
SMART LAN/G - Grade 3

PEŁNY OPIS

Zdolność do połączenia z innymi urządzeniami i dostępność to dwie szybko rozwijające się koncepcje, które
przedostały się z profesjonalnego świata do środowiska naturalnego i codziennego życia większości ludzi.
Dostęp do Internetu już nie jest przywilejem biznesu ale także zadomowił się w prywatnych gospodarstwach.
Moduł SmartLAN używa Internetu, aby zapewnić systemowi SmartLiving najwyższej klasy funkcje łączności
i komunikacji. INIM oferuje 2 dodatkowe moduły, które zapewniają łączność z Internetem: SmartLAN/SI
i SmartLAN/G. Wszystkie panele kontrolne SmartLiving mają możliwość połączeń IP. Oba moduły łatwo
montuje się do panela sterowania. SmartLAN ochrania panel kontrolny przed niebezpieczeństwem obcego
dostępu przez użycie rygorystycznego procesu szyfrowania co zapewnia systemowi wysoki poziom
bezpieczeństwa. Co więcej, aby zachować prostotę w administrowaniu siecią, płyty SmartLAN wyposażone są
w przyjazne oprogramowanie dla zarządzania adresami IP. Moduł SmartLAN/G działa w ten sam sposób jak
SmartLAN/SI ale dodatkowo oferuje zaawansowane funkcje zdalnego dostępu i komunikacji. SmartLAN/G ma
możliwość automatycznego wysyłania e-mail z bieżącymi zdarzeniami. Każdy e-mail zawiera temat, załączone
pliki zapisane z karty SD i wiadomość tekstową zawierającą bezpośrednie linki do domeny lub urządzeń IP



takich jak kamera IP. SmartLAN/G oferuje użytkownikowi globalny dostęp do ich paneli sterowania
przez każdą wyszukiwarkę internetową. Po identyfikacji wprowadzonych kodów użytkownika SmartLAN web
serwer zapewnia połączenie PC z wirtualną klawiaturą co pozwala użytkownikowi na pracę w systemie.
Kontrola systemu za pomocą wirtualnej klawiatury jest szybka i łatwa. Ta funkcja zapewnia firmom
instalującym bezproblemowy dostęp do wszystkich systemów i pozwala przeglądać/zmieniać przez internet
parametry podłączonego panela sterowania bez żadnego dodatkowego oprogramowania INIM. Wirtualna
klawiatura jest jednym z wielu ważnych funkcji, jakie oferuje web serwer, który pozwala użytkownikowi na
zarządzanie partycjami, liniami, przeglądać rejestry i czas zaprogramowanych zdarzeń. 

SPECYFIKACJA

Moduł ethernetowy TCP/IP, Web Server  

Montaż do płyty głównej przez wtyczkę Tak

Zakodowane dane AES-128bit

Podłączenie do LAN Ethernet 10-100 Base T Tak

Programowanie i kontrola systemu przez IP za pomocą
oprogramowania SmartLeague Tak

Stały adres IP Tak

Dynamiczne zarządzanie DNS Tak

Wysyłanie e-maili z załączonymi plikami Tak

Czytnik kart SD Zapis załączonych plików na kartę SD (nie
zawiera): Tak

Maksymalna pojemność karty SD 2GB

Funkcje Web serwer  

 Wirtualna klawiatura

 Zarządzanie liniami

 Zarządzanie partycjami

 Opcja filtrowania danych

 Opcja filtrowania zarejestrowanych zdarzeń

Wymiary 54x81x30mm

Waga 40g


