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u Zeer veilige verbinding met Remote Services

u Proeflicentie voor alle Remote Services

u Plug-and-play Ethernet-verbinding met FPA-5000/
FPA-1200-systemen

u Vooraf geconfigureerd voor Remote Services

Deze beveiligde netwerkgateway biedt een zeer veilige
internetverbinding met FPA-5000/FPA-1200-systemen.
De gateway is vooraf geconfigureerd voor Remote
Services met gebruikmaking van een plug-and-play
verbinding met de FPA-5000/FPA-1200 Ethernet-poort.
Bij de eerste registratie van een brandmeldcentrale bij
het Remote Portal van Bosch via de beveiligde
netwerkgateway, wordt een nieuwe proeflicentie voor
alle Remote Services (Remote Connect, Remote Alert
en Remote Maintenance) gemaakt en toegewezen aan
het account van de systeemtechnicus, waar deze moet
worden geactiveerd voor het specifieke FPA-5000/
FPA-1200-systeem.

Systeemoverzicht

Remote Services bieden drie services voor
systeemtechnici:

Remote Alert
Als u de service Remote Alert inschakelt, verzendt een
FPA-5000/FPA-1200-systeem relevante
statusinformatie en gebeurtenissen (zoals alarmen of
foutberichten) naar het Remote Portal van Bosch. In
geval van een onverwachte gebeurtenis kan
bijvoorbeeld in een SMS of e-mail een waarschuwing
naar een technicus worden verzonden, zodat er direct
relevante acties kunnen worden uitgevoerd.

Er worden niet alleen meldingen verzonden, maar ook
alle gebeurtenissen die door het FPA-5000/FPA-1200-
netwerk worden geëxporteerd, worden opgeslagen in
het Remote Portal van Bosch. Deze informatie kan
worden verwerkt en geanalyseerd om vooraf mogelijke
storingen in het FPA-5000/FPA-1200-netwerk te
detecteren.

Remote Connect
Met Remote Connect zijn alle onderhouds- en
servicefuncties die mogelijk zijn met de Remote
Programming Software FSP-5000-RPS voor
FPA-5000/1200 beschikbaar.

Remote Maintenance
Als de functie Remote Maintenance is geactiveerd, is
revisie van de melder en het LSN-element met
ondersteuning door de Remote Portal mogelijk.
Daarnaast worden gegevens van relevante LSN-
apparaten en FPA-5000/FPA-1200-modules verzameld
en verzonden naar het Remote Portal van Bosch waar
ze kunnen worden geanalyseerd om klanten
preventieve diensten aan te bieden.



Functies

Dit apparaat is vooraf geconfigureerd voor gebruik met
uitsluitend Remote Services en daarom is de
functionaliteit beperkt om de zeer veilige
connectiviteit van Bosch Remote Services te
verzekeren.

Hardwarespecificaties basissysteem
• Energie-efficiënte en ventilatorloze MIPS-

processorarchitectuur.
• 128 MB RAM
• Gigabit-WAN-poort (10/100/1000 Mbit/s)
• 1 aan/uit-LED
• 9 LED's voor uitgebreide statusinformatie

Bij een volledige reset van het apparaat met de reset-
toets op het frontpaneel, wordt Remote Services-
functionaliteit permanent verwijderd. De Secure
Network Gateway kan niet meer worden gebruikt of
geconfigureerd voor Remote Services in combinatie
met de FPA-5000/FPA-1200. Functionaliteit van de
hardware die eerder beperkt was, wordt echter
beschikbaar voor gebruik zonder FPA-5000/FPA-1200
Remote Services. Voor een gedetailleerde beschrijving
van de functionaliteit raadpleegt u:
https://www.tdt.de

Meegeleverde onderdelen
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Component

1 Beveiligde netwerkgateway FPA-REMOTE-GATEWAY

1 Accupakket

Technische specificaties

Behuizing: Robuuste metalen behuizing,
optioneel met DIN-railklem

Afmetingen: 185 x 33 x 155 mm (B x H x D)

Gewicht: ca. 860 g

Bedrijfstemperatuur: -5°C - +55°C

Luchtvochtigheid: 85% (niet-condenserend)

Ingangsspanning: 9 - 30 V DC

Voeding: 12 V, 1 A

Stroomverbruik: ~5 W

Bestelinformatie

FPA-REMOTE-GATEWAY Beveiligde netwerkgateway
Vooraf geconfigureerde Secure Network Gateway voor
zeer veilige plug-and-play Ethernet-verbinding met de
FPA-5000/FPA-1200 MPC inclusief proeflicentie voor
Remote Services (Remote Connect, Remote Alert,
Remote Maintenance).
Bestelnummer FPA-REMOTE-GATEWAY
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