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u Conetividade de alta segurança a Remote Services

u Licença de teste para todos os Remote Services

u Ligação Ethernet "plug-and-play" a sistemas
FPA-5000/FPA-1200

u Pré-configurada para ativar Remote Services

Este gateway de rede seguro fornece uma conexão de
Internet altamente segura para os sistemas FPA-5000/
FPA-1200.
Ele foi pré-configurado para ativar o Remote Services
usando uma conexão plug and play para a porta
Ethernet do FPA-5000/FPA-1200. Com o primeiro
registro de um painel de incêndio do Portal remoto da
Bosch por meio do gateway de rede seguro, uma nova
licença de teste para todos os Remote Services
(Remote Connect, Remote Alert e Remote
Maintenance) é criada e atribuída à conta do
integrador do sistema, onde deve ser ativada para o
sistema FPA-5000/FPA-1200 específico.

Visão geral do sistema

O Remote Services oferece três serviços para
integradores de sistemas:

Remote Alert
Com o serviço Remote Alert ativado, o sistema
FPA-5000/FPA-1200 pode enviar eventos e
informações de status relevantes (como alarmes ou
mensagens de falha) ao Bosch Remote Portal. Em caso
de evento inesperado, um alerta pode ser enviado a
um técnico por SMS ou e-mail para que as ações
necessárias sejam iniciadas de uma vez.

Além de enviar notificações, todos os eventos
exportados pela rede FPA-5000/FPA-1200 são
armazenados no Bosch Remote Portal. Essas
informações acumuladas podem ser processadas e
analisadas para detectar possíveis falhas na FPA-5000/
FPA-1200 rede antecipadamente.

Remote Connect
Com o Remote Connect, todas as funções de
manutenção e serviços possíveis com o Software de
programação remota FSP-5000-RPS para
FPA-5000/1200 estão disponíveis.

Remote Maintenance
Com o recurso Remote Maintenance ativado e com o
auxílio do Remote Portal, é possível fazer a revisão dos
elementos do detector e da LSN. Além disso, os dados
dos dispositivos de LSN relevantes e dos módulos
FPA-5000/FPA-1200 são coletados e enviados ao
Bosch Remote Portal, onde eles podem ser analisados
para oferecer serviços preventivos aos clientes.

Funções

Esse dispositivo foi pré-configurado para o uso apenas
com o Remote Services e sua funcionalidade é,
portanto, limitada para garantir a conectividade
altamente segura dos Bosch Remote Services.



Sistema básico de especificações de hardware
• Arquitetura de processador MIPS eficiente do ponto

de vista energético e sem ventoinha.
• 128 MB de RAM
• Porta WAN Gigabit (10/100/1.000 Mbit/s)
• 1 LED de alimentação
• 9 LEDs para informações de status estendidas

Em caso de uma redefinição total do dispositivo
usando o botão de redefinição na tampa frontal, a
funcionalidade do Remote Services será excluída
permanentemente. O Secure Network Gateway não
pode mais ser usado ou configurado para o Remote
Services junto com o FPA-5000/FPA-1200. No entanto,
a funcionalidade anteriormente limitada do hardware
se torna disponível para o uso com o FPA-5000/
FPA-1200 Remote Services. Para obter uma descrição
detalhada da funcionalidade, consulte:
https://www.tdt.de
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Componente

1 FPA-REMOTE-GATEWAY Gateway de rede seguro

1 Fonte de alimentação

Especificações técnicas

Gabinete: Gabinete de metal rígido,
opcional com braçadeira de trilho
DIN

Dimensões: 185 x 33 x 155 mm (L x A x P)

Peso: aprox. 860 g

Temperatura de operação: -5 °C a +55 °C

Umidade: 85% (sem condensação)

Tensão de entrada: 9 a 30 VCC

Fonte de alimentação: 12 V, 1 A

Consumo de energia: ~5 W

Informações sobre pedidos

FPA-REMOTE-GATEWAY Gateway de rede segura
Secure Network Gateway pré-configurado para
conexão Ethernet plug and play altamente segura para
o FPA-5000/FPA-1200 MPC com licença para teste
incluída do Remote Services (Remote Connect,
Remote Alert, Remote Maintenance).
Número do pedido FPA-REMOTE-GATEWAY
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