ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK
IPARI GÉPEK
ADATAINAK
GYŰJTÉSÉVEL !

Ewon Flexy 205
IIoT ipari gépekhez, berendezésekhez
A Flexy 205 egy fejlett internetes adatátjáró, amely a gépgyártók, üzemeltetők részére
lehetővé teszi az egyes kulcsfontosságú gépjellemzők adatainak monitorozását, rögzítését
későbbi elemzésekhez, megelőző karbantartási funkciókhoz.
A Flexy 205 olyan moduláris IIot hálózati átjáró, amely cserélhető hálózati interfészeivel,
napló, szkript, alarm funkciói mellett képes távoli VPN elérést biztosítani hibaelhárításhoz.
Az Ewon VPN routerekhez tartozó Talk2M IIoT felhő az első ilyen szolgáltatás, amelyet
kifejezetten ipari vezérlőrendszerek távoli eléréséhez terveztek.

Tökéletes választás adatalapú szolgáltatásokhoz
Biztonságos távoli elérés

Helyi grafikus kijelzés

• A szervizmérnökök számára lehetővé teszi a
hibaelhárítást, beállítást a helyszínre utazás nélkül.

• Beágyazható web-alapú (HMTL5) grafikus kijelzés
valós idejű adatok megjelenítéséhez.

• Biztonságos VPN kapcsolatot tesz lehetővé Ethernet
(beépített), WiFi, vagy 4G (bővítő modullal)
kommunikáció révén.

• Az M2Web szolgáltatással okostelefonon és tableten is
megjeleníthetőek valós idejű adatok.

Adatgyűjtés

Programozható: Java, vagy Basic
szkriptnyelven

• Támogat számos jelentős PLC protokollt (Siemens,
Rockwell, Mitsubishi, Schneider, Modbus, OPC UA,
BACNet/IP).

• Egyedi megjelenésű rendszer alakítható ki Basic
szkriptek alkalmazásával.

• Riasztások, KPI monitoring, naplózás és historikus
trend beállíthatóak.

• Java alkalmazások fejlesztésével akár egyedi
protokollok, funkciók is megvalósíthatók.

Adatnapló, adatok feladása
• Lehetővé teszi egymillió időbélyeges adat tárolását.
• Naplófájlok feladása lehetséges nagyobb
adatbázisokhoz további elemzésekhez
(HTTPs, MQTT vagy FTP).

E-mail & SMS értesítések
• Kulcsparaméterekhez riasztások konfigurálhatóak.
• E-mail vagy SMS küldés is lehetséges a Talk2M felhő
beépített szolgáltatásaként.

OPC UA
• Ez a beépített funkció, megkönnyíti különböző adatok
üzemi szintű integrálását.

Moduláris router
• 2 bővítő foglalat áll rendelkezésre további bővítő modulok
csatlakoztatásához, széleskörű WAN és LAN oldali
illesztési lehetőségekhez.

Ewon Flexy 205 IIoT Starter Kit
Minden, ami a kezdéshez kell!

Az IIoT Starter Kit tartalma:
[€ 591,-]



Ewon Flexy 205 alapmodul



ingyenes Talk2M fiók



Wifi bővítő modul

[€ 101,-]



I/O bővítő modul

[€ 140,-]



Ethernet kábel



Tápegység



Csavarhúzó



Telepítési útmutató

Az Ön disztribútor partnere:

Telefon: +36 1 431 97 26
Email: office@meltrade.hu
Web: www.ewon-taveleres.hu

€ 832,Az IIoT Starter Kit ára:
*Cégenként egy Starter Kit vásárolható.

€ 407,-

