
M2M PRO4 
MODEM
Transzparens modem okosmérésre, villamos fogyasztásmérők, PLC-k, 
ipari berendezések távoli elérésére

Költséghatékony adatátviteli modem okosmérésre, IEC 61107 kompatibilis csatlakoztatott villamos  
fogyasztásmérők távkiolvasására, valamint PLC-k, és egyéb ipari berendezések kommunikációjának  
biztosítására.

A modem RS232 porttal és RS485 porttal is rendelkezik, így a buszrendszeren felfűzve alkalmas 
akár 31 db végponti eszköz fogadására. A portok két interfészen is elérhetőek.

A készülék rögzítése történhet DIN-sínen, vagy három ponton 
csavarral, mely csavarfuratok közül kettőt a plombálható fedél 
véd.

A modem kommunikációs portjait, csatlakozóit, SIM-foglalatát 
szintén a plombálható terminál fedél védi. 

A készülék AC tápellátásról-, vagy a paraméterezési célra 
rendelkezésre álló microUSB portról működtethető.

A modem OpenWrt operációs rendszert futtat, konfigurálása a 
készülék web felületén történik.

ALKALMAZÁS

• KÖZÜZEMI FOGYASZTÁSMÉRÉS
• OKOSMÉRŐK ADATGYŰJTÉSE
• IPARI MÉRÉSTECHNIKA
• MÉRÉSI RENDSZEREK, PLC-K

Tulajdonságok
• LTE Cat.4 / 3G / 2G internet modulok (rendelési opciók)

• A készüléken az RS232 / RS485 portok kétféle csatlakozón  

  elérhetőek (RJ45 vagy sorkapocs)

• AC táp csatlakozó

• IEC 61107 mérő kompatibilitás

• Transzparens adatátvitel (a soros portos mérők közvetlen 

  elérhetők IP kapcsolaton)

• OpenWRT rendszer, web konfigurációs felület, UCI

• SSHv2 elérés, UCI parancsor

• Biztonsági funkciók (tűzfal szabályok, különböző felhasználói  

  jogosultsági szintek)

• Szuperkapacitor (áramkimaradásra)

• TR-069 távmenedzsment protokoll támogatás



M2M PRO4 MODEM

KIALAKÍTÁS ÉS MEGJELENÉS
• 3-ponton, vagy DIN-sínre rögzíthető készülékház
• IP51 védett műanyag készülékház 
• Kommunikációs portok, csatlakozók, SIM kártya foglalat, az  

alsó két rögzítő csavar plombálható fedéllel zárható 
• RJ45 port (RS232/RS485) - akár 31 mérő fogadására
• Sorkapocs csatlakozó (RS232/RS485) 
• ~100-230V AC táp csatlakozó
• micro-USB port (konfigurálás, alternatív 5V DC tápellátás) 

MÉRŐ KAPCSOLÓDÁS / ADATCSERE
• Mérő kiolvasás: kompatibilitás bármely IEC 61107 protokoll  

kompatibilis közüzemi mérővel
• Alapértelmezetten transzparens kommunikációra beállítva,  

de képes önálló adatgyűjtésre és ciklikus adatfeltöltésre is
• Weben konfigurálható kiolvasási ciklus (napi/heti/havi) 

OPENWRT® RENDSZER
• Beállítás web oldalon (USB): OpenWrt®, LuCi®, UCI, SSHv2
• Protokollok: TCP/IP, DHCP, ser2net, FTP, NTP időszinkron, 
       VPN, tűzfal, SSHv2, TR-069 támogatás (távmenedzsment /
       konfiguráció / frissítés / újraindítás)
• Működési jellemzők diagnosztikája, monitorozása, modem események rögzítése
• Biztonsági funkciók / Távoli elérés / Testreszabható szoftver

Az adatlapon található képek csak illusztrációk. A WM Rendszerház Kft. / M2M Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló 
hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. Az adatlapon az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal.
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