
SmartMotion™ to router komórkowy zapewniający niezawodne i bezpieczne połączenie do sieci LAN 
i podłączonych urządzeń. Dwa niezależne moduły komórkowe z obsługą dwóch kart SIM każdy, pozwalają 
na korzystanie z usług wielu operatorów. Ciągłość połączenia zapewniają zastosowane mechanizmy 
oraz funkcja ”Load Balancing”, która odpowiednio kieruje ruchem danych przez interfejs komórkowy, 
WiFi oraz Ethernet.

SmartMotion™
Router z podwójnym modemem komórkowym dla zwiększenia niezawodności.

•  Dwa niezależne moduły komórkowe zapewniające niezawodne połączenie
•  Wydajny procesor i zwiększona pamięć do obsługi wymagających aplikacji klienckich
•  Funkcja ”Load Balancing”
•  Rozszerzony zakres temperatur pracy od -40°C do +75°C
•  Zasilanie 10-60 VDC z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją i przepięciem
•  Obsługa GPS oraz GLONASS
•  Tryb niskiego poboru energii przy zasilaniu solarnym lub bateryjnym
•  WiFi przemysłowe – opcjonalnie
•  PoE PD, PoE PSE , cyfrowe 2xIN/1xOUT, USB2.0-Host, czytnik kart pamięci µSD
•  Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

SmartMotion™ dzięki zastosowaniu podwójnych modułów LTE/4G oraz możliwości pracy w sieciach 
wielu operatorów komórkowych, zapewnia ciągłość połączenia dla sieci przewodowej i bezprzewodowej. 
Prędkość transmisji przy wysyłaniu do 50 Mb/s oraz pobieranie danych z prędkością do 100 Mb/s 
zapewnia SmartMotion™ odpowiednią przepustowość do stosowania w aplikacjach wymagających 
transmisji sygnału wideo.



Specyfikacja

SmartMotion™ został zaprojektowany i przetestowany pod kątem spełnienia wymagań przemysłowych, 
mobilnych oraz bezpieczeństwa w trudnych warunkach eksploatacyjnych, gdzie inne standardowe 
rozwiązania zawodzą. Szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do +75°C, duży zakres napięć 
zasilających od 10 do 60 VDC i zaawansowana funkcja uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej, pozwala na stosowanie w aplikacjach solarnych lub przy zasilaniu bateryjnym.

SmartMotion™ dzięki wydajnemu procesorowi CPU oraz zwiększonej pojemności pamięci zapewnia 
obsługę szybkiego transferu danych w technologii  LTE/4G (Long Term Evolution) jak również 
inteligentnych aplikacji. Bezpieczny interfejs www pozwala użytkownikom na zdalną konfigurację oraz 
zarządzanie routerem SmartMotion™.

Konfigurację i firmware w routerze można również aktualizować z użyciem centralnego serwera, 
co pozwala na jednoczesną grupową zmianę we wszystkich routerach w sieci. Przez zastosowanie 
skryptów Linux można tworzyć wiele konfiguracji dla tego samego routera. Użytkownik może przełączać 
konfiguracje w dowolnym momencie.

Elastyczny SmartMotion™ 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, cztery 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. 

Opcjonalnie dostępny jest moduł WiFi klasy przemysłowej z zakresem temperatur pracy od -40°C do 
+75°C.

SmartMotion™ 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 współpracować z dedykowanym 
oprogramowaniem takim jak ”SmartWorx HUB”, ”SmartCluster”-VPN serwer i ”R-SeeNet”.

SmartMotion



SmartMotion



SmartMotion


