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u Vysoce zabezpečené připojení k Remote Services

u Zkušební licence pro všechny Remote Services

u Ethernetové připojení typu plug-and-play
k systémům FPA-5000 a FPA-1200

u Předem nakonfigurované nastavení umožňující
Remote Services

Tato zabezpečená síťová brána poskytuje maximálně
bezpečné internetové připojení k systémům FPA-5000/
FPA-1200.
Je předem nakonfigurována, aby umožňovala Remote
Services připojení typu plug-and-play k ethernetovému
portu FPA-5000/FPA-1200. Při první registraci ústředny
EPS na vzdáleném portálu Bosch prostřednictvím
zabezpečené síťové brány je k vytvořena nová zkušební
licence pro všechny Remote Services (Remote
Connect, Remote Alert a Remote Maintenance)
a přiřazena k účtu systémového integrátora, kde musí
být aktivována pro konkrétní systém FPA-5000/
FPA-1200.

Přehled systému

Remote Services nabízí systémovým integrátorům tři
služby:

Remote Alert
Aktivujete-li službu Remote Alert, předává systém
FPA-5000/FPA-1200 relevantní informace o stavu
a událostech (například informace o poplachu nebo
poruchách) portálu Remote Portal společnosti Bosch.
V případě neočekávané události může být informace
o poplachu například doručena technikovi ve formě
SMS zprávy nebo e-mailu, tak aby mohly být
neprodleně zahájeny příslušné úkony.

Kromě odesílání oznámení jsou všechny události
exportované sítí systému FPA-5000/FPA-1200 ukládány
na portál Remote Portal společnosti Bosch. Takto
shromážděné informace mohou být zpracovávány
a analyzovány, aby bylo možné předem zjistit možné
závady v síti systému FPA-5000/FPA-1200.

Remote Connect
V případě Remote Connect jsou k dispozici všechny
funkce údržby a servisu kompatibilní se vzdáleným
programovacím softwarem FSP-5000-RPS pro systém
FPA-5000/1200.

Remote Maintenance
Je-li aktivována vlastnost Remote Maintenance, lze
pomocí Remote Portal provést revizi hlásiče a prvku
LSN. Data příslušných zařízení LSN a modulů
FPA-5000/FPA-1200 jsou navíc shromažďována
a odesílána na portál Remote Portal společnosti
Bosch, kde je lze analyzovat, aby zákazníkům mohly být
nabídnuty preventivní služby.

Funkce

Toto zařízení je předem nakonfigurováno pouze pro
použití s Remote Services, a jeho funkce je proto
omezena, aby bylo zajištěno maximálně bezpečné
připojení vzdálených služeb Bosch Remote Services.



Hardwarové specifikace základního systému
• Energeticky účinná architektura procesoru MIPS bez

ventilátorů.
• 128 MB RAM
• Gigabit-WAN-Port (10/100/1 000 Mbit/s)
• 1 indikátor napájení LED
• 9 indikátorů LED pro zobrazení dalších informací

o stavu
V případě kompletní obnovy výchozího nastavení
pomocí tlačítka pro obnovu výchozího nastavení na
předním krytu jsou funkce Remote Services trvale
odstraněny. Secure Network Gateway již nelze použít
nebo nakonfigurovat pro Remote Services společně
s FPA-5000/FPA-1200. Dříve omezená funkčnost
hardwaru je však nyní k dispozici pro použití bez
FPA-5000/FPA-1200 Remote Services. Podrobný popis
funkcí naleznete na adrese:
https://www.tdt.de

Dodané součásti

Množ
ství

Součást

1 Zabezpečená síťová brána FPA-REMOTE-GATEWAY

1 Sada napájení

Technické specifikace

Kryt: stabilní kovový kryt, volitelně
s kolejnicovou sponou dle DIN

Rozměry: 185 × 33 × 155 mm (š × v × h)

Hmotnost: cca 860 g

Provozní teplota: -5 °C / +55 °C

Vlhkost: 85 % (bez kondenzace)

Vstupní napětí: 9–30 V stejn.

Napájení: 12 V, 1 A

Příkon: cca 5 W

Objednací informace

FPA-REMOTE-GATEWAY Brána zabezpečené sítě
Předem nakonfigurováno Secure Network Gatewaypro
vysoce zabezpečené ethernetové připojení typu plug-
and-play k systémům FPA-5000 / FPA-1200 MPC
s připojenou zkušební licencí pro Remote Services
(Remote Connect, Remote Alert, Remote
Maintenance).
Objednací číslo FPA-REMOTE-GATEWAY
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