
SmartFlex™ - router komórkowy LTE zapewniający bezpieczne połączenie z Internetem dla podłączonych 
urządzeń oraz sieci LAN. Może być stosowany z celu zapewnienia automatycznego awaryjnego 
połączenia dla sieci przewodowych lub bezprzewodowego połączenia z urządzeniami w odległych 
miejscach, gdzie stosowanie połączeń przewodowych jest niemożliwe lub nieekonomiczne. Prędkość 
transmisji przy wysyłaniu do 50 Mb/s oraz pobieranie danych z prędkością do 100 Mb/s. SmartFlex™ 
zapewnia przepustowość niezbędną w aplikacjach wymagających transmisji sygnałów wideo.

SmartFlex™ został zaprojektowany i wykonany do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych. 
Cechuje go szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do +75°C oraz duży zakres napięć zasilających 
od 10 do 60 VDC.  W celu zmniejszenia zużycia energii, urządzenie może przechodzić w tryb uśpienia.

SmartFlex
Router LTE - więcej mocy, więcej funkcji, więcej pomysłów

•  Wydajny procesor i zwiększona pamięć do obsługi wymagających aplikacji klienckich
• Szeroki, przemysłowy zakres temperatur pracy od -40°C do +75°C
•  Zasilanie 10-60 VDC z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją i przepięciami
•  Rożnorodność dostępnych portów: 3-portowy Switch, Fast Ethernet, porty szeregowe RS232/422/485 z izolacją galwaniczną.
•  Obsługa GPS oraz GLONASS
•  Czytnik kart pamięci µSD
•  Tryb niskiego poboru energii przy zasilaniu solarnym lub bateryjnym
•  WiFi przemysłowe – opcjonalnie
•  PoE PD, PoE PSE , cyfrowe 2xIN/1xOUT, USB2.0-Host
•  Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa



Specyfikacja

SmartFlex™ to sprytne i inteligentne urządzenie posiadające niezwykle wydajny procesor CPU Cortex 
A8 1 GHz, 256 MB pamięci flash, 512 MB pamięci RAM i 128 kB M-RAM zapewniające pełne wsparcie 
pracy w sieci LTE (Long Term Evolution). Bezpieczny interfejs www pozwala użytkownikowi na zdalne 
konfigurowanie i zarządzanie routerem SmatFlex™. Konfigurację i firmware w routerze można również 
aktualizować z użyciem centralnego serwera, co pozwala na jednoczesną grupową zmianę we wszystkich 
routerach w sieci. Stosując skrypty Linux, można tworzyć wiele różnych konfiguracji dla tego samego 
routera. Użytkownik może przełączać konfigurację w dowolnym momencie.

Elastyczny SmartFlex™ może być skonfigurowany tak, aby dopasować go do dowolnej aplikacji.
Standardowa konfiguracja zawiera dwa porty ethernetowe z dwoma niezależnymi sieciami LAN (adresami 
IP), jeden port USB2.0 (Host), czytnik kart pamięci µSD, dwa czytniki kart SIM w celu zapewnienia 
automatycznego awaryjnego przełączania pomiędzy Operatorami GSM, dwa cyfrowe wejścia IN i jedno 
cyfrowe wyjście OUT oraz wbudowany odbiornik GPS. 

Dodatkowo dostępne są wersje: ”3x ETH” – 3 portowy switch ethernetowy (router może 
posiadać max. 5 portów ethernetowych oraz 3 niezależne sieci LAN) lub ”ETH-RS232-
RS485” (z izolacją do 2,5kV) lub ”RS232-RS485” (z izolacją do 2,5kV) lub ”RS232”.
SmartFlex™ obsługuje szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym oraz umożliwia tworzenie tuneli VPN  
przy użyciu IPSec, OpenVPN oraz L2TP. Obsługuje protokoły DHCP , NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, 
sterowanie za pomocą SMS oraz liczne inne funkcje. Może  także współpracować z dedykowanym 
oprogramowaniem takim jak SmartWorx Hub, SmartCluster - VPN Server lub aplikacją R-SeeNet  
służącą do zarządzania siecią routerów.
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