
Zdalny dostęp usuwa bariery, eliminuje konieczność czasochłonnych wizyt w terenie i zapewnia 
infrastrukturę sieciową odpowiednią dla współczesnych, bardzo wymagających rozwiązań. 

MRD-415 to przemysłowy router szerokopasmowy 2G/3G/4G, który przy wykorzystaniu Internetu 
łączy różne systemy zapewniając komunikację między sterownikami, panelami HMI, czujnikami. 
Router MRD-415 posiada osobne złącze antenowe GPS. Kompaktowa konstrukcja, szeroki zakres 
napięcia zasilającego oraz możliwość montażu na szynie DIN powodują, że urządzenie doskonale 
nadaje się do zastosowań przemysłowych. Wbudowany, dwuportowy przełącznik Ethernet 
oraz szeregowy interfejs RS-232 D-Sub pozwalają na łatwą integrację z innymi urządzeniami.  
Stabilność połączenia komórkowego zależy od wielu czynników, router MRD-415 wyposażony został 
w menedżera połączeń, który monitoruje status połączenia w celu zapewnienia ciągłej komunikacji.  
Dzięki wykorzystaniu szyfrowanych tuneli VPN router MRD-415 daje możliwość zabezpieczenia transmisji 
danych przed złośliwym podsłuchem, dodatkowo posiada prosty w obsłudze, ale bardzo zaawansowany
firewall kontrolujący ruch pakietów. 

W aplikacjach zasilanych energią słoneczną sprawność energetyczna urządzeń ma bardzo istotne 
znaczenie, dlatego MRD-415 może pracować w trybie energooszczędnym, pobierając większą moc 
tylko wtedy gdy będzie to niezbędne. Router MRD-415 wyposażony jest w port szeregowy RS-232, 
dzięki temu w łatwy sposób może zastąpić modem, bez potrzeby wymiany lub przeprogramowania 
innych elementów systemu.

MRD-415
Przemysłowy router 4G

• Zdalny dostęp do systemów SCADA, HMI i sterowników PLC
• Bezprzewodowe połączenia szerokopasmowe 2G/3G/4G
• Rozwiązanie dla aplikacji przemysłowych
• Kompaktowa obudowa, łatwy montaż na szynie DIN
• Rozwiązanie ekonomiczne i przyjazne dla środowiska
• Szeroki zakres napięcia zasilającego 10 -60 VDC
• Dwa porty Ethernet oraz RS-232 ze złączem D-Sub
• Obsługuje GPS/GLONASS/GALILEO
• Bezpieczny, pewny dostęp do Internetu
• Menedżer połączeń zapewniający stałą łączność
• Łatwy w obsłudze firewall zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi
• Bezpieczna transmisja danych przez szyfrowane tunele VPN
• Szeroka gama rozwiązań dla najczęściej spotykanych problemów z komunikacją
• Prosta alternatywa dla analogowych linii dzierżawionych
• Możliwość zdalnej kontroli i informowania o zmianie statusu za pomocą SMS
• Tryb pracy z niskim poborem mocy dla energooszczędnych aplikacji
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