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Communication System 

System CS-01 komunikacji może być wyposażony w jeden lub dwa rutery GSM, które 

mogą pracować w technologii 3G, 4G i służą do bezprzewodowego podłączenia szeregu 

urządzeń za pomocą interfejsu Ethernet 10/100 do internetu bądź intranetu. Duża 

rozpiętość prędkości przesyłania danych w technologii 3G 14.4 Mb/s (pobieranie) oraz 

5.76 Mb/s (wysyłanie), czy w technologii 4G 100.0 Mb/s (pobieranie) oraz 50.0 Mb/s 

(wysyłanie) stanowi idealne rozwiązanie dla systemów kamer przemysłowych oraz 

bezpieczeństwa, komputerów osobistych, sieci LAN, bankomatów oraz innych 

samoobsługowych terminali, systemów gazowniczych, systemów energetycznych, w 

tym fotovoltaniki. W standardzie, router bezprzewodowy wyposażony jest w dwa porty 

Ethernet 10/100, jeden port hosta USB, jeden port binarnego wejścia/wyjścia oraz 

jeden slot karty SIM. W celu zapisu oraz sporządzenia kopii zapasowej danych 

komunikacyjnych, dostępna jest również wersja z dwoma slotami kart SIM. Ruter 

posiada szereg opcji oferowanych dla klienta, obejmujących między innymi porty 

rozszerzeń PORT1 oraz PORT2. Porty te można wyposażać w interfejsy RS485, RS232, 

RS422, MBUS, wejścia/wyjścia (I/O – CNT), interfejs bezprzewodowy WIFI/WMBUS 

oraz port rozszerzeń SDH. Przy wyposażeniu ich w dodatkowe drivery mogą obsługiwać 

komunikację Modbus TCP, Modbus RTU oraz GazModem 2 które są wybierane przez 

klienta. Router jest dostarczany w plastikowej albo metalowej obudowie, w zależności 

od wymagań aplikacji. Konfiguracja routera odbywa się za pośrednictwem interfejsu 

sieciowego zabezpieczonego hasłem. Router umożliwia tworzenie tuneli VPN 

korzystając z technologii IPsec, OpenVPN oraz L2TP tak, aby zapewnić bezpieczeństwo 

komunikacji. Interfejs sieciowy dostarcza szczegółowe statystyki odnośnie działania 

routera w siec, siły sygnału, szczegółów dotyczących logowania się, itp. Router 

komórkowy wspiera następujące funkcje: DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, 

sterowanie za pomocą wiadomości SMS oraz wiele innych. Pozostałe funkcje 

diagnostyki zapewniające ciągłą komunikację obejmują automatyczną kontrolę 

połączenia PPP, umożliwiając funkcję automatycznego restartu – w przypadku utraty 

połączenia lub program wykrywający błędne działanie sprzętu, które monitoruje status 

routera.  
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System wyposażony w jeden ruter GSM nie posiada redundancji i został przedstawiony 

na rys 1. 

 

Rys. 1. System komunikacji bez redundancji 

 

Rys. 2. System komunikacji z redundancją 
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Określenie typu zamówieniowego: 

CS- CP-GSMX-Q-XXYYY-XXX 

CP- protokół komunikacyjny: TCP - Modbus TCP, RTU-Modbus RTU, Gaz Modem 2 

GSM-moduł komunikacyjny, 3 – 3G, 4-4G, 5-5G 

Q – 1 bez redundancji, 2 z redundancją (protokół VRRP) 

XXYYY-ilość portów 1 lub 2 w technologii RS232 i RS 485, przy czym w przypadku 

zastosowania protokołu Gaz Modem 2 tylko w wersji RS485  

XXX – typ oprogramowania 

 


