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Biztonságos ipari internetes távelérés
Ipari berendezések adatainak biztonságos internetes távelérése moduláris ipari VPN routerrel (Flexy 205), vala-
mint a kapcsolódó felhőalapú szolgáltatással (Talk2m).

Pataki Zoltán – Meltrade Automatika Kft.

A svéd HMS Networks AB cég ipari kom-
munikációhoz kapcsolódó termékek, szol-
gáltatások fejlesztésével és forgalmazásával 
szerzett ismertséget és vívott ki magának 
előkelő helyet a világon az automatizálási 
rendszerek és innovatív IIoT alkalmazások 
területén.

Az Ewon név alatt forgalmazott termé-
kek és szolgáltatások ipari hálózati struk-
túrák, ipari berendezések adatainak inter-
netes hozzáférését teszik lehetővé olyan 
biztonságos eljárással, amelyet a vállalati 
informatikai rendszereket üzemeltető 
rendszergazdák is elfogadnak.

A rendszer egyik alapvető eleme egy vi-
lágméretű szerverhálózat, amelyen a biz-
tonságos ipari adatelérést lehetővé tevő 
Talk2M felhőszolgáltatás működik.  

A világ minden táján elosztott szerverekkel 
a Talk2M hatékony és biztonságos megol-
dást kínál a gépek távoli csatlakoztatására.

A másik alapvető elem az ipari berende-
zéseknél elhelyezett Ipari IoT adatátjáró, 
amely egyik oldalán (LAN) közvetlenül 
csatlakozik a távolról elérni kívánt ipari esz-
köz kommunikációs csatornájához, a másik 
oldalán (WAN) pedig az Internethez.

 A Flexy 205 egy fejlett internetes adat-
átjáró, amely a gépgyártók, üzemeltetők 
részére lehetővé teszi az egyes kulcsfontos-
ságú gépjellemzők adatainak monitorozá-
sát, rögzítését a későbbi elemzésekhez, 
megelőző karbantartási funkciókhoz.

A Flexy 205 olyan moduláris IIoT háló-
zati átjáró, amely cserélhető hálózati inter-
fészeivel, napló, szkript, alarm funkciói 
mellett képes távoli VPN elérést biztosíta-
ni hibaelhárításhoz.

Az Ewon VPN routerekhez tartozó 
Talk2M IIoT felhő az első ilyen szolgáltatás, 
amelyet kifejezetten ipari vezérlőrendsze-
rek távoli eléréséhez terveztek.

A Talk2M felhő gépgyártó, üzemeltető 
és rendszerintegrátor partnerek részére 
2006 óta nyújt biztonságos távelérést ipari 
vezérlőrendszerekhez (PLC, HMI, DCS, 
CNC, stb. …).

Azóta több mint 200 000 Ewon router csat-
lakozott és bonyolított több mint 200 TB 
adatforgalmat 17 millió VPN csatlakozás 
keretében (2018).

A Talk2M felhő révén a műszaki támo-
gató mérnök képes:
•  távoli programozási, hibakeresési felada-

tokat elvégezni a vezérlőn (PLC, …),
•  megfigyelni a helyszíni jelenségeket 

(HMI, PC képernyő, IP kamera kép, …),
•  Tablet, telefon képernyőn távolról meg-

jeleníteni web-alapú HMI-t.

2017 májusa óta a Talk2M felhő az ISECOM 
STAR tanúsítás szerint működik. A tanúsí-
tást a független német kiberbiztonsági szak-
értő ADMERITA Gmbh végezte. Az cég IT 
biztonsági vizsgálatokra (etikus hacker tesz-
tek), illetve KPI-alapú biztonsági mérésekre 
szakosodott.

2017 végétől a Talk2M felhőt felügyelő 
HMS csoport az ISO27001:2013 szabvány 
szerint tanúsított rendszerben végzi a 
Talk2M-hez kapcsolódó biztonsági fel-
ügyeleti, fejlesztési tevékenységét. Az 
ISO27001 elismert, nemzetközileg elfo-
gadott szabvány, amely az informatikai 
rendszerek biztonsági felügyeletére vo-
natkozik.

1. ábra Az IIoT háló-
zati átjárók legújabb 

generációs képviselője 
az Ewon Flexy 205 

típusú készülék

2. ábra Talk2M felhő
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A Flexy 205 jellemzői, 
szolgáltatásai

A biztonságos távelérés – amely nem veszé-
lyezteti az üzemi, vállalati hálózat kiber-
biztonságát (tűzfalbarát). A szolgáltatás 
révén a távoli munkahelyen lévő mérnök 
számára lehetővé teszi az üzemben működő 
ipari vezérlőrendszer transzparens elérését, 
ezáltal hibakeresését, beállítását, átprogra-
mozását a helyszínre utazás nélkül.

Intelligens, konfigurálható adatgyűjtő 
funkció – Beépítetten támogatja a jelentős 
PLC protokollokat (Mitsubishi, Siemens, 
Rockwell, Schneider, MODBUS, OPC UA, 
BACNET, stb.). Ehhez a funkcióhoz kap-
csolódóan a készülék képes az adatokat 
naplózni, riasztási üzeneteket küldeni, ösz-
szetettebb gépjellemzőket képezni.

Email és SMS értesítés funkció – Konfigu-
rálható kulcsparaméterekhez kapcsolt 
Email vagy SMS küldés a Talk2M felhő 
keretében.

Kijelző (HMI) funkció – HTML5-alapú 
real-time adatmegjelenítés az M2Web szol-
gáltatás révén tablet-, telefonképernyőn.

Programozható (BASIC szkriptnyelven, 
vagy JAVA környezetben) – Egyszerűbb 
egyedi jellemzők megvalósíthatók BASIC-
jellegű szkriptnyelven írt programokkal, 
vagy komplexebb funkciók (pl. egyedi pro-
tokollírás) JAVA nyelv alkalmazásával.

OPC UA protokoll beépítve – az üzemi 
szintű adatintegrációt megkönnyíti a 
Flexy  205 beépített, konfigurálható 
OPC UA interfészének aktivizálása.

Moduláris kommunikációs interfész – a 
Flexy 205 készüléken (a beépített 4 portos, 
konfigurálható Ethernet kommunikáción 
kívül) rendelkezésre áll 2 fiók további kom-
munikációs modulok fogadására. Ezzel az 
eszköz széleskörűen adaptálható sokféle 
ipari hálózati környezethez.
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Biztonságos ipari távelérés
PLC, HMI, kamera, stb... 
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 Támogatás a helyszínen, utazás nélkül!
• Tűzfal kompatibilis. 
• Több mint 200 000 PLC kapcsolódik már  

a Talk2M-felhőhöz.

• VPN-szolgáltatás a készülék árában.

... és sok más!

1107 Budapest, Fertő utca 14.
Tel.: +36 1 431 97 26
Fax: +36 1 431 97 27
E-mail: office@meltrade.hu

SZERETETTEL VÁRJUK AZ IPAR NAPJAI KIÁLLÍTÁSON: G PAVILON 101P
A5_horizontal_Cosy131_Indd_HUv2_Final.indd   1 12.04.2019   13:51:02

Cég: Meltrade Automatika Kft.
Termék: Ewon Flexy 205 ipari VPN-router 
és IIoT-hálózati átjáró 
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