
Swegon Connect
Etäyhteys sisäilmaston säätöä, 
huoltoa ja kunnossapitoa 
varten



Kuva 2: Lisäantenni (lisävaruste)

2 20220503

Toiminta
Swegon Connect on tiedonsiirtoyksikkö, joka muodostaa 
vakaan ja luotettavan mobiilietäyhteyden älykkäisiin ilmas-
totuotteisiin ja -järjestelmiin ja helpottaa näin valvontaa, 
konfi gurointia, vianetsintää, huoltoa ja kunnossapitoa. 
Etäyhteys muodostetaan sisäänrakennetun reitittimen mobi-
iliyhteydellä pilvipalvelussa sijaitsevaan asiakasportaaliin.

Swegon Connect (TBSC) toimitetaan valmiiksi konfi guroituna 
käyttämään kiinteää IP-osoitetta. Vakioversio on varustettu 
Ethernet-portilla, mutta useita liitäntöjä tarvittaessa Swegon 
Connect voidaan täydentää kytkimellä (katso lisävarusteet).

Esimerkkejä Swegon Connectiin kytkettävistä tuotteista: 
GOLD, SuperWISE ja muut sisäisellä verkkopalvelimella 
varustetut Swegon-tuotteet. Swegon-jäähdytyskoneisiin ja 
lämpöpumppuihin yhteys muodostetaan GOLDin SMART 
Linkin kautta.

Laitteisto
Reititin on 4G LTE ja HSPA+ -reititin, joka tukee jopa 100 
Mbit/s latausnopeuksia. Mukana esiasennettu SIM-kortti 
sekä mobiililaajakaistaliittymä (4G, 3G, EDGE tai GPRS), 
Ethernet-portti, I/O-portti sekä USB 2.0-portti (host). Reitit-
timessä on kiinnike DIN-kiskoon asennusta varten.

Reitittimessä on mm. tuki DHCP-palvelimelle, NAT (Network 
Address Translation), NAT-T ja Port Forwarding sekä toimin-
not joustavien verkkojen rakentamiseen.

Reitittimen sisäisen palomuurin ansiosta kaikki liitetyt 
tuotteet voivat olla liitettynä kiinteistön lähiverkkoon. Kun 
Connect liitetään lähiverkkoon tulee huomioida ja varmistaa 
paikallinen IT-turvallisuus. Liitäntä lähiverkkoon tapahtuu 
Swegon Connectin ulkopuolella ja on siten paikallisen IT-
osaston vastuulla.

Lisävarusteet
Ilmastointilaitteet on usein sijoitettu tiloihin, joissa on huono 
mobiiliverkkoyhteys. Swegon Connect voidaan silloin varus-
taa lisäantennilla ja 1 tai 10 metrin jatkokaapelilla, jonka av-
ulla antenni voidaan sijoittaa parempaan vastaanottopaik-
kaan. Antenni voidaan sijoittaa sisälle tai ulos. Jatkokaapelia 
voi myös käyttää laitteen oman magneettiantennin kanssa. 
Magneettiantenni on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Jos Swegon Connectiin halutaan kytkeä lisää laitteita (enint. 
8 kpl), se voidaan varustaa kytkimellä. Kytkimessä on kiinnike 
DIN-kiskoa varten.

Jos Swegon Connect asennetaan ulos tai muihin vaativiin 
ympäristöihin, voidaan käyttää lisävarustetta Sähkökotelo.

• Hälytysten hallinta

• Live data

• Historiallisten tietojen 
kirjaaminen

• Sijainti (paikka)

• Tilapäivitys

• Sisäänrakennettu  
palomuuri

Tärkeimmät edut

Swegon Connect - yhteyspiste säätöä,   
huoltoa ja valvonta varten!

Kuva 3: Jatkokaapeli, 
1 tai 10 m (lisävaruste)

Kuva 1: Swegon Connect -reititin

Kuva 5: Sähkökotelo 
(lisävaruste)

Kuva 4: Kytkin (lisävaruste)

Mobiililaajakaistaliittymä
24 tai 60 kuukauden M2M-liittymä mobiiliyhteyttä varten 
sisältyy. SIM-kortti on asennettu toimitettaessa.

Swegon Connect voidaan konfi guroida lähettämään teksti-
viestihälytys mobiiliyhteyden katketessa.

• Mobiilietäyhteys

• Ongelmat voidaan 
tunnistaa ja ratkaista 
nopeammin

• Pienentää huolto- ja 
kunnossapitokustan-
nuksia

• Mobiililaajakaistaliit-
tymä sisältyy
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Tekninen kuvaus

Käyttökohteet
Swegon Connect mahdollistaa etäyhteyden ilmastointitu-
otteisiin ja -järjestelmiin ilman kiinteää verkkoa. Laitteet 
voidaan konfiguroida ja optimoida etäyhteyden avulla. 

Swegon Connectin avulla Swegon voi antaa nopeammin tu-
kea ja ratkaista tiettyjä ongelmia etäyhteyden kautta. Ajan 
lisäksi tämä säästää myös ympäristöä matkojen vähentyes-
sä. Jos teknikon pitää kuitenkin käydä paikan päällä, ratkaisu 
voidaan määrittää etukäteen, jolloin teknikko voi heti suorit-
taa oikean toimenpiteen.

Aikaisemmin on ilmennyt ongelmia, koska tietyissä tapauk-
sissa ei haluta turvallisuussyistä sallia pääsyä paikalliseen 
lähiverkkoon. Swegon Connectin erilliset tulot kiinteistöver-
kolle ja sisäänrakennettu palomuuri mahdollistavat suojatun 
yhteyden muodostamisen kahdella eri tavalla. Kun Connect 
liitetään lähiverkkoon tulee huomioida ja varmistaa paikal-
linen IT-turvallisuus.

Swegon Connect toimii Swegon-tuotteissa, joissa on sisään-
rakennettu verkkosivu, kuten esimerkiksi:

• GOLD

• SuperWISE

• COMPACT

Swegon Connect on hyväksytty ulkoasennukseen yhdessä 
lisävarusteena saatavan sähkökotelon kanssa.

Asiakasportaali
Swegon Connect on liitetty pilvipalveluun, jossa tapahtuu 
kaikki tuotteen ja käyttäjän välinen tiedonsiirto. Asiakaspor-
taalisivulle, jossa liitettyjä tuotteita voidaan ohjata ja valvoa, 
pääsee Swegonin kotisivujen kautta tai salatun sivuston 
https://swegonconnect.com kautta.

Turvallisuus
Swegon Connectissa on useita turvallisuustasoja ja toimin-
toja, jotka takaavat turvallisen yhteyden ja estävät asiat-
tomien pääsyn järjestelmään. Sisäänkirjautuminen tapahtuu 
asiakasportaalin salatun verkkosivun kautta yksilöllisellä 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Liitetyt tuotteet on suo-
jattu erillisellä sisäänkirjautumisella.

Kullakin reitittimellä on yksilöllinen sertifikaatti parhaan 
turvallisuuden takaamiseksi. Ulkoiset käyttäjät eivät pääse 
käsiksi reitittimen perusasetuksiin. Reitittimessä on sisäinen 
palomuuri Ethernet-porttien välissä, mikä estää liikenteen 
mobiiliverkosta esim. kiinteistöverkkoon. Reitittimen tieto-
liikenne voidaan aktivoida/deaktivoida tekstiviestillä, joita 
voivat lähettää rekisteröidyt käyttäjät.

Kuva 6: Järjestelmän kuvaus ja liitännät.

Switch krävs

Tuote 1

Tuote 2

Kytkin

Tuote 3

Tuote 5

Tuote 4

Tuote 6

Tuote 7

Tuote 8

Asiakasportaali

Vastaanotin
Internet

Huoltoteknikot AsiakasLAN / BMS

Reititin

(i) Yli kahden tuotteen yhteydessä tarvitaan 
kytkin, johon tuotteet 2-8 kytketään.

i



Tekniset tiedot
Syöttöjännite 230V AC, maks. 10A

Taajuusalue 4G
3G

GSM

800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
900/2100 MHz
850/900/1800 ja 1900 MHz

Nopeus LTE
HSPA+

100 Mbit/s (sisään), 50 Mbit/s (ulos)
21,1 Mbit/s (sisään), 5,76 Mbit/s 
(ulos)

Tuki SNMP, SNMP traps, DHCP, NAT, NAT-T, 
IPsec, OpenVPN, L2TP, VRRP, PPPoE 
Bridge, DynDNS, NTP, VRRP, HTTPS, 
SSH, OSPF, RIP, BGP, QoS, RIP, BGP, 
OSPF, PPTP jne

Liitännät Ethernet, USB-Host (type A), 
I/O-portti

Liitäntä (valinnainen) 7 x Ethernet (kytkin)

Antennipistoke SMA 50 Ω (4G/3G/LTE450/GPS), 
RP-SMA 50 Ω (WiFi)

CE-hyväksyntä EN 301 511, EN 301 908-1, 
EN 301 908-2, EN 301 908-13,
EN 301 489-1, EN 60950-1

Kotelointiluokka IP30 (IP65 sähkökotelolla)

Ympäristön lämpötila 
annetussa suhteellisessa 
kosteudessa

-40…+75°C
0–95 %

Mitat (L x K x S) 55 x 97 x 125 mm

Paino 310 g

Erittely
 Tuote

Swegon Connect* TBSC -1 -a

 Lisävarusteet

Lisäantenni signaalin vahvistamiseen TBRX -2-11

Jatkokaapeli antennille TBRX -1-12 -aa

  1 m = 01

10 m = 10   

Kytkin (enintään 7 lisätuotetta) TBSX -1-14

Tilaus 2+ 3 vuotta
(3 ylimääräistä tilausvuotta)

TBSX-3
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Kytkentä
Swegon Connectin ohjausta ja käsittelyä varten tarvitaan 
tietokone ja verkkoselain. Tiettyjen kytkettyjen tuotteiden 
konfi gurointiin vaaditaan lisäksi tuki Java-sovelluksille

Swegon Connect käyttää mobiiliyhteyttä etäyhteyden 
muodostamiseen. Ilmastointilaitteet liitetään Swegon Con-
nectiin Ethernet-yhteydellä, jotta päästään kunkin tuotteen 
verkkosivulle.

Dokumentaatio ja tietoa ilmastointituotteiden ja järjestel-
mien yhdistämisestä on osoitteessa www.swegon.com.

Kuva 7: Swegon Connect -reititin ja toimitukseen sisältyvät 
lisävarusteet.

* Swegon Connect -reititin on Advantech Cellular LTE Router (SR30300011)


