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O novo firmware 5.2.37 vem com os seguintes recursos e melhorias: 

1. Conectividade melhorada ao servidor SWAN 
2. Conectividade NEware melhorada 

Dependendo do bootloader e do firmware, existem 3 procedimentos disponíveis: 

1. Atualização IP150 v4.xx com bootloader 2.13 ou 2.14 para firmware v5.2.37  
2. Atualização IP150 v4.xx com bootloader 2.12 para firmware v5.2.37  
3. Atualização IP150S v1.xx com bootloader 2.12 para firmware v5.2.37

O bootloader do IP150 pode ser verificado no programa Infield, depois de se ligar à central:  

 1. Atualização IP150 v4.xx com bootloader 2.13 ou 2.14 para firmware v5.2.37 

Os módulos IP150 com bootloader 2.13 ou 2.14 podem ser atualizados para v5.2.37 com o 
infield atual 5.5.24 que se encontra no Babyware 5.4.26 (disponível na sua área reservada 
www.nauta.pt ), da seguinte forma: 

Melhorias

Procedimento de atualização
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1. Ligar-se à central com o Infield 5.5.24
2. Selecionar o módulo IP150 
3. O arquivo PUF mais recente será selecionado automaticamente 
4. Clique para iniciar a transferência 
5. Aguarde até que a atualização termine 

2. Atualização IP150 v4.xx com bootloader 2.12 para firmware v5.2.37  

Os módulos IP150 com bootloader 2.12 não podem ser atualizados para v5.2.37 pelo 
procedimento padrão. 

Para atualizar esses módulos, siga este procedimento:

1. Fazer um encaminhamento de portos para o porto de software do IP150 (porta 10000 
por defeito) 
2. Descarregar o arquivo de firmware 5.2.37 do site www.nauta.pt  
3. Ligar à central com o Infield 4.26.4
4. Selecionar o módulo IP150 
5. Procurar e selecionar o arquivo de firmware 5.2.37 
6. Clicar para iniciar a transferência 
7. Aguardar até que a atualização termine 
 
Notas:  
- Este procedimento precisa de um router com recurso de NAT loopback 
- Se o router não suportar NAT loopback, a atualização deve ser feita a partir de 2 redes 
separadas. O módulo IP150 deve ser conectado numa rede e o Infield deve ser conectado 
noutra rede separada (hotspot) 

3. Atualizar IP150S v1.xx com bootloader 2.12 para firmware v5.2.37  

Os módulos IP150S com bootloader 2.12 não podem ser atualizados para v5.2.37 pelo 
procedimento padrão. 

Para atualizar esses módulos, siga este procedimento: 

1. Defina o IP150S para DHCP a partir da interface web 
2. Descarregar o arquivo de firmware 5.2.37 do site www.nauta.pt 
3. Conecte-se ao painel com Infield 5.5.24
4. Selecione o módulo IP150 
5. Procurar e selecionar o arquivo de firmware 5.2.37 
6. Clicar para iniciar a transferência 
7. Aguarde até que a atualização termine 

Nota:  
 -  Este procedimento não precisa de encaminhamento de portos ou recurso de NAT loopback  


