M2M INDUSTRIAL
®
ROUTER
Professzionális ipari IoT router - választható internet modullal, interfész
bővítési opcióval
Ipari mobilhálózati router, különféle eszközök csatlakoztatására (közüzemi mérők, Mbus
készülékek, ipari rendszerek, Scada vagy PLC rendszerek), az adatok mobilhálózaton
keresztül, az ügyfél-oldali rendszerbe történő továbbítására.
Működése során a router fogadja a csatlakozó készülékek adatait, és transzparens
módon, vagy más protokollal továbbítja azokat az ügyfél rendszerébe.
A készülék gyárilag RS485 porttal rendelkezik, de RS232-, vagy Mbus bővítővel is
rendelhető. Ezenfelül Modbus Gateway (Modbus RTU/Modbus TCP konverter), vagy
Modbus DCU koncentrátor szoftverrel is rendelhető a készülék
(a fogyasztásmérő regisztereit fogadja, és időszakosan az
adatkozpontba felküldi).
A router IP51 védett alumínium készülékháza
DIN-sínes adapterrel rögzíthető.
A készülék a nyílt-forrású OpenWrt® operációs
rendszert használja, mely alkalmassá teszi a saját
alkalmazások implementálását is.
A router paraméterei - a web felületén keresztül,
akár távolról is - könnyen beállíthatók.
A készülék teljeskörű távoli elérési-, monitoring- és
üzemeltetési funciókkal rendelkezik - melyre a Device Manager® szoftvert ajánljuk.

Jellemzők

• CDMA 450, 2G, 4G LTE Cat.1 , LTE Cat.M / Cat.NB
vezetéknélküli modulok (rendelési opció)
• Ethernet port (RJ45, LAN, 10/100 Mbit/s)
• RS485 port
• RS232 port (rendelési opció)
• Mbus bővítő (rendelési opció)
• Transzparens adatküldés mobilhálózaton
• Linux-alapú OpenWrt® rendszer
• Központi távmenedzsment: router konfigurálás,
szoftverfrissítés (Device Manager®)
• Rendszer figyelés, automatikus hálózat helyreállás
• TR-069 menedzsment protokoll támogatás

Alkalmazási területek
•
•
•
•

Közüzemi energia szolgáltatók
Okos mérők távleolvasása
Napelempark felügyelet
Ipari ügyfelek

M2M Industrial Router®
Kivitelezés
• IP51 alumínium készülékház - DIN-sínre rögzítés
• Ipari interfész csatlakozók, port bővítési lehetőség

Kompatibilitás
• Scada- és ipari mérési rendszerek, közüzemi mérők
• M2M IO/RS485® koncentrátor (8 / 32 digitális bemenet)

OpenWRT® rendszer
• Web felület, Linux parancssor
• Elérhető protokollok: DHCP, DynDNS, IP route, NAT,
IPv4/IPv6, FTP/SFTP, SNTP/NTP, SSHv2, HTTP, GRE,
mGRE, IP passthrough, Firewall, IPSec, OpenVPN,
MBus master, Modbus TCP/RTU, Modbus DCU, TR-069

Kiegészítők (opcionálisan rendelhető)
• 12V DC tápegység (microfit csatlakozó)
• Külső körsugárzó, vagy irányított antenna
• DIN-sín adapter

Technikai adatok

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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