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

MRD-455 to przemysłowy router szerokopasmowy 2G/3G/4G LTE, który przy wykorzystaniu Internetu 
łączy różne systemy zapewniając komunikację między sterownikami, panelami, czujnikami, HMI itp. 
Kompaktowa konstrukcja, z wszystkimi interfejsami i diodami LED umieszczonymi z przodu powoduje, 
że urządzenie doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych. Pełna izolacja między zasilaniem, 
portem Ethernet i interfejsem szeregowym zabezpiecza urządzenie przed skutkami różnicy potencjałów 
uziemienia. Dzięki obsłudze dwóch kart SIM połączenie ze zdalnym obiektem nie jest uzależnione  
od jednego operatora i w przypadku awarii jednej sieci router może przełączy się na drugą kartę SIM, 
innego operatora. Urządzenia mające połączenie z Internetem narażone są na ataki cybernetyczne, 
muszą być na to przygotowane. Dzięki wykorzystaniu szyfrowanych tuneli VPN router MRD-455 daje 
możliwość zabezpieczenia transmisji danych przed złośliwym podsłuchem, dodatkowo posiada prosty 
w obsłudze, ale potężny firewall kontrolujący ruch pakietów. 

Router MRD-455 wyposażony jest w port szeregowy RS-232 dzięki czemu może być w łatwy sposób 
wykorzystany zamiast modemu, bez potrzeby wymiany lub przeprogramowania innych elementów 
systemu

MRD-455
Przemysłowy szerokopasmowy router 4G

• Zdalny dostęp przemysłowy przez Internet
• Rozwiązanie ekonomiczne i przyjazne dla środowiska
• Zdalny dostęp do systemów SCADA, HMI i sterowników PLC
• Bezprzewodowe połączenia szerokopasmowe GPRS/EDGE/3G/HSPA/4G LTE
• Rozwiązanie dla aplikacji przemysłowych
• Kompaktowa obudowa, łatwy montaż na szynie DIN
• Pełna izolacja – zabezpieczenie przed stanami nieustalonymi i różnicą potencjałów uziemienia
• Wszystkie diody LED i interfejsy na panelu przednim – łatwy dostęp
• Obsługuje GPS (antena pasywna)
• Bezpieczny, pewny dostęp do Internetu
• Dual SIM – eliminacja uzależnienia od jednego operatora
• 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 kontroli i informowania o zmianie statusu przez SMS
• Tryb pracy z niskim poborem mocy dla energooszczędnych aplikacji
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