
Ứng dụng giải pháp IoT sử dụng router 4 G công nghiệp
Teltonika RUTX12 để quản lý, giám sát giảm rủi ro tại các
công trường xây dựng

Tại các công trường xây dựng các vấn đề về an ninh an toàn được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên việc
trộm cắp, hoặc không tuân thủ các quy định về an toàn lao động vẫn xảy ra. Trong khi vấn đề hạ
tầng mạng internet lại hạn chế, hoặc không cố định. Teltonika Network giới thiệu giải pháp kết nối
mạng internet đáp ứng vấn đề truyền dẫn tín hiệu để quản lý giám sát công trường từ trung tâm điều
hành HO cho khách hàng

Ứng dụng giải pháp IoT sử dụng router 4 G công nghiệp Teltonika RUTX12 để quản lý, giám sát
giảm rủi ro tại các công trường xây dựng

GIẢI PHÁP MẠNG
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TÓM LƯỢC

Ngành kinh doanh xây dựng đang gặp nhiều thách thức vì nhiều lý do. Một trong những vấn đề lớn
nhất là đảm bảo an ninh của các công trường xây dựng. Bạn có thể tưởng tượng rằng chỉ riêng ở
Anh, hành vi trộm cắp công trường xây dựng đã tiêu tốn tới 800 triệu bảng Anh mỗi năm? Mục tiêu
phổ biến nhất của những tên trộm là thiết bị xây dựng đắt tiền và vật liệu đắt tiền, như kim sắt thép,
dây cáp điện… Bên cạnh trộm cắp, các công trường xây dựng thường trở thành nạn nhân của những
kẻ phá hoại hoặc đốt phá. Triển khai công nghệ thông minh là một cách hiệu quả để ngăn chặn
những tội phạm như vậy hoặc theo dõi những tên tội phạm sau khi đột nhập.

THỬ THÁCH

Ngành kinh doanh xây dựng rất năng động. Vị trí liên tục thay đổi theo từng đối tượng mới và do đó
toàn bộ cơ sở hạ tầng cần dễ dàng thích ứng với dự án tiếp theo. Việc theo dõi hàng tồn kho theo
thời gian thực có thể khó khăn do nhiều công cụ đắt tiền được sử dụng tại chỗ, vì vậy có thể mất vài
ngày hoặc vài tuần sau vụ trộm cho đến khi sự thật được chú ý. Mặc dù camera quan sát đã được
sử dụng rộng rãi để giám sát công trường, nhưng việc lưu trữ các cảnh quay trên cùng một địa điểm
không phải là một phương pháp hiệu quả vì nó thường bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Vì các khu
vực có địa điểm xây dựng không phải lúc nào cũng có cơ sở hạ tầng phát triển, kết nối internet có
dây có thể không khả dụng hoặc có thể có dung lượng hạn chế.

GIẢI PHÁP

Trong giải pháp này, chúng tôi đã chọn một bộ định tuyến RUTX12 mạnh mẽ và chắc chắn. Nó có
hai modem 4G LTE Cat 6 hoạt động đồng thời và một tùy chọn cân bằng tải để có hiệu suất nhanh
chóng và liền mạch. Hai SIM với tính năng chuyển đổi dự phòng tự động tức thì đảm bảo không có
thời gian ngừng hoạt động của Internet.
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Một thiết bị Teltonika Networks khác – TSW100 được sử dụng để kết nối camera quan sát với công
nghệ Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) để đơn giản hóa việc lắp đặt nguồn điện. Các cảnh quay từ các
camera được gửi đến một phòng Điều khiển CCTV tập trung để quản lý và giám sát từ xa. Bằng cách
này, cảnh quay an toàn khỏi trộm cắp và hư hỏng. Nhiều công cụ và máy móc đắt tiền khác nhau đã
có cảm biến ID Coin hoặc ID Puck để dễ dàng theo dõi hàng tồn kho bằng Bluetooth. Bên cạnh đó,
đèn hiệu Slim ID cho phép dễ dàng theo dõi những người ra vào trang web vào một thời điểm chính
xác. Kiểm soát ra vào Zerotouch với camera nhiệt ở lối vào đảm bảo nhân viên bị sốt không thể vào
địa điểm và rất quan trọng để ngăn ngừa COVID-19 hoặc các bệnh khác.

SƠ ĐỒ GIẢI PHÁP

So do Ứng dụng giải pháp IoT sử dụng router 4 G công nghiệp Teltonika RUTX12 để quản lý, giám sát giảm rủi
ro tại các công trường xây dựng

NHỮNG LỢI ÍCH

Cài đặt dễ dàng cho phép sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng trên nhiều công trường xây dựng tại
nhiều địa điểm khác nhau.

Kết nối đáng tin cậy và nhanh chóng được đảm bảo bởi hai modem 4G LTE Cat 6 hoạt động đồng
thời và cân bằng tải.

Lưu trữ an toàn dữ liệu camera quan sát bên ngoài công trường.

Theo dõi thời gian thực các công cụ sử dụng công nghệ Bluetooth.
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Quản lý từ xa cho phép truy cập dữ liệu về giờ làm việc của nhân viên, vị trí của các công cụ và
thiết bị, cảnh quay video cũng như cấu hình, cập nhật và khắc phục sự cố hoàn chỉnh từ mọi nơi
trên thế giới.

Ngăn chặn COVID-19 được kích hoạt bằng điều khiển truy cập không chạm và camera nhiệt.

TẠI SAO LỰA CHỌN TELTONIKA NETWORKS?

Teltonika Networks có kinh nghiệm lâu năm làm việc với nhiều đối tác khác nhau từ khắp nơi trên
thế giới và nhiều ngành, bao gồm cả xây dựng. Có kinh nghiệm và bí quyết này cho phép chúng tôi
cung cấp phiên bản đơn giản nhất của giải pháp dễ cài đặt, đáng tin cậy, an toàn và giá cả phải
chăng. Bên cạnh đó, việc làm việc với nhiều dự án cung cấp cho chúng tôi kiến   thức cần thiết để
ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề có thể xảy ra trước khi chúng xảy ra và tiết kiệm thời gian và tài
chính quý giá thông qua quá trình thực hiện và hơn thế nữa.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Teltonika RUTX12 – Router 4G công nghiệp 2 Sim, tự động chuyển đổi, cân bằng tải nhiều wan, WiFi chuẩn
AC, Bluetooth, định vị toàn cầu GNSS, hệ thống quản lý tập trung RMS

SẢN PHẨM KHUYẾN CÁO
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TELTONIKA NETWORKS RMS RUTX11

PHỤ KIỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

4-pin to barrel socket
adapter

Universal Power Supply,
9W

Mobile magnetic SMA
Antenna

WiFi dual-band magnetic
sma antenna

Tham khảo thêm: thông tin Nhà phân phối Teltonika 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
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