
Zabezpečená síťová brána pro
vzdálené služby

Vlastnosti

u Připojení Ethernet typu plug-and-play k systémům
FPA-5000 a FPA-1200

u Předem nakonfigurované nastavení umožňující rea-
lizaci vzdálených služeb

u Maximálně bezpečné připojení ke vzdáleným služ-
bám

Tato zabezpečená síťová brána poskytuje maximálně
bezpečné internetové připojení k systémům
FPA-5000/1200.
Je předem nakonfigurována tak, aby umožňovala realiza-
ci vzdálených služeb (např. vzdáleného připojení) pomo-
cí připojení typu plug-and-play k ústřednám FPA-5000 a
FPA-1200 pomocí portu Ethernet.

Funkce

Hardwarové specifikace základního systému
• procesor 500 MHz (bez ventilátoru)
• 256 MB RAM
• 4 GB paměti v operačním systému (Compact Flash,

Dual Boot)
• 2 porty Ethernet 10/100 BaseT (funkce Wake on

LAN, pasivní napájení přes Ethernet)
• 1 indikátor napájení LED
• 2 indikátory LED pro zobrazení dalších informací o

stavu (lze nakonfigurovat)
• 2 porty USB 2.0 (např. pro zálohu nebo připojení

externího hardwaru)
• 1 port konzoly RS232 (pro odstraňování chyb nebo

sledování)
• Technologie Dual SIM (2 sloty na kartu mini-SIM pro

záložní případ)
• Hodiny reálného času

Obecné funkce směrovače
• Protokol NTP pro klienta/relé/server
• Dynamický protokol DHCP pro klienta/relé/server
• Podpora dynamické DNS (DynDNS) a zabezpečené

DNS
• Funkce pro statistiky a protokoly v reálném čase, ro-

tace protokolů, systémový protokol pro klienta/
server

• FTP (pro klienta/server/relé, např. ukládání snímků
z webkamery do vyrovnávací paměti)

Směrovací protokoly
• IP protokoly, např. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP,

RARP, ICMP
• Routing Information Protocol (RIPv1 a RIPv2) a

RIPng

• Protokol Open Shortest Path First (OSPF)
• Border Gateway Protocol (BGP, BGPv4 +)
• Intermediate system to intermediate system (IS-IS)
• Podpora multicastu
• Protokol STP
• Transparentní přemosťování
• Překlad síťových adres (NAT), překlad portů síťo-

vých adres (NAPT)
• Protokol Point-to-Point přes ATM (PPoA) (pouze u

modelů DSL)
• Protokol PPP přes Ethernet (PPPoE)
• Přemosťování PPPoE a PPPoA (pouze u modelů

DSL)
• Protokol Generic Routing Encapsulation (GRE)
• Protokol Web Cache Communication (WCCP)

Funkce zabezpečení
• Stateful inspection firewall (možnost rozšíření po-

mocí skriptů)
• Firewall pro přemostění
• Demilitarizovaná zóna (DMZ)
• IPSec (pro klienta/server)
• Směrovaný a přemostěný OpenVPN (pro klienta/

server)
• Easy VPN pro klienta/server (XAuth)
• Překonání IPSec
• Protokol Point-to-Point Tunneling (PPTP), překonání
• Protokol Layer 2 Tunneling (L2TP), funkce překoná-

ní
• Tunel SSL/TLS (pro klienta/server)
• EAP pro klienta/server
• Protokol Radius (pro klienta/server)
• Ověřování, protokoly PAP, CHAP a PSK
• Infrastruktura PKI pro digitální certifikáty
• Hashovací algoritmy MD5, SHA1, SHA2 256/512
• Skupina Diffie-Hellman 1, 2, 5 pro výměnu klíčů
• Algoritmus Chiper, DES, 3DES, AES 128/192/256,

Blowfish, Twofish
• 128/256, Serpent 128/256 (další na vyžádání)
• Protokol Simple Certificate Enrolment (SCEP)
• Kontrolní engine pro HTTP proxy
• 802.1x
• Zabezpečené ověřovací adresy proxy HTTP (HTTPS),

SSH, SCP a FTP
• až 30 tunelů VPN

Funkce QoS
• Hierarchické plánování pro třídy DiffServ (formování

příchozího / odchozího provozu)
• Třídy DiffServ pro dynamické plánování šířky pásma
• Kontrola pro DiffServ: Class Based Queue (CBQ),

Token Bucket Flow (TBF),
• First In First Out (P/BFIFO), Stochastic Fair Queuing

(SFQ),
• DiffServ Marker (DS_MARK), Hierarchical Token

Bucket (HTB),
• Priority-based queuing (PTIO), Class-Based Marking

(CBM)

Funkce pro maximální dostupnost
• Pokročilý správce připojení s funkcemi pro záložní

konfiguraci
– Strategie založené na multihomingu a víceúrov-

ňových cílích záloh
– Optimalizace latence přepínačů
– Potlačení zbytečného přepínání
– Optimalizace návratu na nižší úroveň
– Potlačení nestability přepínání (kolísání)
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– Možnost přepínání mezi poskytovateli pro sítě
3G+/4G díky technologii Dual SIM

– Konfigurace dynamického připojení (výchozí tra-
sa, DNS, brána atd.)

– Konfigurovatelné monitorování připojení (Ping,
LCP-Echo atd.)

– Nouzové restartování/resetování, např. pokud
nelze navázat připojení k síti 3G+/4G

• Protokol Virtual Router Redundancy (VRRP pro více
skupin)

• Správa mimo pásma (s volitelným modemem
ISDN/3G+/4G, SMS)

Certifikáty a osvědčení

Testováno z hlediska shody s legislativou EU a z hlediska
vibrací (DIN EN 60068-2-6:1996).

Oblast Certifikace

Evropa CE C1500

Technické specifikace

Kryt: stabilní kovový kryt, volitelně s
kolejnicovou sponou dle DIN

Rozměry: 158 × 28 × 155 mm (š×v×h)

Hmotnost: cca 870 g

Provozní teplota: −5 °C / +60 °C

Vlhkost: 85 % (bez kondenzace)

Vstupní napětí: 7–18 V stejn.

Napájení: 12 V, 2 A

Příkon: cca. 6 W

Informace o objednání

Zabezpečená síťová brána pro vzdálené služby
Předem nakonfigurovaná zabezpečená síťová brána na-
bízí maximálně bezpečné připojení Ethernet typu plug-
and-play k ústřednám FPA-5000 a FPA-1200 MPC za úče-
lem realizace vzdálených služeb, např. vzdáleného připo-
jení.
Číslo objednávky C1500
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