
ALKALMAZÁS

• IPARI AUTOMATIZÁCIÓ 
• IPARI MÉRÉSTECHNIKA
• KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK
• OKOS MÉRÉS

Tulajdonságok
• LTE Cat.4 / 3G / 2G mobilinternet modul

• Fizikai interfészek

     • RJ45: Ethernet port (LAN, 10/100Mbps)

     • Sorkapocs: RS232 port, RS485 port, DI (digitális bemenet)

• DC tápellátás

• Transzparens adatkapcsolat

• OpenWRT operációs rendszer

• Biztonsági-, hálózati- és menedzsment protokollok

• Konfigurálás: OpenWRT web felületen; vagy opcionálisan a  

  Device Manager® szoftverünkkel (rendelhető)

• Firmware frissítés, konfigurálás távolról

• IP31-es műanyag termékház, 35mm DIN-sínes rögzítés

Routerünk költséghatékony megoldást képvisel olyan esetekben, amikor  
több ipari készüléket, energiamérőt, vagy érzékelőt kell csatlakoztatni egy 
készülékhez. Lehetővé teszi a különféle ipari rendszerek távoli olvasását és 
az adatok továbbítását a központi szerverre, transzparens módon (például 
egy AMI rendszerbe,  vagy Smart Grid infrastruktúrába).

 A készülék egyszerre több eszközhöz tud csatlakozni 
 (ipari mérési rendszerekhez, közműszolgáltató mérőihez, 
 szenzorokhoz, stb. ). Szabványos ipari interfészekkel rendelkezik 
 (Ethernet, RS232 és RS485 port, DI (digitális) bemenet).

 Vezetéknélküli internet kapcsolattal rendelkező routerünket kifejezetten az  
      ipari, mérési környezetekhez terveztük. A készülék az ipari automatizálás, az
    okos mérés világában kívánatos protokolokkal és funkciókkal rendelkezik. A router 
műanyag háza támogatja a DIN sínre való rögzítést.

Kompakt, kis méretű ipari LTE Cat.4 router, mely DIN-sínre szerelhető, így alkalmas különböző M2M- és 
ipari IoT alkalmazásokhoz, beleértve az intelligens fogyasztásmérést, és az ipari automatizálást.

         A készülék a nyílt forráskódú, Linux-alapú OpenWRT rendszert futtatja, és kompatibilis a
      Device Manager® platformunkkal. A router segítségével készülékeit távolról is elérheti.

INDUSTRIAL  
DIN RAIL ROUTER



INDUSTRIAL DIN RAIL ROUTER
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KIVITELEZÉS ÉS MEGJELENÉS
• IP31 műanyag készülékház, 8db LED
• RJ45 csatlakozó: Ethernet (LAN, 10/100Mbps)
• Sorkapocs csatlakozó: RS232 port, RS485 port,  DI  

(logikai) bemenet
• DC tápfeszültség bemenet
• Külső antenna csatlakozó (SMA, 50 Ohm)

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
• 12V DC tápegység
• Külső antenna (SMA, 50 Ohm)
• Device Manager® szoftver (konfigurálás/frissítések)
• A készüléket a Device Manager® szoftverrel menedzselheti

OPENWRT® RENDSZER
• Webes felhasználói felület és Linux parancssor, UCI
• Biztonság: Tűzfal, működési paraméterek diagnosztikája és figyelése, távoli vezérlés ráhívással 
       (parancs futtatás, újraindítás)
• Hálózati protokollok: DHCP, DynDNS, IP route, NAT, IPv4/IPv6, (S)FTP, (S)NTP, IP passthrough, 
      OpenSSH, OpenSSL, IPSec, OpenVPN
• Transzparens kommunikáció


