
SmartStart™ LTE  to narzędzie z rodziny routerów i bram sieciowych będące doskonałym sposobem 
podłączenia urządzeń za pomocą RS-232 lub Ethernetu do sieci komórkowej. Zastosowanie                                    
w przemysłowych aplikacjach M2M oraz IoT dzięki połączeniu ethernetowemu, umożliwia np. obsługę 
bankomatów, maszyn loteryjnych, maszyn wendingowych, terminali do gier. Wbudowany port RS-232 
pozwala na podłączenie mierników, kontrolerów ruchu, systemów UPS, PLC i wielu innych.

Wydajny procesor obsługujący pełny zakres łączności LTE wraz ze strumieniem wideo. Pamięć  
wewnętrzna zapewnia wystarczający obszar dla własnych skryptów i aplikacji oraz szerokiej gamy 
protokołów.

SmartStart
Nowy inteligentny router 4G LTE i brama sieciowa.

•  Do zastosowań w aplikacjach przemysłowych wymagających wysokiej prędkości transmisji danych oraz IoT (Internet of Things - 
Internet rzeczy)

•  Szeroki wachlarz interfejsów: Ethernet, port szeregowy RS232; I/O - cyfrowe wejście/wyjście 
•  Montaż za pomocą śrub lub na szynie DIN
•  Niski pobór mocy umożliwia zastosowanie w aplikacjach solarnych lub przy zasilaniu bateryjnym
•  Wyjątkowo elastyczne rozwiązanie dla połączeń bezprzewodowych i przewodowych
•  Zwiększona pamięć dla niestandardowych aplikacji oraz szeroka gama obsługiwanych protokołów
•  Łatwe wdrożenie, utrzymanie oraz rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi SmartWorx służących do zdalnego zarządzania               

i monitorowania pracy routerów
•  Wyposażony w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa danych



Specyfikacja

Oprócz portu Ethernet i RS-232, SmartStart™ posiada wbudowane cyfrowe wejście i wyjście I/O. Routery 
konkurencji w tym przedziale cenowym zazwyczaj oferują tylko Ethernet lub RS-232. SmartStart™ 
zapewnia wszystkie trzy. 

SmartStart™ został zoptymalizowany do zastosowań z zasilaniem bateryjnym oraz solarnym, dzięki 
czemu zapewnia najlepszą wydajność LTE wśród urządzeń tej klasy. Tryb pracy (Low Power Mode)  
z niskim poborem mocy - do 40 mW wydłuża żywotność baterii. Może być sterowany przez układ 
czasowy, układ wykrywania niskiego poziomu zasilania lub I/O. SmartStart™, jako komórkowa brama 
sieciowa jest jedynym o poborze mocy odpowiadającej urządzeniom 2G.  Router umożliwia tworzenie 
tuneli VPN z wykorzystaniem różnych protokołów celem zapewnienia bezpiecznej komunikacji. 
Funkcje diagnostyczne routera obejmują automatyczne monitorowanie połączeń bezprzewodowych  
i przewodowych oraz automatyczny restart w przypadku utraty połączenia. Sprzętowy ”watchdog” 
monitoruje stan pracy routera.

SmartStart™ doskonale nadaje się do rozwiązań, które migrują do technologii LTE. Dzięki obsłudze 
3G/2G zapewnia możliwość niezawodnej pracy w obszarach, gdzie LTE jest jeszcze w fazie rozwoju. 
Można modernizować posiadane systemy zgodnie z własnym harmonogramem a SmartStart™ będzie 
ciągle zapewniał dostęp do starszych urządzeń  nawet, gdy operatorzy nie będą już świadczyć usług  
w sieciach 2G i 3G. Łatwa i pełna konfiguracja SmartStart™ za pomocą SmartWorx Hub™, które 
jednocześnie jest narzędziem do monitorowania. Aplikacja SmartCluster™ ułatwia grupową konfigurację 
sieci VPN z użyciem wielu routerów.
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