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u Високозащитена връзка към Remote Services

u Лиценз за пробна версия за всички Remote
Services

u Ethernet връзка тип „включи и използвай“ към
системите FPA-5000/FPA-1200

u Предварително конфигуриран за активиране на
Remote Services

Този защитен мрежов гейтуей осигурява
високозащитена интернет връзка към системите
FPA-5000/FPA-1200.
Той е предварително конфигуриран за активиране
на Remote Services с помощта на връзка тип
„включи и използвай“ към Ethernet порта на
FPA-5000/FPA-1200 MPC. При първоначалната
регистрация на пожароизвестителната централа в
дистанционния портал на Bosch през защитения
мрежов гейтуей се създава нов лиценз за пробна
версия за всички Remote Services (Remote Connect,
Remote Alert и Remote Maintenance) и се присвоява
към акаунта на системния интегратор, където трябва
да се активира за конкретната система FPA-5000/
FPA-1200.

Преглед на системата

Remote Services предлагат три услуги за системни
интегратори:

Remote Alert
С активираната услуга Remote Alert система
FPA-5000/FPA-1200 изпраща съответната
информация за състоянието и събитията (например
сигнали за тревога или съобщения за повреди) към
Remote Portal на Bosch. В случай на неочаквано

събитие може да бъде изпратено например известие
до техник под формата на SMS или имейл, така че
да бъдат предприети незабавно съответни действия.
Освен изпращането на известия, всички събития,
експортирани чрез мрежата на FPA-5000/FPA-1200,
се съхраняват в Remote Portal на Bosch. Тази
събрана информация може да се обработва и
анализира за предварително откриване на
потенциални неизправности в FPA-5000/FPA-1200
мрежата.

Remote Connect
С Remote Connect всички функции за поддръжка и
обслужване, които са възможни със софтуера за
отдалечено програмиране FSP-5000-RPS за
FPA-5000/1200, са налични.

Remote Maintenance
С активираната функция Remote Maintenance е
възможна проверка на детектора и LSN елемента с
помощта на Remote Portal. Освен това данните на
съответните LSN устройства и FPA-5000/FPA-1200
модули се събират и изпращат на Remote Portal на
Bosch, където могат да се анализират с цел
предлагане на услуги за профилактика на клиентите.



Функции

Това устройство е предварително конфигурирано за
използване само с Remote Services и поради това
неговата функционалност е ограничена, за да се
защити функцията за свързване на Bosch Remote
Services.

Хардуерни спецификации на базовата система
• Енергийно ефективна архитектура на MIPS

процесора без вентилатори.
• 128 MB RAM
• Гигабитов WAN порт (10/100/1000 Mbit/s)
• 1 LED индикатор за захранване
• 9 LED индикатора за разширена информация за

състоянието
В случай на пълно нулиране на устройството с
помощта на бутона за нулиране на предния капак
Remote Services функционалността се изтрива за
постоянно. Secure Network Gateway повече не може
да се използва или конфигурира за Remote Services
заедно с FPA-5000/FPA-1200. Преди това
ограничената функционалност на хардуера обаче
става достъпна за употреба без FPA-5000/FPA-1200
Remote Services. За подробно описание на
функционалността вижте:
https://www.tdt.de

Части в комплекта
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о

Компонент

1 Защитен мрежов гейтуей FPA-REMOTE-GATEWAY

1 Захранващ блок

Технически спецификации

Корпус: Твърд метален корпус с релсова
скоба DIN като опция

Размери: 185 x 33 x 155 mm (Ш x В x Д)

Тегло: ок. 860 g

Работна температура: -5°C – +55°C

Влажност: 85% (без кондензация)

Входно напрежение: 9 – 30 V DC

Захранване: 12 V, 1 A

Консумация на енергия: ~5 W

Информация за поръчки

FPA-REMOTE-GATEWAY Защитен мрежов гейтуей
Предварително конфигуриран Secure Network
Gateway за високозащитена Ethernet връзка тип
„включи и използвай“ към FPA-5000/FPA-1200 MPC
с включен лиценз за пробна версия за Remote
Services (Remote Connect, Remote Alert, Remote
Maintenance).
Номер на поръчка FPA-REMOTE-GATEWAY
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