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Este produto pode ser abrangido por uma ou mais reivindicações das patentes seguintes ou pedido de patente publicado: 

Pedido de patente E.U.A. publicação nº: 

Patente E.U.A. nº: 

Patente canadiana nº: 

Patente da China nº: 

e 

Patente europeia nº: 
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1. Introdução 

A SurgeX® Squid é uma unidade universal de distribuição de energia 120/240V, 12A@120V/10A@240V, CA e CC com 
condicionamento de energia, controlo e monitorização. Concebido para flexibilidade, o formato compacto do Squid pode 
ser montado na parede ou na mesa, ou montado contra a face de um bastidor de equipamento. O servidor web interno 
fornece configuração, controlo de saída, monitorização e recuperação de registos de dados. São suportadas múltiplas 
opções de segurança e interface de comunicação. 
 
A Squid incorpora a tecnologia de supressão de sobretensões SurgeX Multi-Stage e a tecnologia de filtragem EMI/RFI. 
Esta proteção protege a potência de saída CC, bem como as tomadas CA. 
 
A extensa capacidade de programação do Squid fornece operações avançadas de sequenciamento e programação. Os 
acionaedores podem ser programados para ativar numa base "se X então faça Y então faça Z quando não mais X". As 
fontes de acionamento incluem: várias medições de energia CA, programação, e  P i n g  a u t o m á t i c o . As ações 
incluem: ligar e desligar recetáculos, pedalar um recetáculo, executar sequências previamente definidas e colocar uma 
unidade a desligar. Por exemplo, uma ação pode ser criada para fazer o ciclo de energia de um aparelho de rede se ele 
não responder a um ping. 

 
A medição é realizada ao nível do sistema, e inclui: 

• Tensão de CA da Linha 

• Tensão de CA Neutro-Terra 

• Corrente de CA 

• Energia de CA 

• Frequência da Linha de CA 

• Fator de Potência de CA 

• Fator de Pico de Tensão de CA 

• Energia de CA 
 

As medições (tensão, corrente e potência) são verdadeiras RMS. Assim, o consumo atual de corrente e de energia das 
cargas eletrónicas não lineares que têm um fator de potência inferior à unidade será relatado corretamente. 
 
Interfaces físicas: 

• [1] Entrada de CA IEC320 C14 

• [4] Tomadas de CA IEC320 C13 

• [5] Blocos de terminais de CC: 
o [2] Saída CC 1 (12V ou 24V, dependendo do modelo) 
o [2] Saída CC 2 (12V ou 24V, dependendo do modelo) 
o [1] Saída CC 5V 

• [2] Saída USB-A 5V DC (apenas alimentação) 

• [1] Rede RJ-45 

• [1] USB-micro AB 

• [2] Botões encaixados 
 
As quatro tomadas de CA e dois bancos de saída 12/24V CC são controláveis individualmente. Também é possível alternar a 
entrada de CA para o conversor CA/CC alimentando os bancos de Saída de CC 1 e Saída de CC 2 através do API REST. 
 
Modelos de Squid: 

Modelo Saída CC 1 Saída CC 2 Configuração (Pode ser alterada) 

SX-DC-8-12-120 12V 12V 120V 

SX-DC-8-12-230 12V 12V 230V 

SX-DC-8-24-120 24V 24V 120V 

SX-DC-8-24-230 24V 24V 230V 

SX-DC-8-1224-120 24V 12V 120V 

SX-DC-8-1224-230 24V 12V 230V 
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2. Instalação 
 

Squid é desenvolvida para ser instalada horizontal ou verticalmente, montada numa parede ou mesa. Também pode ser 
montada na face de um bastidor de equipamentos. Utilize os suportes de montagem integrados para instalar Squid seguindo 
os regulamentos e requisitos locais adequados. Devem ser utilizados quatro dos seguintes tamanhos mínimos de parafusos: 
 
Mínimo de parafuso #10 com um diâmetro de cabeça não inferior a 0,250" se utilizar os (4) orifícios redondos. 
Mínimo de rosca ¼-20" com um diâmetro de cabeça não inferior a 0,430" se utilizar os orifícios ranhurados. 

 

2.1 Energia de CA 
 

Squid tem um total de 4 recetáculos de CA. Cada recetáculo é classificado para uma carga máxima de 12A 
(América do Norte)/10A (UE, Austrália, América do Sul), e a carga total não deve exceder 12A(10A). Ligue os 
cabos do equipamento nos recetáculos, conforme necessário. Os recetáculos são numerados de 1 a 4. Esta 
mesma numeração é utilizada na interface de controlo. 
 
Ligue a energia à unidade utilizando um cabo de energia do tipo terra de 3 fios adequadamente classificado 
num recetáculo de parede ou piso adequado (120V, 12A América do Norte; 240V, 10A UE, Austrália, América 
do Sul). Não ligue a unidade a uma torneira de alimentação relocalizável. Verifique a polaridade correta da 
saída e a presença de um condutor de terra antes de ligar a unidade à tomada. 

 
2.2 Energia CC 

 
Ligue os cabos de alimentação do equipamento CC aos cinco terminais de parafuso utilizando uma pequena 
chave de fenda. A alimentação de 5V também está disponível nos dois recetáculos USB-A para carregamento do 
dispositivo. Cada banco de saída CC incorpora proteção contra sobrecarga. Não interligue as saídas CC. 
 
Não utilize um cabo de alimentação de equipamento CC com mais de 3m. 
 
Não carregue as saídas CC para além destas classificações: 

Modelo Classificação 
da saída CC 1 

Classificação 
da saída CC 2 

Combinado  
Classificação CC1 
+ CC2 

Classificação USB 
de 5V Tipo A 

Classificação de 
saída combinada 
de 5V 

SX-DC-8-12-X 5A @ 12V 5A @ 12V 10A @ 12V 1A @ 5V 3A @ 5V 

SX-DC-8-24-X 2,5A @ 24V 2,5A @ 24V 5A @ 24V 1A @ 5V 3A @ 5V 

SX-DC-8-1224-X 2,5A @ 24V 5A @ 12V N/A 1A @ 5V 3A @ 5V 

 
 

2.3 Ethernet 
 

O conector RJ45 para Ethernet situa-se no painel traseiro, ao lado do conector de série. O endereço IP 
predefinido é atribuído por DHCP. Para encontrar o endereço IP do dispositivo, utilize a ferramenta de deteção em 
ametekesp.com. O protocolo mDNS é suportado para a deteção dinâmica de dispositivos.  
 
O nome de utilizador predefinido é admin e a palavra-passe predefinida é Adm1nXXXXXX, onde XXXXXX são os 
últimos seis carateres do endereço MAC. 
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2.4 USB OTG 
 

O conector USB-micro AB é para diagnósticos OOB e resolução de problemas de ligação IP. Para utilizar, utilize a 
ferramenta de descoberta em ametekesp.com ou introduza manualmente o endereço IP estático 169.254.10.100 
num navegador suportado. O servidor web estará sempre acessível em 169.254.10.100 através desta porta USB. 
O servidor web nesta interface não pode ser alterado e será sempre HTTP sem segurança na porta 80. 

 
 

3. Indicadores LED 

 
A Squid tem um total de nove indicadores LED:  

• [4] Tomada CA. Quando está iluminada, a tomada CA correspondente está ligada 
• [2] Saída CC. Quando está iluminada, a saída CC correspondente está ligada 
• [2] Ligação Ethernet e atividade 
• [1] Proteção contra sobretensão OK (no lado oposto da vista da imagem) 

 
 

4. Botões 
 

Há dois botões encaixados localizados à direita do conector Ethernet RJ-45. O botão Repor hardware está mais afastado 
do conector RJ-45 e o botão Repor software é o mais próximo. 

 

4.1 Repor hardware 
 

O botão Repor hardware executa um reinício forçado do processador. Este reinício forçado irá desligar as 
tomadas controladas imediatamente, removendo a energia do equipamento ligado em todas as saídas, à 
exceção da saída de 5 V. 

 
4.2 Repor software 

 
O botão Repor software é um controlo multifuncional, dependendo do comprimento de pressão. Se o botão for 
mantido premido durante mais de 10 segundos, a unidade é reposta para as predefinições de fábrica e todas as 
configurações personalizadas são apagadas. Se o botão for mantido premido durante menos de 10 segundos, a 
unidade irá realizar uma reposição do software que não irá repor quaisquer dados nem alimentar o equipamento 
ligado. 
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5. Servidor web 
 

O servidor web interno da Squid fornece um portal abrangente para configuração, monitorização e controlo. 
 

5.1 Login (Iniciar sessão) 
 

A página Iniciar sessão é a primeira página 
exibida quando um navegador web faz uma 
ligação à Squid. Introduza um nome de 
utilizador e palavra-passe válidos nos 
campos "User Name" (Nome de utilizador) e 
"Password" (Palavra-passe) e prima "Login" 
(Iniciar sessão) para iniciar sessão. 

 
 
 
 
 
 

5.2 Power Management (Gestão de 
energia) 

 
A página Gestão de energia fornece 
informações e estados de toda a unidade e 
tomadas individuais, bem como o controlo 
básico das tomadas. A secção no canto 
superior direito da página fornece o estado 
do sistema. 

 
 
 
 
 
 

5.3 Reports (Relatórios) 
 

A página Relatórios exibe os dados 
recolhidos e armazenados na memória 
interna da Squid. Os dados são 
apresentados em dois grupos: Time 
Stamped Events (Eventos com carimbo de 
hora) e Historical Data (Dados históricos). 

 
Os eventos com carimbo de hora são 
registados, com data e hora de ocorrência, 
quando uma condição cumpre os critérios 
estabelecidos. A Squid utiliza um Real Time 
Clock (RTC) (Relógio em tempo real), 
sincronizado com um servidor de tempo da Internet 
e apoiado por uma bateria interna. Para carimbos 
de tempo mais exatos e eliminar a deriva do 
relógio, sugerimos verificar a ligação NTP. 
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Os tipos de eventos que podem ser registados são: 

• Triggers (Acionadores) 

• Surge Protection Failed (Falha 
na proteção contra sobretensão) 

• Power Outage (Corte na energia) 

• Network Events (Eventos de 
rede) 

• Outlet Changes (Alterações na 
tomada) 

• Shutdown Events (Eventos de 
desativação) 

• Firmware Upgrades 
(Atualizações de firmware) 

 
O Historical Data (Dados históricos) é um registo dos 
parâmetros elétricos medidos e pode ser ajustado para 
testar certos itens em intervalos específicos. Os 
parâmetros disponíveis são: 
 

Parâmetro histórico Descrição 
Voltage Max (Tensão 
máxima) 

Linha - neutra Tensão RMS máxima medida entre os condutores durante o período de medição. 

Neutro - ligação à terra 

Voltage Min (Tensão 
mínima) 

Linha - neutra Tensão RMS mínima medida entre os condutores durante o período de medição. 

Neutro - ligação à terra 

Voltage Average 
(Tensão média) 

Linha - neutra Tensão RMS média medida entre os condutores durante o período de medição. 

Neutro - ligação à terra 

Voltage Peak Max  
(Pico de tensão máximo) 

Linha - neutra Pico de tensão máximo medido entre os condutores durante o período de medição. 

Neutro - ligação à terra 

Current Max (Corrente 
máxima) 

Dispositivo total Corrente RMS máxima medida durante o período de medição. 

Current Average 
(Corrente média) 

Dispositivo total Corrente RMS média medida durante o período de medição. 

Current Peak Max (Pico 
da corrente máximo) 

Dispositivo total Pico da corrente máximo medido durante o período de medição. 

Power Max (Potência 
máxima) 

Dispositivo total Potência média máxima medida durante o período de medição. 

Power Average 
(Potência média) 

Dispositivo total Potência média medida durante o período de medição. 

Power Peak Max (Pico 
da potência máxima) 

Dispositivo total Pico da potência máxima medido durante o período de medição. 

Frequency Max (Frequência máxima) Frequência da linha CA Linha1-Linha2 máxima medida. 

Frequency Min (Frequência mínima) Frequência da linha CA Linha1-Linha2 mínima medida. 

Frequency Average (Frequência média) Frequência da linha CA Linha1-Linha2 média medida. 

Power Factor Mode 
(Modo de fator de 
potência) 

Dispositivo total Fator de potência registado mais frequentemente durante o período de medição. 

Crest Factor Max (Fator 
de pico máximo) 

Tensão de linha Fator de pico máximo calculado durante o período de medição. 

Neutro - tensão da ligação à 
terra 

Corrente 

Crest Factor Min (Fator 
de pico mínimo) 

Tensão de linha Fator de pico mínimo calculado durante o período de medição. 

Neutro - tensão da ligação à 
terra 

Corrente 

Energy Usage 
(Utilização de energia) 

Dispositivo total Energia acumulada consumida pelo equipamento ligado durante o período de medição. 
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5.4 Setup (Configuração) 
 

A configuração completa e a configuração da Squid é fornecida através de 6 páginas web de 
configuração. Cada página de configuração está descrita nas secções seguintes. Cada página de 
configuração tem um botão Save (Guardar) no final da página; certifique-se de que prime o botão 
Guardar no final da página para manter as alterações de configuração. Irá aparecer temporariamente 
uma mensagem Success (Êxito) a verde no canto superior direito da página quando as definições forem 
guardadas corretamente. 

 
Setup (Configuração) 

Página de configuração Descrição 

Device (Dispositivo) Configurar os parâmetros básicos do dispositivo 

Device Configuration 
(Configuração do dispositivo) 

Configurar definições para feedback visual e procedimento de ligação 

Outlet Configuration 
(Configuração da tomada) 

Configurar definições de tomadas controláveis 

Outlet Group Configuration 
(Configuração do grupo de 
tomadas) 

Criar, editar ou eliminar grupos de saída 

Date/Time Settings 
(Definições de data/hora) 

Configurar o servidor NTP ou definir a hora manual 

Network (Rede) Configurar as definições de rede, incluindo o adaptador de rede e o tempo de permanência 

Network Advanced (Rede 
avançada) 

Configurar definições avançadas de monitorização e segurança 

SNMP (SNMP) Configurar a ligação SNMP e as definições de comunicação 

802.1X Settings (Definições 
802.1X) 

Configurar as definições de autenticação e/ou ver os registos de ligação 

LDAP Client Settings 
(Definições do cliente LDAP) 

Configurar opções de autenticação LDAP e testar a ligação 

Users (Utilizadores) Configurar e modificar contas de utilizador 

Triggers (Acionadores) Criar e modificar acionadores 

Threshold with Samples 
(Limiar com amostras) 

Configurar acionadores com base em medidas 

AutoPing (Ping automático) Configurar acionadores baseados em endereços IP que efetuam ping 

Schedule (Agendamento) Configurar acionadores com base no tempo 

Sequences (Sequências) Criar e modificar sequências personalizadas 
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5.4.1  Device Setup (Configuração do dispositivo) 

A página Configuração do dispositivo permite a especificação dos parâmetros básicos do dispositivo. 

5.4.1.1  Device Configuration (Configuração do dispositivo) 
O separador Configuração do dispositivo permite a especificação de feedback visual e inicialização  
do dispositivo. 

 

Device Configuration 
(Configuração do 
dispositivo) 

 

Item Descrição 

Device Name (Nome do 
dispositivo) 

Especifica o nome da etiqueta a associar a esta Squid. 

Nominal Voltage (Tensão 
nominal) 

Especifica a tensão esperada na tomada de entrada. Esta seleção NÃO altera quaisquer definições da desativação por 
sobre/subtensão. Destina-se apenas à coloração visual nos medidores. 

Nominal Frequency 
(Frequência nominal) 

Especifica a frequência esperada na tomada de entrada. Esta seleção NÃO altera quaisquer definições dos 
acionadores. Destina-se apenas à coloração visual nos medidores. 

Power Up Delay Time (Tempo 
de atraso na ligação) 

Especifica a quantidade de tempo em segundos pelo qual se pode escalonar a ativação manual de várias tomadas ao 
aplicar o estado inicial. 

On Power Up (Ligado) Especifique se deve definir tomadas nos estados iniciais ou executar uma sequência predefinida quando a Squid ligar 
ou quando o botão Reposição forçada for premido. 

On Shutdown Clear 
(Desmarcar desativação) 

Especifique se deve definir tomadas nos estados iniciais ou executar uma sequência predefinida quando é desmarcado 
um estado de desativação. 

Temperature Display 
(Exibição da temperatura) 

Especifica se a temperatura deve ser exibida em graus Fahrenheit ou Celsius. 

Auto Logout (Terminar sessão 
automaticamente) 

Especifica o tempo limite de segurança web em minutos. 

Auto Ping Frequency 
(Frequência de ping 
automático) 

Especifica a frequência com que a Squid irá enviar pings para um endereço IP ou nome de anfitrião num acionador de 
ping automático. 

Auto Ping Timeout (Tempo 
limite de ping automático) 

Especifica a quantidade de tempo que a Squid vai aguardar por uma resposta de ping antes de declarar a tentativa um 
fracasso. 
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5.4.1.2 Outlet Configuration (Configuração da tomada) 
O separador Configuração da tomada permite a especificação de nomes e 
tempos de reinício únicos por tomada. A configuração para o estado inicial por 
tomada também se encontra aqui. Se esta opção for selecionada no separador 
Device Configuration (Configuração do dispositivo) tanto para On Power Up 
(Ligado) ou On Shutdown Clear (Desmarcar desativação).  

Outlet Configuration 
(Configuração da tomada) 

Item Descrição 

Outlet Description (Descrição da 

tomada) 

Uma frase curta fixa que faz referência a uma funcionalidade física. 

Outlet Name (Nome da tomada) Especifica a etiqueta com o nome a associar a esta tomada. 

Reboot Time (Tempo de reinício) Número de segundos que o dispositivo vai aguardar entre desligar uma tomada e voltar a ligar a tomada durante 

um comando de reinício. 

Initial State (Estado inicial) O estado que uma tomada irá assumir durante o arranque ou após uma desativação é desmarcada se a 
definição do estado inicial for selecionada no separador Configuração do dispositivo. As opções são as seguintes: 
Always On        Independentemente de outras definições, esta tomada estará sempre ligada. Ignora o estado
Sempre ligado) de desativação e a desmarcação do estado inicial no separador Configuração do dispositivo. A 

tomada ignora os comandos do utilizador para reiniciar ou desligar. A única coisa que vai 
desligar a energia com esta opção selecionada é um reinício forçado ou um corte na energia. 

 Always Off              O oposto da opção Sempre ligado; esta definição nunca irá permitir que uma tomada transmita

(Sempre desligado)

 Off (Desligado)
On (Ligado) 

Last (Último) 

energia. 
A tomada irá arrancar num estado Ligado. 
A tomada irá arrancar num estado Desligado. 
A tomada vai assumir o último estado em que se encontrava. (Predefinição de fábrica). 

Reboot Only         A tomada irá agir de forma semelhante ao estado Ligado, mas irá ignorar os comandos do

(Reiniciar apenas) utilizador para desligar. Esta tomada só irá responder a comandos de reinício. É útil para 
aparelhos de rede que possam precisar ser reiniciados, mas que de outra forma devam estar 
sempre ligados. Ao utilizar esta definição, a tomada ainda irá desligar-se durante o estado de 
Desativação. 
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5.4.1.3 Outlet Group Configuration (Configuração do grupo de tomadas) 

O separador Configuração do grupo de tomadas permite a especificação de feedback visual e a 
inicialização do dispositivo. 

Outlet Group Configuration 
(Configuração do grupo de 
tomadas) 

Item Descrição 

Group Name  
(Nome do grupo) 

Especifica o nome da etiqueta a associar a esta Squid. 

Member Name  
(Nome do membro) 

Especifica a tensão esperada na tomada de entrada. Esta seleção NÃO altera quaisquer 
definições da desativação por sobre/subtensão. Destina-se apenas à coloração visual nos 
medidores. 
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5.4.1.4 Date/Time Settings (Definições de data/hora) 
 
O separador Definições de data/hora permite a especificação de feedback 
visual e a inicialização do dispositivo. 

 

 
 

Configuração de data/hora  

Item Descrição 

Server Time (Tempo do 
servidor) 

Devolve a hora interna do dispositivo com base no fuso horário local. 

Set Time (Tempo definido) Especifica o método para definir a hora na unidade Squid. As opções para esta definição são 
NTP ou manual. O NTP irá utilizar a opção Servidor NTP para sincronizar automaticamente 
a hora do dispositivo todos os dias. 

Time Zone (Fuso horário) Especifica o ajuste de fuso horário pretendido para o dispositivo Squid. 

NTP Server (Servidor NTP) Especifica o nome do anfitrião ou endereço IP do servidor NTP a utilizar para sincronização 
da hora. 
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5.4.2   Network Setup (Configuração da rede) 

 
A página Configuração da rede permite a especificação das definições de rede, incluindo a interface de 
rede e o servidor de tempo. 

 

Configuração da rede  

Item Descrição 

IP Setup (Configuração 
de IP) 

Especifica se o dispositivo terá um endereço IP estático ou se lhe serão atribuídas definições  
de rede de forma dinâmica através de DHCP. 

IP Address (Endereço IP) Endereço IP atual da interface de rede na porta Ethernet RJ45. 

Subnet Mask (Máscara 
de sub-rede) 

Máscara de sub-rede atual da interface de rede na porta Ethernet RJ45. 

Gateway (Gateway) Gateway atual da interface de rede na porta Ethernet RJ45. 

DNS 1 (DNS 1) DNS 1 atual da interface de rede na porta Ethernet RJ45. 

DNS 2 (DNS 2) DNS 2 atual da interface de rede na porta Ethernet RJ45. 

Hostname (Nome do 
anfitrião) 

Um nome único configurável a utilizar para aceder ao dispositivo em vez de um endereço IP. 

SSL (SSL) Especifica se o servidor web será encriptado por SSL (HTTPS) ou não (HTTP). O certificado 
predefinido é auto-assinado e irá requerer que o utilizador continue através de uma notificação  
de segurança caso um certificado personalizado assinado não seja carregado para o dispositivo. 

HTTP Enabled (Ativado 
por HTTP) 

Especifica se o servidor web está ativado ou desativado. NOTA: Se desativar o servidor web,  
a interface web e a API REST serão desativadas; apenas irá permanecer uma funcionalidade 
limitada sobre SNMP, se ativada. 

HTTP Port (Porta HTTP) Número da porta a utilizar para o servidor web. 
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5.4.3 Network Advanced Setup (Configuração avançada de rede) 

 
A página Configuração avançada de rede permite a especificação de opções mais avançadas de segurança 
e monitorização da rede. 

5.4.3.1 SNMP (SNMP) 
 
O separador SNMP permite a especificação de parâmetros para o agente SNMP, suportando de  
V1 a V3. 
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Configuração SNMP 

Item Descrição 

Enable SNMP (Ativar 
SNMP) 

Especifica se o agente SNMP deve ou não ser ativado. 

Port (Porta) Especifica o número da porta para o agente SNMP. 161 é a porta SNMP padrão. 

SNMP V1 Communities 
(Comunidades SNMP V1) 

É uma tabela de todas as comunidades SNMP, suportando o SNMP V1 ao mínimo. 

 Name (Nome) Especifica o nome da comunidade para acesso à leitura e/ou escrita. 

 Source (Fonte) Especifica uma lista de permissões não requerida. Se não for necessário filtrar os pedidos 
por nome do anfitrião ou endereço IP, este campo pode ser deixado em branco. 

 Access (Acesso) Especifica o tipo de acesso permitido pela comunidade. 

SNMP V3 Users 
(Utilizadores SNMP V3) 

É uma tabela de utilizadores especificamente para a autorização SNMP V3. Os utilizadores aqui 
não se irão aplicar à API REST e os utilizadores da API REST não se poderão autenticar 
através do SNMP V3 sem redefinir as suas credenciais aqui. Não é possível autenticar as 
credenciais SNMP com o cliente LDAP. 

 Name (Nome) Nome ou nome de utilizador para autorização. 

 Authorization 
(Autorização) 

Tipo de encriptação utilizada por utilizador. As opções são DES ou MD5. 

 Access (Acesso) Tipo de acesso por utilizador. As opções são só de leitura ou leitura/escrita. 

 Passphrase  
(Frase de acesso) 

Frase de acesso ou palavra-passe para o utilizador. 

Trap Receivers 
(Recetores de trap) 

É uma tabela de todos os destinos para os traps SNMP. 

 Name (Nome) Nome da comunidade para os traps. 

 Host Name  
(Nome do anfitrião) 

O nome do anfitrião ou endereço IP do gestor SNMP que vai receber os traps. 

 Port (Porta) O número da porta que o gestor SNMP está a detetar para os traps. 

Traps Sent (Traps 
enviados) 

Especifica que traps específicos devem ser enviados. Os acionadores enviam traps para acionar 
e desmarcar. O controlo manual envia traps para alterações do estado da tomada e a 
autenticação envia traps para tentativas de autenticação falhadas. 
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5.4.3.2 802.1X Settings (Definições 802.1X) 
 
O separador Definições 802.1X permite a especificação da autenticação e 
depuração de erros 802.1X conforme possam surgir. 

 
 

 
 

 
  

Configuração das definições 802.1X 

Item Descrição 

802.1x Enabled  
(802.1x ativado) 

Ativa o cliente de autenticação 802.1x. Isto não requer que o utilizador tenha uma palavra-passe 
única para a Squid. Podem ser utilizadas as credenciais de início de sessão na rede.  

Show Log Messages 
(Mostrar mensagens de 
registo) 

Abre e oculta uma tabela com mensagens relacionadas com 802.1x codificadas por data/hora  
para depuração de uma falha de autenticação. 

Authentication Type 
(Tipo de autenticação) 

Especifique o método de autenticação utilização durante a negociação de EAP 802.1x. Serão 
apresentadas diferentes opções e definições de autenticação com base no tipo de autenticação 
selecionado.  
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5.4.3.3 LDAP Client Settings (Definições do cliente LDAP) 
 
O separador Definições do cliente LDAP permite a especificação do servidor de autenticação LDAP  
e do método de autenticação, bem como de uma interface de teste para testar a configuração do 
servidor. 
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Configuração das definições do cliente LDAP 

Item Descrição 

Host (Anfitrião) Nome do anfitrião ou endereço IP do servidor LDAP. 
Port (Porta) Número da porta do agente do sistema de diretório em execução no servidor LDAP. O número da 

porta predefinido para LDAP sem segurança é 389. O número de porta predefinido para LDAPS 
ou LDAP sobre SSL é 636. 

Use SSL (Utilizar SSL) Um comutador que irá ativar ou desativar o SSL ao tentar ligar ao servidor LDAP. Esta é uma 
opção separada do número da porta, no caso de um site estar a utilizar uma porta atípica para 
autenticação, mas ainda pretender ter a capacidade de especificar a encriptação. Sugerimos 
sempre a utilização de encriptação ao utilizar o LDAP. 

Base DN (DN de base) O ponto base na árvore de diretórios onde irá começar a pesquisa de nomes distintos do 
utilizador. 

User DN (DN de 
utilizador) 

Nome distinto de um utilizador que será utilizado para autenticar. São suportados múltiplos 
utilizadores ao utilizar macros. Por exemplo, na imagem acima, o nome de utilizador testUser tenta 
iniciar sessão e o DN de utilizador extrai o nome "Test User" da definição do utilizador a utilizar na 
autenticação para substituir a string %FullName%. 

TLS Require Cert 
(Certificação de 
requisição de TLS) 

Isto especifica como lidar com os certificados do servidor durante as negociações de TLS. Nunca: 
o cliente nunca pede um certificado ao servidor. Permitir: o cliente irá pedir um certificado; se não 
for fornecido qualquer um, a sessão prossegue normalmente. Se for fornecido um certificado mas 
não for possível o cliente verificá-lo, o certificado é ignorado e a sessão prossegue normalmente, 
como se não tivesse sido fornecido qualquer certificado. Tentar: o certificado é pedido e, se não 
for fornecido qualquer um, a sessão prossegue normalmente. Se for fornecido um certificado e 
não for possível verificá-lo, a sessão é imediatamente encerrada. Exigir: o certificado é pedido e 
deve ser fornecido um certificado válido; caso contrário, a sessão é imediatamente encerrada. 

Certificate File (Ficheiro 
do certificado) 

Este é o certificado que será enviado para o servidor LDAP quando/se for pedido. 

User Name (Nome de 
utilizador) 

Informações para um utilizador que são definidas na página Utilizadores. A primeira parte (nome) 
é acessível pela macro %FullName% e a segunda parte (nome de utilizador) é acessível pela 
macro %UserName%. 

Password  
(Palavra-passe) 

Palavra-passe para o utilizador determinado testar a configuração do servidor LDAP. 

Test User (Utilizador de 
teste) 

Botão para enviar um pedido de autenticação utilizando as definições determinadas para o 
utilizador e a palavra-passe acima. NOTA: As definições devem ser guardadas utilizando o botão 
"Guardar definições" no final da página antes de testar uma alteração de configuração. 
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 5.4.4 Triggers Setup (Configuração de acionadores) 
 
A página Configuração de acionadores 
permite a modificação dos acionadores. 
Os acionadores definem parâmetros de 
registo de eventos e permitem a 
configuração para controlar e proteger 
automaticamente os equipamentos 
ligados. 
 
Os acionadores categorizam-se em três 
tipos: AutoPing (Ping automático), 
Threshold with Samples (Limiar com amostras) e Schedule (Agendamento), mas 
todos têm as mesmas ações possíveis. As ações podem estar no início 
(Trigger/Alarm Actions - Ações do acionador/alarme) ou desvio (Clear Actions - 
Desmarcar ações) de um acionador. Todos os acionadores são registados, 
juntamente com as ações associadas. 

 

Tipos de acionador  
Item Descrição 

Threshold with Samples 
(Limiar com amostras) 

Utiliza as medidas ao longo de um determinado período para tomar uma ação. Este tipo de acionador é 

configurável para agir muito rápida ou muito lentamente, dependendo das necessidades ambientais/sistemas.  

AutoPing (Ping 
automático) 

Emite uma função de ping numa base periódica para determinar se um ativo IP é acessível. 

Schedule (agendamento) Utiliza o tempo do dispositivo para emitir um comando único ou periódico. Sugerimos garantir que o 

servidor NTP está a atualizar corretamente para utilizar o acionador de agendamento. 

Tipos de ações  
Item Descrição 

None (Nenhum) Não tome qualquer medida; registe apenas o evento. Isto é útil como ação clara quando uma ação deve 

persistir ou para ações de alarme e desmarcação quando se pretende registar o evento. 

Power On (Ligar) Ligue uma tomada específica se a configuração da tomada o permitir. 

Power Off (Desligar) Desligue uma tomada específica se a configuração da tomada o permitir. 

Reboot (Reiniciar) Reinicie uma tomada específica se a configuração da tomada o permitir. Se uma tomada já estiver 

desligada quando o comando for emitido, a tomada irá apenas ligar-se após o tempo de atraso do reinício 

específico da tomada. 

Run Sequence (Executar 
sequência) 

Execute uma sequência específica. 

Enter Shutdown State 
(Entrar em estado de 
desativação) 

Coloque o dispositivo num estado de desativação. Este estado desliga todas as tomadas (a menos que 

estejam configuradas para estarem sempre ligadas). A única forma de desmarcar um estado de 

desativação é outro acionador, um botão na interface web ou um comando da API REST. 

Clear Shutdown State 
(Desmarcar estado de 
desativação) 

Desmarque o estado de desativação do dispositivo. A desmarcação do estado de desativação do 

dispositivo fará com que as tomadas sigam a lógica definida pela definição Desmarcar desativação. 
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5.4.4.1 Threshold with Samples (Limiar com amostras) 

O acionador Limiar com amostras utiliza uma série de medidas para decidir quando deve agir. O 
gatilho pode ser configurado para agir rápida ou lentamente, dependendo do número de amostras de 
medição utilizadas. Está disponível uma nova amostra a cada 50 ms, com um mínimo de 1 amostra e 
um máximo de 20 amostras a utilizar num acionador. 
Os acionadores Limiar com amostras são avaliados de cada vez que está disponível uma nova 
amostra. Com base no exemplo abaixo, “New Trigger” (Novo acionador), o acionador irá disparar ou 
ligar-se após 5 de quaisquer 10 amostras consecutivas estarem acima de 140V. 

 

Item Opções Descrição 
Trigger 
Properties 
(Propriedades 
do acionador) 
 

Tensão de linha Utiliza a medição de tensão da linha para neutra. A precisão da medição está entre 40V CA e 300 VCA.  
N-G Voltage (Tensão 
N-G) 

Utiliza a medição da tensão neutra para ligação à terra. A precisão da medição está entre 0,6V CA a 
300V CA. 

Corrente Utiliza a medição de corrente, que inclui a corrente total do produto. A precisão da medição está entre 
0,1 A e 30 A. 

Temperature 
(Temperatura) 

Utiliza a medição da temperatura interna. Não deve ser tratado como uma temperatura ambiente e irá 
variar de forma drástica com base na carga. 

Frequency 
(Frequência) 

Utiliza a medição de frequência. A precisão da medição está entre 45 Hz e 65 Hz. 

Average Power 
(Potência média) 

Utiliza a medida de potência média. A precisão da medição é entre 4 W e 7200W. 

Crest Factor (Fator 
de pico) 

Utiliza o fator de pico da linha para neutro. 

Power Factor (Fator 
de potência) 

Utiliza o fator de potência. 

Operator 
(Operador) 

> Requer que o número de medidas "Para" seja maior do que o limiar. 
< Requer que o número de medidas "Para" seja menor do que o limiar. 
= Requer que o número de medidas "Para" seja exatamente igual ao limiar. 

Threshold 
(Limiar) 

Numerical range 
(Intervalo numérico) 

É o número a avaliar em relação a todas as medidas para acionar ou desmarcar o acionador. 

For (Para) 1 – 20 O número de medidas do determinado número de amostras a avaliar que devem cumprir os critérios 
para acionar ou desmarcar o acionador. 

Out of (Fora de) 1 – 20 O número de medidas consecutivas a avaliar para acionar ou desmarcar o acionador. 
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5.4.4.2 AutoPing (Ping automático) 

 

O acionador Ping automático utiliza um comando de ping definido periodicamente nas definições do 

dispositivo para testar se um endereço IP específico irá responder. Este tipo de acionador é útil se 

houver um equipamento problemático que não responde ou se a ligação à Internet for inconsistente. 

 
Item Descrição 
IP Endereço IP que irá receber o ping no período definido na página de configuração do dispositivo. 
Fail Count (Contagem de falhas) Número de falhas consecutivas nas respostas ao ping que são necessárias para acionar o 

acionador Ping automático. 
Success Count (Contagem de 
êxitos) 

Número de êxitos consecutivos nas respostas ao ping que são necessárias para desmarcar o 
acionador Ping automático. 
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5.4.4.3 Schedule (agendamento) 

 

O acionador Agendamento utiliza a hora interna do Squid para configurar facilmente eventos únicos e 

recorrentes com base na hora. Para este acionador, apenas são utilizadas as Alarm Actions (Ações do 

alarme). 

 
Item Opções Descrição 
Repeat 
(Repetir) 

Nunca O acionador só irá disparar quando o tempo atingir o tempo mostrado na configuração na 
vez seguinte. 

Uma vez O acionador só irá disparar uma vez, na data e hora específica mostrada na configuração. 
Diário O acionador dispara todos os dias à hora marcada. 
Semanal O acionador dispara todas as semanas no(s) dia(s) selecionado(s) à hora marcada. 
Mensal O acionador irá disparar todos os meses no dia marcado do mês à hora marcada. 
Anual O acionador irá disparar todos os anos no dia marcado do mês à hora marcada. 

Date (Data) Selecionador de data Uma data específica a utilizar no acionador Uma vez. 
Days (Dias) Domingo - sábado Um conjunto de dia(s) que pode(m) ser selecionado(s) para utilização no acionador Semanal. 
Day (Dia) 1 - 31 Um dia do mês a utilizar no acionador Mensal ou Anual. 
Month (Mês) Janeiro - dezembro Um mês do ano a utilizar no acionador Anual. 
Time (Hora) 12h - 11h59 Uma hora marcada a utilizar em todos os acionadores de agendamento. 
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5.4.5 Users Setup (Configuração dos utilizadores) 
 

A página Configuração dos utilizadores 
permite a criação, eliminação e edição das 
contas de utilizador. Cada utilizador terá um 
nome, um nome de utilizador e um modo de 
autenticação únicos e poder-lhe-á ser 
atribuído acesso a funcionalidades 
específicas. 
 
Os modos LDAP e autenticação interna são 
suportados. 
 
Podem ser atribuídos ou revogados os 
seguintes privilégios, conforme necessário: 

• Trigger Config (Configuração do 
acionador) 

• Device Control (Controlo de 
dispositivos) 

• Network Settings (Definições de rede) 

• Software Update (Atualização de 
software) 

• User Administration (Administração de 
utilizador) 

 

 

5.4.6 Sequences Setup (Configuração de sequências) 
 

A página Sequences Setup (Configuração de 
sequências) permite a criação e modificação 
de sequências. Uma sequência é um 
conjunto de ações a tomar numa ordem 
específica e com um tempo de atraso 
especificado entre cada passo. A utilização 
de sequências evita executar manualmente 
cada ação ou ligar ou desligar cada tomada 
individualmente. 
 
Uma sequência, conforme definido para este 
produto, é puramente uma sequência 
unidirecional.  Ou seja, não se utiliza a mesma sequência para ligar as mesmas tomadas que se utiliza para 
desligar as mesmas tomadas na ordem inversa. Deve ser criada uma sequência para a função Ligar e uma 
segunda sequência para a função Desligar. 
 
Para criar uma nova sequência, prima o botão "Add Sequence" (Adicionar sequência). A nova sequência deve 
receber um nome único. Este nome deve indicar claramente o que a sequência irá fazer, tal como “All On” (Tudo 
ligado), “All Off” (Tudo desligado) ou “Stage Equipment On” (Equipamento de palco ligado). 
 
Para executar uma sequência para testá-lo, prima "Run Sequence" (Executar sequência). Para editar uma 
sequência existente, prima o ícone do lápis. Para eliminar uma sequência, prima o ícone "-". 
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Após uma sequência ter sido guardada, 
irá estar disponível na página Sequências 
e ao criar ou editar um acionador quando 
a sequência de execução for selecionada 
como uma ação. 
 
*O atraso é especificado a partir do item 
de sequência anterior, não a partir do 
ponto de partida inicial. Por exemplo, 
criar uma sequência com “Step 1, 1 
second, Outlet 1, On” (Passo 1, 1 
segundo, tomada 1, ligada) e “Step 2, 1 
second, Outlet 2, On” (Passo 2, 1 segundo, tomada 2, ligada) irá ligar a tomada 1 após 1 segundo e, 1 
segundo depois, a tomada 2. Esta sequência não irá ligar as tomadas 1 e 2 ao mesmo tempo. 
 
Ações de sequência: 

• Nenhum (útil para atrasos adicionais) 

• Mudança de estado 
o On (Ligado), Off (Desligado) ou Reboot (Reiniciar). 

 

 
5.5 Utilities (Utilitários) 

 
A Squid contém vários utilitários para facilitar a configuração e implementação que podem ser realizadas 
por unidade através de várias páginas web. 

 

5.5.1 File Upload (Carregamento de ficheiros)  
 

A Squid permite o carregamento de uma 

variedade de ficheiros. Este é também o 

método para atualizar o firmware. As versões 

atuais do firmware podem ser obtidas no site 

da SurgeX. A Squid não irá contactar 

automaticamente os servidores da SurgeX 

para obter um novo firmware. Os outros 

ficheiros que podem ser carregados incluem 

uma variedade de certificados e 

configurações. Por predefinição, se o HTTPS 

estiver ativado, a Squid navega com um 

certificado HTTPS auto-assinado. Pode ser carregado um certificado diferente para utilização pelo servidor 

HTTPS ao selecionar “HTTPS SSL Certificate” (Certificado SSL HTTPS) no menu suspenso File Type  

(Tipo de ficheiro). 
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5.5.2 Backup/Restore (Cópia de segurança/restaurar) 
 

A configuração atual pode ser guardada num 
ficheiro e transferida para arquivo. As 
configurações previamente armazenadas 
podem ser aplicadas a outras unidades para 
configurar facilmente uma implementação 
maior em massa. As definições de IP não 
serão guardadas na Backup Configuration 
(Configuração da cópia de segurança). 

 
 
 
 
 

5.5.3 Factory Reset (Reposição de fábrica) 
 

As definições predefinidas de fábrica podem 

ser aplicadas através da interface web. 

• Opção para manter ou repor as 

definições de IP da rede. 

 As configurações do 

servidor web serão 

repostas. Um número de 

porta personalizado será 

reposto para 80 e o SSL 

será desativado por 

predefinição. 

 

 

 

5.5.4 Soft Reboot (Reinício normal) 
 

Adiciona a capacidade de reiniciar o 

processador da Squid. Um reinício normal 

não irá alterar o estado da tomada nem 

desligar a energia do equipamento ligado. 

Este pedido irá adicionar uma mensagem no 

registo de eventos “Rebooting Adapter Due to 

User Request” (Reiniciar o adaptador a 

pedido do utilizador). 
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6. Segurança 
                 

A Squid foi concebida tendo a segurança como prioridade. Todas as portas e funcionalidades podem ser alteradas ou desativadas. 
 

6.1 Autenticação 
 

A Squid suporta autenticação básica e segura para utilizadores e ligações de rede. 
  

6.1.1 802.1X 
 
A autenticação de rede 802.1X pode ser ativada para redes que peçam a autenticação de requerentes. 
 

6.1.2 SSO (Início de sessão único) 
 
Os utilizadores da Squid podem ser configurados para utilizar a autenticação interna ou SSO (Início de sessão 
único). A autenticação interna utiliza nomes de utilizador e palavras-passe básicos atribuídos pelo administrador 
por unidade. A autenticação SSO utiliza o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para autorizar os 
utilizadores e determinar o seu nível de privilégios, utilizando o Active Directory da Microsoft®. Embora seja 
possível utilizar o LDAP para autorizar utilizadores sem encriptação SSL, sugerimos apenas configurar a ligação 
ao servidor de autenticação utilizando a encriptação SSL para tráfego de rede de texto simples. 

 

6.2 Interfaces 
  

 6.2.1 Interface de rede  

 

• Servidor web: É possível ativar e desativar o servidor web interno e alterar a segurança de nenhum 
(HTTP) para TLS 1.2 (HTTPS), assim como alterar a sua porta. Estas definições também se aplicam à 
API REST. 

• SNMP: A Squid suporta SNMP V3 para comunicações seguras, com a capacidade de ativar e desativar. 
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6.3 Declaração de volatilidade 
  

 SurgeX série Squid (SX-DC-8-12-X, SX-DC-8-24-X, SX-DC-8-1224-X) 
Declaração de volatilidade 

 
 Data de emissão: outubro 28, 2021 
  
 O gráfico abaixo mostra os tipos de memória correspondentes para a série SurgeX Squid. 
 
 MCU 

Modelo Tamanho da memória 
(bytes) 

Tipo de memória Volatilidade Dados do utilizador 

SX-DC-8-12-X 
SX-DC-8-24-X 
SX-DC-8-1224-X 

96 KB ROM Não-volátil Não 

512 KB RAM Volátil Não 

 
 
 
 
 
 
 CIs de memória 

Modelo Tamanho da memória 
(bytes) 

Tipo de memória Volatilidade Dados do utilizador 

SX-DC-8-12-X 
SX-DC-8-24-X 
SX-DC-8-1224-X 

128 Mb Flash Não-volátil Sim 

256 Mb SDRAM Volátil Sim 

64 bytes SRAM Volátil Não 

128 bytes EEPROM Não-volátil Não 
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7. Interfaces de programação de aplicações (APIs) 

 
                    A Squid foi concebida para uma comunicação flexível e integração com diversas plataformas de controlo e monitorização. 

 

7.1 REST HTTP/HTTPS 
 

A Squid inclui uma API HTTP extensiva (HTTPS quando a segurança está ativada) no formato JSON. Os detalhes 
completos sobre o protocolo encontram-se disponíveis em http://www.ametekesp.com. 

 

7.2 SNMP (SNMP) 
 

As comunicações SNMP V3 destinam-se a fornecer itens essenciais para a gestão. Os objetos de leitura, escrita, tabela 
e trap serão incluídos. Os detalhes completos sobre o protocolo, bem como o MIB de SNMP, encontram-se disponíveis 
em http://www.ametekesp.com. 

 
  

http://www.ametekesp.com/
http://www.ametekesp.com/
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8. Informações sobre pedidos 
 

8.1 Esquema de número de peça 
 

  SX-DC-8   -   1224   -   120     

Squid 

Tensão de saída CC 

12 = Bancos duplos 12V CC 

24 = Bancos duplos 24V DC 

1224 = Banco 12V CC e banco 24V CC 

Configuração de software predefinido de fábrica 

120 = Definido para a tensão nominal de 120V 

230 = Definido para tensão nominal de 230V 
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9. Especificações 
Parâmetro Especificação 

Classificação de carga CA 
Carga máxima total 

América do Norte 12 amps a 120 volts 

Resto do mundo 10 amps a 240 volts 

Classificação de carga CC 
Carga máxima total 

 Classificação da 
saída CC 1 

Classificação da 
saída CC 2 

Classificação CC1 
+ CC2 combinada 

Classificação de 
saída de 5V 

SX-DC-8-12-X 5A @ 12V 5A @ 12V 10A @ 12V 3A @ 5V 

SX-DC-8-24-X 2,5A @ 24V 2,5A @ 24V 5A @ 24V 3A @ 5V 

SX-DC-8-1224-X 2,5A @ 24V 5A @ 12V NA 3A @ 5V 

Necessidade de energia (sem carga) 15 watts 

Eficiência CC 90% típico 
Ruído audível a 1 m  35 dBA típico 

Geração de calor 185 BTU/h máx. 
 

 
Filtro EMI/RFI 

Modo normal (carga de 50 Ω) > 30 dB 80 kHz - 50 MHz 
Modo comum (carga de 50 Ω) > 20 dB 160 kHz - 27,5 MHz 

> 30 dB 310 kHz - 17,6 MHz 
Desativação automática da subtensão Ajustável de 0V a 300V ou desativada. 

Desativação automática da sobretensão Ajustável de 125V a 300V ou desativada. 

Desativação automática da sobrecorrente Ajustável de 0,1A a 20A ou desativada. 
 
 
 

Precisão da medida 

Tensão ± 2% precisão típica do produto 

Corrente ± 2% precisão típica do produto 

Energia ± 2% precisão típica do produto 

Energia ± 2% precisão típica do produto 

Precisão do carimbo da hora ± 1% precisão típica do produto 

 
Porta de rede 

Ligação Ethernet 10/100 em RJ-45 fêmea, negociação automática com 
Ligações de rede 10/100 com link e LEDs de atividade 
Dispositivo USB RNDIS em micro AB 

Dimensões 1,75" P x 10" C x 8,25" A 

Peso SX-DC-8-12-X, SX-DC-8-24-X 5 lbs. 

SX-DC-8-1224-X 5,5 lbs. 

Intervalo de temperatura:  Carga de 100% 
SX-DC-8-12-X 5C a 39C 

SX-DC-8-24-X 5C a 47C 

SX-DC-8-1224-X 5C a 42C 
Intervalo de humidade 0% a 95% H.R. Sem condensação 

Listagens de agências UL/CUL/CB 62368 

 

 




