
Giải pháp quản lý vận hành các thiết bị máy móc tự động
hóa từ xa sử dụng bộ định tuyến Teltonika RUT300 cho
các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp

Nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đang ứng dụng các thiết bị tự động hóa cho các dây
truyền sản xuất ngày hàng nhiều, đòi hỏi việc quản lý, giám sát và vận hành từ xa để giảm thiểu nhân
sự, cũng như rủi ro trong quán trình hoạt động. Teltonika Network giới thiệu giải pháp và thiết bị
Teltonika RUT300  đáp ứng các yêu cầu đó

Giải pháp quản lý vận hành các thiết bị máy móc tự động hóa từ xa sử dụng bộ định tuyến Teltonika RUT300
cho các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp
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TÓM LƯỢC

Công nghiệp 4.0 đang cách mạng hóa lĩnh vực sản xuất. Việc sử dụng tự động hóa và AI cho phép
đạt được mức hiệu quả hơn bao giờ hết. Việc tích hợp các hệ thống và quy trình riêng biệt trước đây
dẫn đến tăng hiệu suất hoạt động, các quyết định dựa trên dữ liệu và chuỗi cung ứng được tối ưu
hóa. Việc sử dụng dữ liệu lớn và phân tích loại bỏ một phần lớn sự can thiệp của con người, đồng
thời tăng khả năng cạnh tranh, lợi nhuận và năng suất.

THỬ THÁCH

Trong các cơ sở sản xuất, thông thường, có nhiều máy móc và thiết bị chuyên dụng phức tạp khác
nhau đòi hỏi các kỹ sư được đào tạo phải được cấu hình và vận hành hệ thống. Thông thường,
chúng được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau và nếu một bộ phận ngừng hoạt động như
bình thường thì nó có thể gây ra rắc rối cho toàn bộ dây chuyền sản xuất và do đó – chậm trễ và chi
phí phát sinh nhiều.

Bên cạnh đó, đại dịch toàn cầu gần đây cho thấy rằng ngay lập tức, một số lượng lớn nhân viên có
thể tạm thời không có mặt do các yêu cầu cách ly và Các cơ sở sản xuất có thể mất lực lượng lao
động cần thiết để giải quyết những thách thức không lường trước được. Trong những tình huống
như vậy, khả năng truy cập và quản lý từ xa an toàn trở nên cần thiết. Vì vậy, thiết bị mạng công
nghiệp chuyên nghiệp là điều bắt buộc để kết nối các máy này và cung cấp khả năng quản lý từ xa,
đồng thời đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của kết nối internet.
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GIẢI PHÁP

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc kết nối máy móc sản xuất với mạng là khả năng thu thập
dữ liệu. Bộ định tuyến Router công nghiệp RUT300 có 05 cổng Ethernet, 02 đầu vào / đầu ra kỹ
thuật số có thể cấu hình và một USB để dễ dàng kết nối các thiết bị và máy tính khác nhau với
internet. Tường lửa được cấu hình sẵn đảm bảo tính bảo mật của giải pháp ngay từ đầu và nhiều
VPN được xếp hạng hàng đầu cung cấp mã hóa dữ liệu.

Bên cạnh đó, dải nguồn điện áp được hỗ trợ rộng rãi làm cho sản phẩm này phù hợp với nhiều loại
thiết bị điện tử. Teltonika RUT300 được thiết kế chuẩn công nghiệp chắc chắn với nhiệt độ hoạt
động dải rộng và khả năng chống rung giúp thiết bị này bền và dễ dàng áp dụng trong các cài đặt
khác nhau.

Một trong những lợi ích lớn nhất của giải pháp này nằm ở Hệ thống quản lý từ xa (RMS). Trong khi
RMS Management cho phép truy cập từ xa Router Teltonika RUT300 để cập nhật và bảo trì, RMS
Connect cho phép thực hiện điều tương tự với máy móc phía sau bộ định tuyến. Điều này có nghĩa là
một kỹ sư không cần phải có mặt tại cơ sở sản xuất để có thể cấu hình, khắc phục sự cố và quản lý
thiết bị. Bạn cũng có thể thiết lập Báo cáo sự kiện khi email được gửi đi sau khi một sự kiện cụ thể
xảy ra được liệt kê trong các quy tắc được định cấu hình trước.

 

NHỮNG LỢI ÍCH

 1

https://teltonika-networks.vn/giai-phap-quan-ly-van-hanh-cac-thiet-bi-may-moc-tu-dong-hoa-tu-xa-su-dung-bo-dinh-tuyen-teltonika-rut300-cho-cac-nha-may-co-so-san-xuat-cong-nghiep/
https://teltonika-networks.vn/san-pham/teltonika-rut300-bo-dinh-tuyen-router-cong-nghiep/
https://teltonika-networks.vn/san-pham/teltonika-networks-rms/
https://teltonika-networks.vn/
https://teltonika-networks.vn/gio-hang/


Khả năng tiếp cận từ xa – RMS Connect cho phép tiếp cận, cấu hình và cung cấp bảo trì cho một
giải pháp giải pháp hoàn chỉnh.

Bảo mật – Tường lửa được cấu hình sẵn để sử dụng ngay lập tức và nhiều giao thức VPN để lựa
chọn.

Thiết kế công nghiệp – thiết bị hỗ trợ nhiều giao thức công nghiệp, được làm bằng vỏ nhôm chắc
chắn, I / Os, hỗ trợ nhiều loại điện áp cung cấp điện.

Báo cáo sự kiện – thông báo bất cứ khi nào có bất kỳ điều gì bất thường theo các quy tắc đặt
trước để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể và giảm tác hại có thể có đối với hệ sinh thái.

Thu thập dữ liệu – để theo dõi, phân tích, tối ưu hóa và dự đoán sự kiện.

TẠI SAO LỰA CHỌN TELTONIKA NETWORKS?

Teltonika Networks có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các thiết bị công nghiệp. Làm
việc với các dự án khác nhau thông qua thử nghiệm thực tế, Teltonika Networks đã quản lý để tạo ra
một danh mục các thiết bị mạng theo yêu cầu của các lĩnh vực khác nhau trên thị trường. Giao tiếp
liên tục với khách hàng cho phép Teltonika Networks được phản hồi có giá trị và thực hiện các cải
tiến cần thiết trong phần cứng và phần sụn của chúng tôi để luôn dẫn đầu cuộc chơi trong số các
nhà sản xuất thiết bị mạng chuyên nghiệp. Đây cũng là cách Teltonika Networks tạo ra và phát triển
Hệ thống quản lý từ xa của mình, giúp cải thiện cuộc sống của nhiều đối tác của Teltonika
Networks.
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Teltonika RUT300 – bộ định tuyến router công nghiệp ứng dụng cho Giải pháp quản lý vận hành các thiết bị
máy móc tự động hóa từ xa.

SẢN PHẨM KHUYẾN CÁO

Danh sách các sản phẩm tương thích

Teltonika RUT240 Teltonika RUTX08 Teltonika RUTX10
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PHỤ KIỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

4-pin to barrel socket
adapter Nguồn điện DIN Rail Nguồn điện đa năng, 9W COMBO MIMO Mobile

ROOF SMA Antenna

Tham khảo thêm: Nhà phân phối Teltonika Networks tại Việt Nam

 

NHÀ PHÂN PHỐI TELTONIKA NETWORKS TẠI VIỆT NAM

Modem công nghiệp & Modem 3G, 4G Teltonika | Router công nghiệp & Router wifi 3G, 4G Teltonika |
Switch công nghiệp Teltonika

[  Hà Nội ] Tầng 3, Số 50 Phố Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Hotline báo giá Teltonika Networks: 0903 209 123

[  Email ] nhận báo giá phân phối Thiết bị mạng Teltonika: sales@viettuans.vn

     

Teltonika Networks Việt Nam 

Nhà phân phối thiết bị mạng Teltonika chính hãng tại Việt Nam

Văn phòng ủy quyền: 
Số 50 Phố Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Số điện thoại Hotline: 0903.209.123 
Email: sales@viettuans.vn
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