicações, o Cloud 
Box irá substituir, com vantagens, um computador rodando um software supervisório. 

 

 

Característica principais 
• Possui de forma nativa todos os recursos para comunicação 
via nuvem, serviços Haiwell Cloud e acesso via dispositivos 
móveis; 

• Opera como um IHM que pode monitorar a apresentar telas 
de supervisão SCADA em dispositivos móveis e PCs; 

• Proteção de acesso em dois passos, também chamado de 
chave A/B de segurança; 

• Redes de comunicação para múltiplos dispositivos, bancos de 
dados, câmeras IP com visualização em telas múltiplas janelas; 

• Suporta o protocolo MQTT com acesso a bancos de dados e 
permite fácil integração com sistemas ERP/MES; 

• Possui duas portas Ethernet para composição de redes LAN 
Ethernet; 

• O Cloud Box possui o software supervisório industrial Haiwell 
Could SCADA nativo que pode ser configurado remota ou localmente; 

• Interfaces: 2 Ethernet RJ45, 2 USB, 2 portas seriais, WIFI, SD card, SIM card, 4G opcional; 

• Montagem: Trilho DIN. 
 

Vantagens 
• Comunicação via Rede 4G – Velocidade e 

praticidade, dispensando a necessidade de antenas 

externas em regiões servida por serviços de 

comunicação celular; 

• Excelente relação custo-benefício – substitui com 

vantagens de custo e espaço um computador e uma 

licença SCADA; 

• Robustez – Projetado para ambiente industrial e 

montagens em painéis de controle e automação. 
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Modelos do IOT Cloud Box 
Modelo Armazenagem de dados Ethernet USB COM WIFI Rede Wireless 

CBOX 4G + 512M + SD 2 2 2 Sim  

CBOX-G 4G + 512M + SD 2 2 2 Sim China 4G/3G/2G 

CBOX-E 4G + 512M + SD 2 2 2 Sim Global 4G/3G/2G 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GATEWAY IOT CLOUD BOX 
Alimentação 24VDC±20% / 7W 

Memoria EMMC Flash 256MB，DDR3 RAM 256MB 

Processador Cortex A7, Frequência máxima 696MHZ 

Comunicação serial COM1 (RS232), COM2 (RS485 isolada) 

Ethernet 2 portas 10/100Base-Tx 

USB 2 portas USB 2.0 

Expansão de memória 1 cartão SD 

SIM card 1 slot para cartão SIM 

WIFI Sim 

4G Opcional 

Dimensões (mm) 50 x 120 x 88 (L x A x P） 

Gabinete Plástico ABS de engenharia (atende ao padrão de retardo a chama UL 94V0) 

Certificação  CE 

Temperatura de operação 0 a +55 ℃ 

Temperatura de armazenamento - 25 a +70 ℃ 

Umidade 5 a 95% não condensante 

Automação com IOT via Haiwell Cloud 
Solução completa de automação e controle de processos industriais utilizando a nuvem e IOT.  
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