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Průmyslové routery RK2 pro 
vzdálenou správu

certifikace dle IEC 62443
virtuální sériový port
podpora více uživatelů přistupujících 
současně

Vzdálená správa UBIQUITY je integrována 
také do všech průmyslových počítačů ASEM

Bezpečná komunikace 
bez nutnosti 
povolovat porty
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Vzdálená správa strojů jednoduše pomocí routerů ASEM
Routery ASEM využívají softwarovou technologii UBIQUITY.

•	 průmyslová VPN pracující na úrovni 
linkové vrstvy ISO/OSI modelu

•	 certifikace dle IEC 62443
•	 virtuální sériový port
•	 přístup na vzdálený Desktop
•	 výměna datových souborů

•	 funkce chatu
•	 podpora více uživatelů přistupujících 

současně
•	 možnost definice práv pro různé 

skupiny uživatelů
•	 tvorba statistik a auditů

•	 automatické aktualizace a notifikace
•	 bez složitého nastavování, 

kompatibilita s existujícími firewally
•	 vysoká dostupnost díky využití Cloud 

technologie

Vzdálená správa UBIQUITY je integrována 
také do všech průmyslových počítačů ASEM

Bezpečná komunikace 
bez nutnosti 
povolovat porty

Typ Popis Cena
RK22-ET 1× WAN, 4× LAN, 1× USB, 1× RS232/422/485, 2× DI, 2× výstupní relé, UBIQUITY runtime 25 860,–

RK22-ET 4G-GLOBAL 3G/4G global modem, konektor pro externí anténu,  
1× WAN, 4× LAN, 1× USB, 1× RS232/422/485, 2× DI, 2× výstupní relé, UBIQUITY runtime 36 500,–

RK22-ET WiFi WiFi modul, 1× WAN, 4× LAN, 1× USB, 1× RS232/422/485, 2× DI, 2× výstupní relé, UBIQUITY runtime 32 700,–
RK22-ET  
4G-GLOBAL WiFi

3G/4G global modem, konektor pro externí anténu, WiFi modul,  
1× WAN, 4× LAN, 1× USB, 1× RS232/422/485, 2× DI, 2× výstupní relé, UBIQUITY runtime 40 400,–

Typ Popis Cena
2G/3G/4G anténa  
s magnetem 50 Ω, přichycení na rozvaděč pomocí integrovaného magnetu, včetně kabelu 3 m   930,–

2G/3G/4G anténa 10 W, 1 dBi, připojení přímo na router nebo k připojovacímu kabelu   610,–
2G/3G/4G anténa  
pro montáž na zeď

2 W, 2 dBi, IP67, montáž na vertikální stěnu rozvaděče, včetně kabelu 3 m,  
lze prodloužit připojovacím kabelem 3 280,–

2G/3G/4G  
venkovní anténa 5 W, 3 dBi, venkovní anténa IP67, včetně kabelu 1 m, lze prodloužit připojovacím kabelem 1 970,–

40141304 připojovací kabel pro anténu 3 m   750,–
40141305 připojovací kabel pro anténu 5 m   930,–

WiFi antény a kabely na poptání.

Typ Popis Cena
OSIS9124 UBIQUITY X roční poplatek - 1 spojení se vzdáleným zařízením 5 800,–
OSIS9120 UBIQUITY X roční poplatek - 2 současná spojení se vzdálenými zařízeními 24 200,–

OSIS9121 UBIQUITY X roční poplatek - 5 současných spojení se vzdálenými zařízeními 48 300,–
 K dispozici je též licence pro neomezený počet současných spojení se vzdálenými zařízeními.

Routery ASEM pro vzdálenou správu

Externí antény a připojovací kabely

Licence UBIQUITY X pro využívání serverové infrastruktury Ubiquity.


