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Termo de Garantia

 Os produtos fabricados InoBram Automações possuem um prazo de 12 (doze) 
meses de  garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 
26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda 
consignada que consta na Nota Fiscal.
Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou 
inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia não Cobre

>Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
>Desgaste natural das peças ou do produto; 
>Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
>Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios 

(descargas atmosféricas);
>Erro de instalação ou mau uso;
>Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especi�cação do manual 

de cada produto.

Utilização da Garantia

 Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente 
acondicionado ou bem embalado para a InoBram Automações e com nota �scal. 
Também é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito 
ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de 
assistência técnica e também para que a InoBram Automações constantemente possa 
estar melhorando o produto. 

Contato Assistência Técnica:

  www.inobram.com.br

  E-mail: meajuda@inobram.com.br

GARANTIA



1. INTRODUÇÃO

O produto CDI (Central de Dados InoBram) foi desenvolvido para monitorar em tempo 
real todos os parâmetros de funcionamento do sistema do aviário, proporcionando maior 
controle e precisão dos dados de produção.

Através do CDI-01 é possível visualizar seguintes dados coletados:
>Temperatura e umidade;

> Pressão do galpão;

> Histórico de Data-Logger;

> Informações do lote e aviários;

> Visualização por núcleo e propriedades;

> Grá�co de temperatura, umidade e pressão.
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7. APLICATIVO CDI ALARMES

> Realize o download de nosso aplicativo na PlayStore.
> Ao iniciar o aplicativo clique na opção “Con�gurações” e preencha os campos solicitados  

(Mac, Login e Senha) conforme é demonstrado nas �guras abaixo:

Obs.: O Mac do CDI está na etiqueta da parte traseira do equipamento e o login e senha são 
os mesmos para acessar o CDI.
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Legenda:
1 – Antena CDI
2 – Fonte Antena CDI
3 – Roteador                                                                                                
4 – CDI-01
5 – Cabo de rede 20 metros
               

2. COMPONENTES DO SISTEMA E TOPOLOGIA DA REDE

6 – Cabo de rede 2 metros    
7 – Cabo de rede 2 metros
8 – Fonte Roteador
9 – Fonte CDI-01                                                               
10 – Antena Aviário
                           

> Caso não possua usuário, clique em novo usuário, preencha os dados e con�rme;
> Após, acesse com seu usuário e senha criados;
> Clique em NOVO PRODUTO, preencha o Nome, Token gerado e Cidade e clique em salvar.

Acessar o Inobram Cloud pelo site da Inobram Automações www.inobram.com.br ou 
diretamente pelo endereço http://acesso.inobram.com.br/login
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Na página do CDI, clique em Usuário > Acesso Web > Gerar Token, conforme �gura 4. 
Após, anote o número de identi�cação que foi gerado.

 6.2. Acesso remoto via InoBram Cloud

Figura 4. Gerando Token (imagem ilustrativa)
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11 – Fonte Antena Aviário
12 – Controlador SMAAI-05                     
13 – Cabo de rede 20 metros                                                                                                                                           
14 – Cabo de rede 2 metros                                          

07

> Conecte seu desktop, notebook, tablet ou equipamento similar no roteador através de 
um cabo de rede ou Wi-�, na rede CDILINK, a senha da rede é: link6575;

> Depois de conectado na rede cdilink, abra o navegador de internet, clique na barra de 
endereço do mesmo e digite o IP: 192.168.75.2 (conforme �gura 3);

> Ao ser exibida a tela para login, preencha os campos solicitados (Login: cdi Senha: cdi) e 
então clique em acessar. 

6. FORMAS DE ACESSO AO CDI

 6.1. Acesso local via IP



3. INSTALAÇÃO ANTENA CDI, ROTEADOR E CDI 
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> A instalação da antena CDI é necessária em local visível para as antenas aviário;

> A antena deve ser montada em estrutura rígida;
> O CDI necessita do Roteador CDI para funcionar, ou de um roteador genérico com 
DHCP ativado na faixa 192.168.75.100 a 192.168.75.250. 

1º. Conecte o cabo de rede (20 metros) no conector na parte inferior da antena, leve o 
cabo até a fonte da antena e conecte na entrada POE;

2º. Evite passar os cabos de rede junto com cabos de força;

3º. Conecte o cabo de rede (2 metros) na entrada LAN da fonte e na entrada LAN do 
roteador;

4º. Conecte a fonte da antena na rede elétrica;

5º. Conecte a fonte do roteador e ligue na rede elétrica;

6º. Conecte o cabo de rede (2 metros) na entrada LAN do CDI e na entrada LAN do 
roteador;

7º. Conecte a fonte do CDI, ligue na rede elétrica e ligue o equipamento clicando no 
botão ON/OFF da parte frontal do CDI.

> A instalação da antena aviário é necessária em local visível para a antena CDI;

> A antena deve ser montada em estrutura rígida;

1º. Conecte o cabo de rede (20 metros) ao conector da parte inferior da antena, leve o 
cabo até a fonte da antena e conecte na entrada POE;

2º. Evite passar os cabos de rede junto com os cabos de força;

3º. Conecte o cabo de rede (2 metros) na entrada LAN da fonte e na entrada 
LAN do controlador SMAAI-5, localizada na parte interna do equipamento 
na PCI CPU mostrada na página 6 do manual SMAAI-5;

4º. Conecte a fonte da antena na rede elétrica.

4. INSTALAÇÃO ANTENA AVIÁRIO E SMAAI-5 
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Com o controlador SMAAI-5 ligado, pressione MENU > OK > CONFIGURAÇÕES DO 
SISTEMA > OK > CDI > OK> LOCALIZAR CDI LOCAL > OK. 
É exibida então a mensagem “ [!] LOCALIZANDO CDI...” aguarde alguns minutos, pois esse 
processo pode variar de acordo com a versão do equipamento;
Após localizado o CDI LOCAL, são exibidos: IP, MAC e Token, indicando que foi localizado, 
conforme �gura 2. 
Caso não ocorra a localização do CDI local, revise as ligações dos equipamentos e veri�que 
se não há obstáculos entre as antenas.

5. LOCALIZANDO O CDI LOCAL

Com o controlador SMAAI-5 ligado, pressione MENU > OK > CONFIGURAÇÕES DO 
SISTEMA > OK > CDI > OK> LOCALIZAR CDI LOCAL > OK. É exibida então a mensagem “ [!] 
LOCALIZANDO CDI...” aguarde alguns minutos, pois esse processo pode variar de acordo 
com a versão do equipamento;
Após localizado o CDI LOCAL, são exibidos: o IP, MAC e Token, indicando que foi localizado 
conforme �gura 2. Caso não ocorra a localização do CDI local, revise as ligações dos 
equipamentos e veri�que se não há obstáculos entre as antenas;
Obs.: Token é o número de identi�cação do SMAAI-5, que diferencia um SMAAI-5 do outro.
Pressione a tecla “ > ” em ‘’enviar dados’’ até que seja exibido “SIM” na tela. Após, pressione 
OK para salvar.
Obs.: Pode levar até 5 minutos para que ocorra a localização.

CONFIG.  DO  SISTEMA > CDI

> Localizar CDI Local 
  Localizar CDI Nuvem

 
IP 
MAC    :F4.4D:30:BA:53:DC
Token :19684

:192.168.075.002

Enviar Dados : Sim

Figura 2. CDI localizado (imagem ilustrativa).

Obs.: A localização pode levar até 5 minutos para ocorrer.

Obs.: Token é o número de identi�cação do SMAAI-5, que diferencia um SMAAI-5 do outro.

Pressione a tecla “ > ” em ‘’enviar dados’’ até que seja exibido“SIM” na tela. 
Após, pressione OK para salvar.


