
Router przemysłowy GW2028

Zastosowania:
 • Telemetria
 • SCADA
 • Systemy przydrożne
 • Inne bezprzewodowe aplikacje przemysłowe

Funkcje sprzętowe:
 • Montaż na szynie DIN
 • 3G, LTE, dwa interfejsy optyczne
 • Cztery porty Ethernet
 • Porty szeregowe RS232 i RS485
 • Wejścia cyfrowe do wykrywania zdarzeń
 • Opcje styków przekaźnikowych
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Bezprzewodowy router LTE, odpowiedni do różnorodnych aplikacji przemysłowych 

Router Virtual Access GW2028 to wszechstronny router bezprzewodowy LTE, odpowiedni do różnorodnych aplikacji przemysłowych. 
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że jest to odpowiedni produkt do wdrożeń, w których wymagany jest zdalny dostęp 
do sieci OT działających w trudnych warunkach takich jak CCTV, telemetria, SCADA, inteligentna sieć energetyczna czy inteligentne 
systemy ruchu drogowego.
Linia produktów obsługuje łączność AT 4G/LTE jak również starsze technologie takie jak: HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS i GSM.

Ogólna charakterystyka

Cztery porty Ethernet Router GW2028 oferuje 4 porty Ethernet o przepustowości  10/100 Mbps. Porty mogą być w pełni 
segmentowane przy użyciu VLAN i 802.1q.

Opcjonalny podwójny interfejs 
optyczny GbE

Podwójny interfejs SFP GbE może być używany w aplikacjach gdzie wymagany jest wysoki stopień 
izolacji, na przykład w podstacjach energetycznych lub w zastosowaniach, w których wymagane 
jest podłączenie do urządzenia hosta, do którego odległość wynosi ponad 100 metrów.

Cyfrowe Wejścia i Wyjścia W urządzeniu dostępne są dwa wejścia cyfrowe, które mogą być używane do wykrywania stanu 
styków zdalnych oraz do monitorowania otwarcia lub zamknięcia drzwi szafki oraz czujników PIR.
Można napisać własne skrypty określające działania, które mają być podjęte w momencie wykrycia 
zmiany statusu wejścia. Można generować zdarzenia Syslog, pułapki SNMP lub wiadomości 
e-mail.
Dostępne jest również sterowanie wyjściem styku przekaźnika. Może być ono sterowane przez 
skrypt w momencie wykrycia dowolnego zdarzenia w urządzeniu, lub może być sterowane zdalnie.

Porty szeregowe Zastosowanie portów szeregowych RS232 i RS485 ułatwia bezpośrednią łączność z urządzeniami 
szeregowymi oraz umożliwiają one zdalny dostęp do konsoli.

Monitorowanie połączeń i Dual 
SIM

Monitor połączeń zapewnia routerowi GW2028 maksymalną dostępność tak długo jak któraś  
z sieci komórkowych jest dostępna. Dla krytycznych zastosowań architektura dual SIM powoduje, 
że zapasowa sieć LTE może przejąć zadania w przypadku awarii sieci głównej. Router GW2028 
wykrywa problem z siecią i przełącza się na zapasową kartę SIM/APN.

Komendy SMS Router GW2028 obsługuje również wiadomości SMS, więc jeśli strona sieci z przełączaniem 
pakietów nie działa, użytkownik jest w stanie nadal wysyłać komendy do routera w celu 
przeprowadzenia diagnostyki lub nawet jego zrestartowania.

Zaawansowane zabezpieczenia  
i funkcje routingu

Router z serii GW 2028 oferuje najwyższy poziom szyfrowania VPN (IPSec i SSL) oraz 
zaawansowane funkcje routingu. Wbudowany stanowy firewall oferuje użytkownikowi zgodność  
z przemysłowymi standardami cyberbezpieczeństwa IEC 62443 i IEC 62351.

Scentralizowane zarządzanie  
i automatyczna bezobsługowa 
metoda wdrażania

Router serii GW2028 korzysta z zalet systemu Aktywator służącego do scentralizowanego 
zarządzania konfiguracją i monitorowaniem routerów.
Aktywator upraszcza i automatyzuje wdrażanie, zarządzanie i wsparcie techniczne w zarządzanych 
środowiskach sieciowych. 
Wbudowana w system Activator funkcjonalność wdrażania w trybie „zero-touch” oznacza, że 
routery serii GW1042W mogą zostać wdrożone na obiektach bez konieczności przeprowadzania 
tam konfiguracji, a nawet znajomości sieci LTE lub IP. Router po uruchomieniu połączy się  
z serwerem i pobierze przygotowaną dla niego konfigurację.



WWW.TEKNISKA.PL

Funkcje oprogramowania

Zarządzanie •	 Obsługa zarządzania przez SMS
•	 Zaawansowana konfiguracja lokalna i zdalna poprzez wbudowany serwer WWW i aplety Java 
•	 HTTP/HTTPS
•	 Interfejs wiersza poleceń przez Telnet lub SSH
•	 Klient TFTP pobieranie/wysyłanie
•	 Agent SNMP

Wykrywanie awarii i 
raportowanie błędów

•	 Rejestrowanie zdarzeń
•	 Obsługa syslog
•	 Śledzenie pakietów

Funkcje routingu •	 IPv4 i IPv6
•	 Serwer/klient DHCP
•	 DynDNS
•	 NAT
•	 NAT Traversal
•	 Klient NTP
•	 Obsługa sieci VLAN
•	 Filtrowanie pakietów
•	 Firewall
•	 Przekierowanie portów 

•	 BGPv4, OSPF
•	 RIP (v1 i v2)
•	 IPSec/L2TP/GRE
•	 DMVPN
•	 SNMP v1/v2/v3
•	 TLS 1.2
•	 uwierzytelnianie 802.1x
•	 IEC104
•	 QoS
•	 VRRP

IPSec VPN •	 IKE w wersji 2
•	 certyfikaty X.509
•	 Kryptografia krzywych eliptycznych (ECC)
•	 wsparcie dla SHA2_512
•	 AES_CBC (256)
•	 PFS
•	 SCEP
•	 DH_8192

Konwersja protokołów SCADA Konwersja protokołów obejmująca następujące zagadnienia:
•	 IEC 60870-5-104
•	 IEC 60870-5-101
•	 IEC 61850
•	 Modbus RTU
•	 Modbus TCP
•	 Automatyczna konwersja Modbus RTU na TCP 
•	 DNP3

Funkcjonalność RTU •	 Sterowanie we/wy z poziomu SCADA master
•	 Konwersja protokołów
•	 Monitorowanie stanu interfejsu komunikacyjnego z nadrzędnego urządzenia SCADA
•	 Podstawowe funkcje PLC

Serwer terminali •	 konwersja z  RS232, RS485 na TCP/IP lub UDP/IP 
•	 Podłączenie portów szeregowych do strumieni TCP lub UDP

Scentralizowane zarządzanie i monitoring routerów
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Podsumowanie

Napięcie zasiania 18-60V DC

Izolacja wejścia Tak

Porty Ethernet 2

Porty szeregowe 2

SCADA Tak

RTU Tak

Kod zamówienia
3490-0200 GW2028WQFR-DC24

Funkcje sprzętowe

Interfejsy LAN •	 Poczwórny interfejs Ethernet 10/100 Mbps base-T
•	 Automatyczne wykrywanie trybu pracy full lub half-duplex
•	 Automatyczne wykrywanie kabla zwykłego lub skrosowanego w celu łatwego podłączenia 

do przełącznika lub koncentratora
Interfejsy WAN •	 Bezprzewodowa sieć WAN z opcjami 3G i LTE

•	 Opcja podwójnego światłowodu
•	 Porty Ethernet mogą być opcjonalnie skonfigurowane do użycia w sieci WAN

Interfejs Fibre Ethernet 
(opcjonalnie)

•	 2 gniazda SFP Gigabit Ethernet

Interfejsy szeregowe Dwa interfejsy szeregowe skonfigurowane jako:
•	 2 x RS232 lub
•	 1 x RS232 + 1 x RS485

Wejścia cyfrowe •	 2 x wejścia cyfrowe do wykrywania zdalnego otwarcia/zamknięcia styków
•	 Skrypty definiujące działania, które mają być podjęte w przypadku zdarzenia

Wyjście cyfrowe •	 Wyjście przekaźnikowe 30V DC 1A, NO, NC i wspólne

SIM •	 2 x gniazdo karty SIM z osłoną slotu

Anteny •	 Obsługa podwójnej anteny dla różnorodności 
•	 Kątowa antena 3G lub LTE dostarczana w standardzie 
•	 Dostępne są  inne opcje anteny

Diody LED •	 Wskaźnik zasilania
•	 Wskaźnik siły sygnału

•	 Aktywność sieci Ethernet
•	 Aktywna karta SIM

Technologie komórkowe •	 LTE kategoria 4
•	 pasma częstotliwości LTE FDD: 

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/
B19/B20/B26/B28

•	 pasma częstotliwości LTE TDD: 
B38/B39/B40/B41

•	 pasma częstotliwości WCDMA: 
B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19

•	 pasma częstotliwości sieci GSM: 
B2/B3/B5/B8

Dopuszczenia i certyfikaty •	 EN 60950 - homologacja bezpieczeństwa
•	 EN 55022 i EN 55024 EMC
•	 IEC 61850-3

Zasilanie •	 Napięcie wejściowe 18-60V DC
•	 Izolowane wejście
•	 Maksymalna moc: 6W

Warunki fizyczne  
i środowiskowe

•	 IP31
•	 Waga urządzenia: 500 g 
•	 Rozmiar urządzenia: 40(W) 115(D) 160(H) mm

Temperatura pracy •	 -40 0C to +70 0C


