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Modem-Router-Switch

Funkce routeru MoRoS
Každé zařízení z produktové řady MoRoS určené pro vzdálený
přístup ethernetových zařízení nebo datovou komunikaci ve
vzdálené LAN má následující funkce:

Dial-in a dial-out router s NATem a Port Fowardingem

Externí komunikace přes UMTS, GPRS/EDGE, analogový
modem nebo ISDN

Interní komunikace přes přímé spojení až pro 4 +1 
ethernetové zařízení 

2 vstupy a výstupy pro dálkové řízení nebo pro zobrazení
spojení nebo VPN stavu

Sériové rozhraní (sériová-ethernetová-brána) pro spojení
sériového zařízení nebo další modemy 

Plnohodnotný firewall  

OpenVPN (klient a server)

IPsec

Redundantní WAN rozhraní, volně nastavitelná priorita

Typické aplikace
Dálkový přístup na sítě s řídicími automaty 
(PLC, HMI, dataloggery …)

Náhrada modemu pro přístroje s ehernetovým
rozhraním videodohled a mnoho dalších

www.insys-tec.cz

INSYS Průmyslový-Router –MoRoS

LINUX Sandbox 
S integrovaným sandboxem (podobný virtuálnímu prostředí Li-
nuxu) mohou uživatelé  spustit a programovat své aplikace
přímo na zařízení MoRoS, přičemž funkčnost routeru zůstává za-
chována. To proto, že je sandbox od systému routeru oddělen.
V rámci sandboxu mohou být spouštěny programy, sbírána data
či poskytovány služby.

Příklady použití:
Realizace  dataloggerůwebservery, konvertory protokolů nebo dy-
namické konfigurace modemu MoRoS.

Přednastaveno:
Webserver

E-Mail klient

SMS klient

RS-232 dataloger

TCP/IP a UDP/IP komunikace 

Shell k vytváření jenotlivých skriptů

Pearl

PHP

SQLite databáze 

...

íce informací na: www.insys-tec.cz/sandbox

MoRoS je skupina výrobků, které 
kombinují funkce Modemu Routeru 
a Switche v kompaktní podobě
montovatelné na DIN lištu.

Díky 4-portovému switchi se mohou
přímo k síti připojit najednou až čtyři
uživatelé. Pátý LAN Port se může
použít k nakonfigurování WAN Portu
nebo k připojení ke Switchi.

Zařízení MoRoS externě komunikují
dle Vašich požadavků

pomocí mezinárodně použitelných pevných i mobilních 
telekomunkačních sítí. Spojení s protistranou lze zajistit přímo
nebo i přes internet. 

Router disponuje i rozhraním RS-232, pomocí kterého je možné
napojit na dálku zařízení se sériovou linkou se kterým poté
můžete komunikovat na libovolně definovaném portu.

Všechny typy průmyslového routeru MoRoS se snadno konfigurují
přes integrované webové rozhraní pomocí libovolného webového
prohlížeče. Dva digitální vstupy Vám umožní odesílat SMS zprávy
nebo zahajovat a ukončovat VPN spojení. Pomocí dvou digitálních
výstupůmůžete napřímo ovládat vzdálená zařízení nebo lokální
aplikaci signalizovat stav komunikačního spojení.

Robustní průmyslové

přístroje s Ethernetem

k montáži na DIN

lištu.

Snadno 

parametrizovatelné

a napojitelné díky

přehlednému 

konfiguračnímu

prostředí.

Tato rodina komuni-

kačních přístrojů

zahrnuje různé 

přenosové techniky

včetně LAN-LAN

routerů.

Popis produktu Vlastnosti Objednací č.

MoRoS GPRS PRO 2.1 GSM/GPRS/EDGE 11.02-06-04-02.

MoRoS UMTS PRO 2.1 GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 11-02-06-08-02.

MoRoS LAN PRO 2.1 LAN-LAN-Router 11-02-06-06-01.

MoRoS Modem PRO 2.1 PSTN Modem 11-02-06-01-02.

MoRoS ISDN PRO 2.1 ISDN-TA 11-02-06-02-02.

Novinka: Novinka: Větší bezpečnost
Nový MoRoS Verze 2.1 disponuje tímto zabezpečením a funk-
cemi:

plnohodnotný Firewall

virtuální privátní síť (VPN))

IPsec (ESP, tunelovací mód, hlavní a agresivní režimy)

OpenVPN (Client, Server)

X.509-Certifikát a PSK

Redundantní připojení přes LAN (integrované), lze připojit i
externí zařízení přes sériový port RS-232
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