
ALKALMAZÁS

• KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK
• SMART GRID
• IPARI PARTNEREK
• VÁLLALATI PARTNEREK

Tulajdonságok
• Tápellátás: 12V, 1A tápegység (9-32V) / Szuperkapacitor

• Ház: masszív, robusztus, IP51-es alumínium termékház

• Mobilinternet modul rendelési lehetőségek:

      • LTE Cat.1 / 450MHz modul, 2G „fallback” funkcióval

       • LTE Cat.M / Cat.NB / 450MHz modul - 2G „fallback” 

• mini SIM (2FF) / Chip SIM opció (MFF2)

• eMMC chip (biztonságos rendszerindítás)

• Interfészek: Ethernet (RJ45, 10/100 Mbit, LAN), micro-USB

• Biztonságos vezeték nélküli adatátvitel

• Protokollok: DHCP, IP Route, IPv4/IPv6, (S)FTP, (S)NTP, SSHv2,  

  IPsec, TLS v1.2

• OpenWRT rendszer, Linux- és UCI parancssori interfész

• Device Management platform kapcsolat, TLS v1.2 protokoll

Masszív kommunikációs készülék, smart grid és ipari alkalmazásokhoz

Robusztus, mobilhálózati, routerünk Ethernet porttal, kompakt ipari kialakítással és kiemelt biztonsággal rendelkezik. 

A router LTE Cat.1  vagy LTE Cat.M / Cat.NB modulokkal érhető el.

Mivel routerünk az ENCS szervezet (Európai Kiberbiztonsági Hálózat) által megkövetelt, fejlett biztonsági funkciókkal 

rendelkezik, így a termék az ENCS minden tesztjén megfelelt.

Az operációs rendszer és az ügyféladatok a titkosított eMMC memória chipen kerülnek tárolásra. A router biztonságos  

rendszerindítást használ („Secure Boot” funkció).  Az egyszer programozható, processzorba integrált  memória (One 

Time Programmable) -, a chip SIM  (MFF2) opció, a szuperkapacitor védelem, és a legújabb 

biztonsági protokollok mind a maximális biztonságot szolgálják, amelyek 

elengedhetetlenek a 21. századi, biztonságos ipari környezetben.

Rendkívül megbízható, kommunikációs eszköz, amelyet különféle 

intelligens hálózatokhoz, ipari M2M/IoT alkalmazásokhoz terveztünk 

(automatizált mérési infrastruktúra (AMI) részére, közműszolgáltatói 

rendszerekhez, ipari automatizálási projektekre, és kritikus fontossúgú 

intelligens hálózati infrastruktúrák biztosítására).

A routerrel minden olyan ipari funkció elérhető, amelyre szükség lehet az 

okos mérés-, az intelligens hálózat- vagy az ipari automatizálás világban.

Operációs rendszere a nyílt forráskódú OpenWRT®. 

Routerünk Device Manager® szoftverünkkel - a TLS protokoll használatával - menedzselhető. Megoldásunk lehetővé  

teszi, hogy Partnereink lényegesen gyorsabban végezzék el az OTA firmware frissítéseket, a tömeges telepítéseket és a 

konfiguráció módosításokat.

M2M INDUSTRIAL 
ROUTER 2 SECURE



M2M Industrial Router 2 SECURE

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK
• IP51 alumínium készülékház, DIN-sínre rögzítés

• Biztonságos rendszerindítás (titkosított eMMC 
memória chip)

• Üzemelési paraméterek figyelése- és diagnosztikája, 
hálózati kábel eltávolítás/csatlakozás érzékelés (riasztás 
bejelzése menedzsment platform rendszerre), egyedi 

       jelszavak, Tűzfal, IPSec, TLS v1.2 protokoll

• A router a Device Manager® szoftverrel menedzselhető,  
TLS protokollon keresztül, amely biztonságos környezetet  
hoz létre a router- és a távfelügyeleti szoftver közötti

       kommunikáció számára

• Szuperkapacitor, LastGASP funkcióval (áramkimaradás  
esetén a router azonnali értesítést küld az eseményről a

       Device Manager platform részére)
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OPERÁCIÓS RENDSZER
• Openwrt rendszer, Linux parancssor, UCI parancsok

• Hálózati protokollok: DHCP, IP route, NAT, IPv4/IPv6, (S)FTP,  
(S)NTP, SSHv2


