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BoX2
Chytré připojení. Inteligentní funkce.

IoT gateways



 Rostoucím požadavkem dnešních výrobců strojů i manažerů servisních oddělení jsou

nová zařízení typu IoT, která disponují připojením ke CLOUDu a k moderním lokálním

ERP systémům. Takto vybavené stroje pak ukládají důležitá data do CLOUDu, aby

následně sloužila pro analýzu, systémy typu business intelligence a optimalizaci

procesů. Nová řada BoX2 je odpovědí firmy Beijer Electronics na tuto poptávku.
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BoX2 série

Chytré připojení. Inteligentní funkce.



 BoX2 je řadou IoT gateways, která nabízí širokou konektivitu a možnost přidání

volitelných inteligentních funkcí. Řada BoX2 umožňuje zákazníkům vytvářet vysoce

moderní technologická řešení pro dnes již základní požadavky kladené na aplikace v

průmyslu.
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BoX2 série

Chytré připojení. Inteligentní funkce.



Podporované funkcionality BoX2
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Chytré
funkce

Integrovaný

CODESYS 
control

Mobile & web 
server

IIoT & cloud 
konektivita

Sdílení dat 
mezi PLC



Posuňte optimální rychlost své produkce na novou úroveň

Představte si, že váš starý a nový stroj v lince spolu efektivně komunikují. Ba co víc komunikují

chytře! Vzájemně si „zviditelňují“ důležitá data. Takže jednoduše můžete maximalizovat

efektivitu a optimalizovat navazující operace.
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BoX2 dokáže efektivně propojit vaše stroje. Staré i nové. Stroj se strojem. V komplexních sestavách dokáže komunikovat více zařízení

společně. Poskytuje distribuci klíčových dat a využívá rozsáhlého seznamu komunikačních ovladačů pro řídicí systémy všech

významných značek na trhu. Navíc poskytuje výměnu dat s nadřazenými systémy ve vašem podniku. Díky tomu můžete pomocí

optimalizace operací posunout rychlost své produkce na novou požadovanou úroveň.

PŘÍPADOVÁ STUDIE



Konverze protokolu

BoX2 může fungovat jako převodník mezi komunikačními protokoly. Umožňuje dvěma a více různým

řídicím zařízením nejen výměnu dat, ale i komplexní interoperabilitu. Ovladače pro různé řídicí systémy

jsou instalovány přímo v zařízení BoX2, které data převádí z primární sítě na protokol sítě, do které

data směřují.
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BoX2 rovněž podporuje OPC UA, zabezpečený komunikační protokol navržený pro spojení mezi ERP systémy, analytic tools, databázemi

a dalšími podnikovými systémy, které disponují ostrými daty z řídicích systémů a jiných zařízení. Rovněž je možné přidávat další

inteligentní funkce, jako je např. ukládání dat v lokální databázi apod. Vše dohromady, pak pomůže optimalizovat celkový výkon

vašich operací.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

EthernetSerial

OPC UA

Add 
database 
for local 
logging



Když si vaše data hrají „na schovávanou“

Představte si, že dokážete vyhledat stěžejní data schovaná hluboko ve vašem stroji a umístit je na

CLOUD. Umístit chytře. Tj. strukturovaně, včas a viditelně pro ostatní. Tedy okamžitě připravené

k náhledu.
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BoX2 vám poskytnou data potřebná pro Vaši analýzu v případě, že disponujete širokou základnou strojů a chcete optimalizovat jejich

provozní dobu a celkovou efektivitu provozu. Skrze komunikační drivery všech značek hlavních výrobců řídicích systémů, BoX2 dokáže

přistupovat k uchovaným datům ve vašich strojích a přesunout je zabezpečeným kanálem IoT na CLOUD. Přidáním našich chytrých

funkcionalit získáte ještě více vylepšení a rovněž i přehledně strukturovaná data, okamžitě připravené k nahlížení.

PŘÍPADOVÁ STUDIE



Cloud konektivita

BoX2 muže fungovat jako cloudová brána pro transformaci dat z lokálních strojů na data přístupná na 

CLOUDu. Data jsou umístěna na CLOUD zabezpečeným přenosem, který používá silné šifrování MQTT 

umožňující stabilní a nenáročnou komunikaci.
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Služba MQTT poskytuje klientům sítě jednoduchý způsob distribuce telemetrických informací. MQTT má nízké využití pásma,

obousměrnou komunikaci a snadné použití. MQTT využívá komunikaci typu publish/subscribe používanou pro komunikaci mezi

zařízeními a hraje důležitou roli v IoT. BoX2 kombinuje přenos surových dat s místním zpracováním a ukládáním; využívá databázi,

alarmy a C # skriptování pro vytvoření základních forem výpočtů.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ



Mobilita pro klid duše

Představte si, že jste schopni držet tempo s měnícím se stavem vaší továrny bez nutnosti stálé 

přítomnosti na pracovišti či u výrobní linky. Buďte stále v pohybu a přitom sledujte pohyb dat. 

Přesto bezpečně komunikujte. Mobilně, agilně. S klidnou duší.
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BoX2 bude vaší skvělou platformou pro HMI a dashboard i na cestách. Neustále aktualizuje informace o stavu důležitých parametrů vašich

zařízení. Vše zobrazeno v čisté interaktivní grafice. Výrobní trendy, alarmy i nadcházející údržba. Takže můžete rozhodovat a provádět

nápravná opatření odkudkoliv z vašeho zařízení. Mobilně, agilně. S klidnou duší.

PŘÍPADOVÁ STUDIE



Komunikační server pro mobilní HMI

BoX2 může pracovat jako HMI server nové generace spojující serverové funkcionality

skrze vestavný web server schopný pracovat na jakémkoli zařízení s podporou vizualizací

založených na protokolu HTML5.
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HTML5 je budoucností webového kódování. HTML5 se zobrazuje na všech platformách a prohlížečích stejně, kódování je

zjednodušené a je rychlejší a adaptivní uživateli. BoX2 umožňuje použití výkonných moderních funkcí webového rozhraní HMI v

situacích, kdy musí být provozovatel nebo správce zařízení mobilní místo toho, aby byl nutně spřažen s pevným pracovištěm nebo

s výrobní linkou.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ



Zahrnuje všechny aspekty řízení

Představte si, že ovládáte každý aspekt provozu vašich strojů jediným zařízením. Základní logické

operace. I pokročilé. Zároveň můžete vytvořit IIoT propojení. Že si ukládáte důležité informace do

CLOUDu. Přidáváte inteligentní funkce pro alarmy, recepty, hlášení atd. Vše jen jedním jediným

zařízením.
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BoX2 umožňuje provádět výkonné lokální logické řízení. Vše díky integrovanému řízení typu IEC 61131-3 CODESYS control – průmyslovým

lídrem v programování PLC a dalších regulátorů pro základní a pokročilé aplikace. Řídicí aplikace, které lze kombinovat s funkcemi HMI

serveru, IIoT a cloud konektivity a množstvím dalších inteligentních funkcí. Takže můžete vytvořit neuvěřitelné aplikace se všemi

možnými aspekty ovládání. Všechno jen jedním jediným zařízením.

PŘÍPADOVÁ STUDIE



Integrovaný CODESYS control

CODESYS je lídrem na trhu hardwarově nezávislých programovacích nástrojů dle normy

IEC 61131-3 – která je synonymem standardu v programování PLC a dalších regulátorů. Jde-li o

otevřenost, komunikaci a schopnost výměny dat, CODESYS se velice hodí pro spolupráci s BoX2 a

softwarem firmy Beijer Electronics.
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BoX2 umožňuje provádět výkonné lokální logické řízení. CODESYS je plně integrovaný vývojový systém. Doplnění integrovanými

kompilátory, objektově orientovaným programováním, řízením alarmů a doplňky, jako UML / SYN integrace. CODESYS lze vložit do

prakticky skoro libovolného systému, který poskytuje otevřený systémový kód.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ



Přistupujte ke všem údajům ve vašich strojích

 S více jak 75 skupinami PLC driverů všech majoritních výrobců regulátorů na dnešním 

trhu, Box2 dokáže zpřístupnit data ukrytá ve vašich strojích a zařízeních.
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Připojte se do ERP systémů, analytic tools, ad. přes OPC UA

 OPC UA je komunikační protokol navržený pro připojení na ERP systémy, analytic tools,

databáze a další podnikové systémy, které nakládají s ostrými daty z PLC a dalších

zařízení, která pracují v reálných procesech, jenž tato ostrá data rovněž generují.
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OPC client

OPC server

BoX2 BoX2



Zabezpečené skladování, přístup a administrace dat na CLOUDu

 Beijer CLOUD je umístěn na Microsoft Azure

 Správa společnosti, uživatelů, zařízení, skupin zařízení, cloud tagů a rolí přes WARP

 Telemetrie dat od zařízení až po CLOUD

 Hostování dat obdržených od zařízení

 Data jsou přístupná pro Beijer dashboard
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BoX2 Mobile devices



Zabezpečeno po celou dobu

 Každý BoX2 má X.509 certifikát svázaný s vlastním sériovým číslem

 Každý BoX2 má vysledovatelnou jedinečnou identitu k rozpoznání totožnosti zařízení v 

CLOUDu.

 BoX2 je rozpoznán dokonce dříve, než začne sám vysílat data do CLOUDu a to díky 

iniciačnímu handshakeu

 Veškerá komunikace ze zařízení do CLOUDu je typu „outbound“, a zařízení nejsou nikdy 

viditelná na veřejné síti

 Datová komunikace do CLOUDu disponuje vysoce zabezpečeným šifrováním typu SSL/TLS
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HTML5 pro mezi-platformní mobilní aplikace

 HTML5 je kódový jazyk určení pro skládání a prezentaci obsahu v síti World Wide Web. Je to pátá

a současná hlavní verze HTML standardu.

 HTML5 obsahuje podrobné procesní modely, které podporují mezi-systémové implementace;

rozšiřuje, zlepšuje a racionalizuje značkování dostupné pro dokumenty a zavádí rozhraní pro

programování značek a aplikací pro složité webové aplikace. HTML5 je také kandidátem na

mobilní aplikace s více platformami, protože obsahuje funkce navržené s ohledem na zařízení s

malým výkonem.

 HTML5 je budoucnost kódování webu. HTML5 se objevuje ve všech platformách a prohlížečích,

má zjednodušené kódování, je rychlejší a více se přizpůsobuje uživateli.
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Integrovaný CODESYS control

 CODESYS je lídrem na trhu hardwarově nezávislých programovacích nástrojů dle normy

IEC 61131-3 – která je synonymem standardu v programování PLC a dalších regulátorů. Jde-li

o otevřenost, komunikaci a schopnost výměny dat, CODESYS se velice hodí pro spolupráci s BoX2

a softwarem firmy Beijer Electronics.

Plně přizpůsobitelné vašim systémovým požadavkům

Výkonný s integrovanými kompilátory, objektově orientovaným programováním, managementem alarmů a 

doplňky jakou je UML / SYN integrace 

Plně integrovaný vývojářský systém

Může být vložen prakticky do libovolného systému

Transparentní kódování napříč systémy
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Snadná konfigurace s WARP Engineering Studio

 Vytvořte integrované řešení s WARP Engineering Studio. WARP automaticky konfiguruje veškerý 

hardware, software a komunikaci, a přistupuje ke všem jednotlivým aplikačním programům ve 

vašem projektu. To, co kdysi zabralo několik dní, je nyní možné spustit během několika minut.
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Smart objects for 
specific use cases



Přidány chytré funkce

 Aplikace mohou být obohaceny o další chytré funkce, jako je místní úložiště dat, alarmové

servery, recepty, reportování, C# skriptování atd., které vám poskytují širší možnost uvědomit si,

co chcete dosáhnout ve vašich řešeních. Inteligentní funkce jsou konfigurovány prostřednictvím

softwaru iX.
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Vhodná do jakéhokoli průmyslového prostředí

 BoX2 je k dispozici ve verzích určených pro průmyslová prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí a

vibracemi. BoX2 nabízí standardní průmyslové certifikace, rozšířené třídy certifikace pro námořní

aplikace a další provozy se zvýšeným rizikem.
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BoX2 base 

Základní IoT gateway

 UL, CE, FCC, KCC certifikace

 Snadná montáž na DIN lištu

 IP22

 Plastový kryt

 Provozní teplota -10° až +50° C

BoX2 pro 

Profesionální IoT gateway

 UL, CE, FCC, KCC certifikace

 Námořní certifikace

 Snadná montáž na DIN lištu

 IP22, NEMA 4X/12; UL Type 4X/12

 Robustní hliníkový kryt

 Provozní teplota -10° to +60° C

BoX2 extreme

Odolná IoT gateway

 UL, CE, FCC, KCC certifikace

 Námořní certifikace

 Certifikace pro provozy se zvýšeným rizikem

 Snadná montáž na DIN lištu i na plochu

 IP66, NEMA 4X/12; UL Type 4X/12

 Robustní hliníkový kryt

 Provozní teplota -30° to +70° C

 Vysoká odolnost proti vibracím



Technický přehled

BoX2 base

Základní IoT gateway

BoX2 pro

Profesionální IoT gateway

BoX2 extreme

Odolná IoT gateway

Funkcionality Konverze protokolu

Cloud konektivita

-

-

-

-

-

Konverze protokolu

Cloud konektivita

Local data logging

Local web server

Alarm server

FTP

Integrovaný CODESYS PLC – opce

Konverze protokolu

Cloud konektivita

Local data logging

Local web server

Alarm server

FTP

Integrovaný CODESYS PLC – opce

Sériový port 2 × 9 pin D-sub

Com1 RS232, Com2 RS485 nebo RS422

Com3 RS232  Com4 RS485

1 × 9 pin D-sub

Com1 RS232, Com2 RS485/nebo RS422

Com3 RS485 (pokud Com2 je RS485)

2 × 8 pin M12 konektory - IP66

Com1 RS232, Com2 RS485 nebo RS422 nebo CAN

Com3 RS485 nebo CAN

Ethernet port 1 × 100mbit RJ45 2 × 100mbit RJ45 1 × 100Mbit M12 konektor - IP66

Montáž DIN lišta DIN lišta DIN lišta, samostatně stojící

IP krytí IP22 IP22 IP66

Výkon 1 4 × BoX2 base 4 × BoX2 base

Flash paměť 200 MB 1,5GB 1,5GB

Certifikace CE, UL CE, UL CE, UL

Námořní certifikace - DNV, ostatní na požádání DNV, ostatní na požádání

Osvědčení o použití 

v prostředí se zvýšeným rizikem

- - C1D2, ATEX, IECex – připravuje se

Provozní teplota -10°C to + 50°C -10°C to + 60°C -30°C to +70°C

| 22




