
Router z serii GW2304W

Zastosowania:
 • CCTV
 • IoT
 • w zewnętrznych szafach
 • w warunkach narażonych na wibracje 

Cechy routera:
 • Urządzenie o wysokiej wydajności z 4  rdzeniowym 

procesorem ARM
 • Jeden komórkowy moduł radiowy LTE kategorii 4
 • Obsługa PoE+
 • Wbudowany odbiornik GPS
 • Dwie karty SIM
 • Porty RJ45 konfigurowalne jako RS232 lub RS485
 • Cyfrowe we/wy
 • Wytrzymała aluminiowa obudowa z zestawem 

montażowym DIN
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Stworzony dla aplikacji zdalnego dostępu, przeznaczony do pracy w trudnych warunkach

Router z serii Virtual Access GW2304W został zaprojektowany dla aplikacji zdalnego dostępu, które mają zastosowanie  
w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Urządzenia mogą być montowane w przydrożnych zewnętrznych szafkach, 
stosowane są w kolejowych zastosowaniach sieci przytorowej oraz w inteligentnej sieci 4G gdzie instalowane są na słupach. 
 
Funkcja PoE+ dostarcza do 60W mocy przez 4 porty Ethernet, aby zasilić kamery z funkcją PTZ lub inne urządzenia PoE.
Porty szeregowe i opcje cyfrowych wejść/wyjść sprawiają, że jest to bardzo wszechstronne urządzenie do wielu zastosowań 
przemysłowych. 

Ogólna charakterystyka

Porty GbE Ethernet Routery z serii GW2304W obsługują do czterech interfejsów 10/100/1000Mbps Ethernet.
Mogą one być skonfigurowane jako pojedynczy interfejs z przełączaniem Ethernetu pomiędzy 
nimi lub mogą być skonfigurowane jako oddzielne interfejsy routera.

PoE Seria GW2304W obsługuje do czterech portów PoE z całkowitym budżetem 60W. 
Funkcja zarządzania mocą może przydzielić całą moc do dwóch portów dla aplikacji POE+ lub 
może rozdzielić dostępną moc pomiędzy 4 porty w zależności od klasy zasilania podłączonego 
urządzenia.

Odbiornik GPS Routery z serii GW2304W zawierają odbiornik GPS, dzięki któremu możemy dowiedzieć się np.  
o pozycji pojazdu w kopalniach odkrywkowych lub innej aplikacji, gdzie znajomość pozycji routera 
jest ważna. Gniazdo GPS posiada napięcie stałe do zasilania aktywnej anteny GPS.

Zarządzanie SMS Router serii GW2304W obsługuje również usługę SMS. W przypadku braku komunikacji 
pakietowej do routera mogą być wysyłane komendy SMS celem przeprowadzenia diagnostyki 
lub restartu.

Stopień ochrony IP GW2304W został zaprojektowany w gumowe uszczelki wokół każdego złącza, zapewniając 
stopień ochrony IP40.

Automatyczne przełączanie 
awaryjne

Urządzenie GW2304W może być skonfigurowane do używania dowolnego interfejsu jako 
połączenia WAN. GW2304W jest w stanie przełączać się pomiędzy mediami w zależności od 
dostępności.

Last Gasp, funkcja „ostatnie 
tchnienie”

Trap SNMP wysyłany przez sieć LTE w przypadku, gdy napięcie zasilania spadnie poniżej 
wymaganego napięcia zasilania

Montaż na szynie DIN W zestawie znajduje się zaczep do szyny DIN, który umożliwia prosty montaż w zastosowaniach 
przemysłowych. Opcjonalnie mogą być dostarczone gumowe nóżki do montażu na stole.

Scentralizowane Zarządzanie  
i Monitoring

Router z serii GW2304W korzysta z zalet aplikacji Activator służącej do scentralizowanego 
zarządzania konfiguracją oraz monitorowania systemu.
System Activator upraszcza i automatyzuje wdrażanie, zarządzanie i  wspiera realizację zadań
w zarządzanych środowiskach sieciowych.
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Funkcje oprogramowania

Zarządzanie •	 Automatyczna konfiguracja przy użyciu serwera „Aktywator”
•	 Dostęp przez przeglądarkę z wykorzystaniem HTTP/HTTPS
•	 Interfejs wiersza poleceń przez SSH
•	 Klient TFTP download/upload
•	 Agent SNMP
•	 Obsługa zarządzania przez SMS umożliwia sterowanie przez SMS, w tym ponowne 

uruchomienie
Badanie i raportowanie błędów •	 Rejestrowanie zdarzeń

•	 Obsługa syslog
•	 Śledzenie pakietów

Funkcje routingu •	 IPv4 i IPv6
•	 Serwer i klient DHCP
•	 DynDNS
•	 NAT
•	 NAT Traversal
•	 Klient NTP
•	 Obsługa sieci VLAN
•	 Filtrowanie pakietów
•	 Firewall
•	 Przekierowanie portów
•	 BGPv4, OSPF i RIP (v1 i V2)

•	 IPSec/L2TPv2/L2TPv3/GRE
•	 DMVPN
•	 TLS 1.2
•	 Uwierzytelnianie 802.1x
•	 IEC 104
•	 QoS
•	 VRRP
•	 VRF
•	 Open VPN client/server

IPSec VPN •	 IKE wersja 2
•	 Certyfikaty X.509
•	 Kryptografia krzywej eliptycznej (ECC)
•	 Obsługa SHA2_512
•	 PFS
•	 SCEP
•	 DH_8192

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

Funkcje sprzętowe

Interfejsy Ethernet •	 Cztery porty GbE Ethernet
•	 Dostępna jest funkcja PoE+ na maksymalnie czterech portach Ethernet.
•	 Porty Ethernet mogą być skonfigurowane do pracy w sieci WAN

Wejścia Cyfrowe •	 2 x wejścia cyfrowe do wykrywania zdalnego kontaktu (otwarty/zamknięty)
•	 Konfigurowalne programowo jako wejścia typu wet lub dry
•	 Możliwość wykorzystania skryptów definiujących działania, które mają być podjęte  

w przypadku zdarzeń na wejściach
Wyjścia Cyfrowe •	 2 x przekaźnikowe wyjścia kontaktowe: 30V DC 1A normalnie otwarte

SIM •	 2 x gniazdo kart micro SIM

Anteny •	 2 lub 4 gniazda SMA żeńskie dla anten sieci komórkowych
•	 Obsługa MIMO w wersjach LTE
•	 1 x GPS SMA żeńskie złącze antenowe zasilane 3,3 V DC dla aktywnej anteny

Sygnalizacja LED •	 Wskaźnik zasilania
•	 Wskaźniki siły sygnału
•	 Aktywność sieci Ethernet
•	 Wskazanie aktywnej karty SIM
•	 Konfiguracja zakończona
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Podsumowanie
Napięcie zasiania 20-60V DC

Izolacja wejścia Tak

Porty Ethernet 4

Porty szeregowe 2

SCADA Tak

PoE Tak

Kod zamówienia
3490-03001 GW2304W-PE4-2S-2DI2O-QFR

Technologie komórkowe •	 LTE kategoria 4
•	 Pasma LTE FDD:
•	 B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28
•	 Pasma LTE TDD: B38/B39/B40/B41
•	 Pasma WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B6/B19
•	 Pasma GSM:  B2/B3/B5/B8

Dopuszczenia i certyfikaty CE •	 CE RED
•	 Atest bezpieczeństwa EN 62368-1
•	 EN 55032 i EN 55035 EMC
•	 Test swobodnego spadania  

wg EN60068-2-32:2008

•	 Próba uderzeniowa  
wg EN60068-2-27:2009

•	 Badanie odporności na drgania losowe  
wg EN60068-2-64:2008

•	 Test na wstrząsy mechaniczne  
wg EN60068-2-27:2009

Zasilanie •	 izolowane wejście 20-60V DC
•	 Obsługa PoE przy napięciu wejściowym powyżej 44V
•	 ObsługaPoE+ przy napięciu wejściowym powyżej 50V
•	 Last gasp – trap SNMP wysyłany przez sieć LTE po utracie zasilania.

Parametry fizyczne  
i środowiskowe

•	 Rozmiar urządzenia: 170W 50H 125D (mm)
•	 Waga urządzenia: 920g

Temperatura pracy •	 -20°C do +65°C 
•	 Temperatura przechowywania: -30°C to +70°C


