
Zdalny dostęp usuwa granice, eliminuje potrzebę czasochłonnych wizyt w fizycznej lokalizacji  
i zapewnia infrastrukturę sieciową odpowiednią dla dzisiejszego „zawsze załączonego” społeczeństwa. 
Przemysłowy router / modem ADSL i VDSL2 wykorzystuje Internet do efektywnego kosztowo łączenia 
systemów, umożliwiając wzajemną komunikacje HMI, sterowników PLC, czujników itp. Co stanowi 
warunek wstępny m.in. dla każdego rozwiązania przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT / IoT).

BRD-355 ma wbudowany dwuportowy switch Ethernet. Aby zapewnić łączność z rozwiązaniami  
i systemami starszego typu, urządzenie jest również wyposażone w jeden port RS-232, aby umożliwić 
komunikacje z różnymi generacjami systemów: tak nowymi jak i starszymi. Konstruktorzy przewidzieli 
łatwy montaż urządzenia na szynie DIN 35 mm, stąd wszystkie złącza i diody LED zostały umieszczone 
na płycie czołowej urządzenia, celem łatwego dostępu i szybkiej informacji o statusie. Szeroki zakres 
napięć zasilania umożliwia pracę do 10 do 60 VDC i zapewnia niskie zużycie energii.
Funkcje cyberbezpieczeństwa BRD-355 zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi i zabezpieczają 
komunikację aplikacji internetowych. Łatwy w użyciu firewall filtruje ruch przychodzący, umożliwiając 
przesyłanie tylko zatwierdzonych pakietów. Urządzenie obsługuje technologie VPN, w tym IPsec  
i OpenVPN.

BRD-355 zawiera zestaw funkcji typowych dla różnych starszych aplikacji, w tym zarówno możliwość 
zastąpienia modemów, jak i konwersję komunikacji szeregowej na Ethernet.
Zmiany technologiczne wprowadzane przez dostawców usług komunikacyjnych wymuszają przemysł 
do dostosowania rozwiązań, dlatego BRD-355 obsługuje rozwiązania ADSL Aneks J i Vectoring VDSL2, 
a także większość pozostałych standardów ADSL / VDSL2.

BRD-355
Przemysłowy router ADSL

• Zdalny dostęp przemysłowy za pomocą Internetu
• Korzyści ekonomiczne i środowiskowe
• Zdalny dostęp do systemów SCADA, HMI, czujników i sterowników PLC
• Stałe połączenie szerokopasmowe przez ADSL lub VDSL2
• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych
• Port RS-232 z inteligentnymi funkcjami zastępującymi modem
• Kompaktowa obudowa montowana na szynie DIN celem łatwego montażu
• Szeroki zakres napięć zasilanie, od 10 do 60 VDC
• Zabezpieczone, odporne środowiskowo rozwiązanie zdalnego dostępu
• Zaprojektowany z założeniem by radzić sobie z zagrożeniami internetowymi
• Łatwy w użyciu firewall zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem
• Szyfrowana i bezpieczna transmisja danych za pomocą tuneli VPN
• Szeroki wybór rozwiązań typowych problemów komunikacyjnych
• Prosta metoda zastąpienia analogowych łączy dzierżawionych
• Protokoły szeregowe, a także funkcje konwersji komunikacji szeregowej na Ethernet
• Obsługa ADSL (Aneks J) i VDSL2
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