
Swegon Connect
Fjerntilkobling for styring, 
service og vedlikehold av 
inneklimaet



Fig. 2: Ekstra antenne (tilbehør)
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Funksjon
Swegon Connect er en kommunikasjonsenhet som mulig-
gjør stabil fjerntilkobling til intelligente klimaprodukter og 
systemer via mobil oppkobling, og som dermed kan lette 
overvåking, konfi gurering, feilsøking, service og vedlikehold. 
Fjerntilkobling til en skybasert kundeplattform skjer via den 
innebygde routerens mobile oppkobling.

Swegon Connect (TBSC) leveres ferdig konfi gurert fra fabrikk 
for å bruke fast IP-adresse. I standardutførelse er produk-
tet utstyrt med en Ethernet-port, men ved behov for fl ere 
tilkoblinger kan Swegon Connect suppleres med en switch 
(se tilbehør).

Eksempel på produkter som kan kobles til Swegon Connect 
er GOLD, SuperWISE samt andre Swegon-produkter med 
innebygd nettserver.  

Maskinvare
Routeren er en 4G-router for LTE og HSPA+ med støtte for 
opptil 100 Mbit/s nedlastingshastighet. Den leveres med 
et forhåndsmontert SIM-kort samt abonnement for mobil 
oppkobling (4G, 3G, EDGE eller GPRS), en Ethernet-port, en 
I/O-port samt en USB 2.0-port (host). Routeren har feste for 
DIN-skinne.

Routeren har bl.a. støtte for DHCP-server, NAT (Network 
Address Translation), NAT-T og Port Forwarding, funksjoner 
for å bygge avanserte fl eksible nettverk.

Takket være routerens innebygde brannmur kan samtlige 
tilkoblede produkter samtidig være koblet til eiendommens 
lokale nettverk. Ved tilkobling til lokalt nettverk skal den lo-
kale IT-sikkerheten tas hensyn til og sikres. Tilkobling til lokalt 
nettverk skjer utenfor Swegon Connect og faller innenfor 
lokal IT-avdelings ansvarsområde.

Tilbehør
Klimaanlegg er oft e plassert i rom som har begrenset signal-
styrke for mobil kommunikasjon. I slike tilfeller kan Swegon 
Connect utstyres med ekstra antenne samt forlengelseskabel 
på enten 1 eller 10 meter, for plassering på et sted med bedre 
signalstyrke. Antennen kan plasseres både innendørs og 
utendørs. Forlengelseskabelen kan også brukes sammen med 
den eksisterende magnetantennen. Magnetantennen er bare 
beregnet for montering innendørs.

Ved behov for å tilkoble ytterligere produkter (maks. 8 stk.) 
kan Swegon Connect suppleres med en switch. Switchen er 
utstyrt med feste for DIN-skinne.

Når Swegon Connect skal monteres utendørs eller i andre 
utsatte miljøer kan innkapsling velges som tilbehør.

• Alarmhåndtering

• Live data

• Logging historiske data

• Lokalisering (sted)

• Statusoppdatering

• Innebygd brannmur

Hovedfordeler

Swegon Connect - tilkoblingspunktet for 
styring, vedlikehold og overvåking!

Fig. 3: Forlengelseskabel, 
1 eller 10 m (tilbehør)

Fig. 1: Swegon Connect router

Fig. 5: Strømskap (tilbehør)Fig. 4: Switch (tilbehør)

Abonnement på mobil   
oppkobling
Et 24 eller 60 måneders M2M-abonnement på mobil tilko-
bling følger med. SIM-kort er montert ved levering.

Swegon Connect kan konfi gureres for å sende SMS-alarm ved 
avbrutt mobil oppkobling.

• Mobil fjerntilkobling

• Problemer kan identifi seres 
og løses raskere

• Reduserte kostnader til 
service og vedlikehold

• Inkludert mobilabonnement
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Teknisk beskrivelse

Bruksområder
Swegon Connect gjør det mulig å fjerntilkoble klimapro-
dukter og systemer, uten tilgang til nettverk. Det er mulig å 
konfigurere og optimere enheter via fjerntilkobling. 

Med Swegon Connect kan Swegon raskt gi support og løse 
visse oppgaver på avstand. I tillegg til tidsbesparelser gagner 
dette også miljøet, takket være færre reiser. Når en tekniker 
likevel må være på stedet, kan en løsning identifiseres i for-
veien, slik at riktig tiltak kan iverksettes umiddelbart.

Tidligere har det oppstått problemer, fordi man i visse tilfel-
ler av sikkerhetshensyn ikke vil tillate tilgang til eksisterende 
nettverk. Med Swegon Connects separate innganger for 
eiendomsnettverk og den innebygde mellomliggende brann-
muren muliggjøres beskyttet tilgang fra to retninger. Ved 
tilkobling til lokalt nettverk skal den lokale IT-sikkerheten tas 
hensyn til og sikres.

Swegon Connect fungerer for Swegon-produkter med inne-
bygd nettside, noen eksempler:

• GOLD

• SuperWISE

• COMPACT

Swegon Connect er godkjent for utendørsmontering med 
innkapsling som tilbehør.

Kundeportal
Swegon Connect er koblet sammen med en skybasert 
tjeneste der all kommunikasjon mellom produkt og brukere 
håndteres. Kundeportalsiden, der tilkoblede produkter kan 
håndteres og overvåkes, nås via Swegons hjemmeside eller 
direkte via den krypterte adressen https://swegonconnect.
com

Sikkerhet
Swegon Connect har en rekke forskjellige sikkerhetsnivåer og 
funksjoner for å garantere en sikker tilkobling, uten tilgang 
for uvedkommende. Innlogging skjer via kundeportalens 
krypterte nettside med unikt brukernavn og passord. Tilko-
blede produkter er dessuten beskyttet av separate innlog-
ginger. 

Hver router utstyres med et unikt sertifikat for høyeste sik-
kerhet. Routerens grunninnstillinger kan ikke nås av eksterne 
brukere. Routeren er utstyrt med en intern brannmur mellom 
begge Ethernet-portene på routeren, noe som hindrer trafikk 
fra mobiltilkobling til for eksempel eiendomsnettverk. Route-
rens datatrafikk kan aktiveres/deaktiveres via SMS, noe som 
kan håndteres av registrerte brukere.

Fig. 6: Systemoversikt og tilkoblinger.
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(i) Ved flere enn to produkter kreves switch, og 
det er produkt 2-8 som da kobles til switch.
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Tekniske data
Matespenning 230V AC, maks. 10A

Frekvensområde 4G
3G

GSM

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

Hastighet LTE
HSPA+

100 Mbit/s (ned), 50 Mbit/s (opp)
21,1 Mbit/s (ned), 5,76 Mbit/s (opp)

Støtte for 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 osv

Grensesnitt Ethernet, USB-Host (type A), I/O-port

Grensesnitt (ekstrautstyr) 7 x ekstra port Ethernet (switch)

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

CE-godkjent iht. EN 301 511, EN 301 908-1, 
EN 301 908-2, EN 301 908-13,
EN 301 489-1, EN 60950-1

Kapslingsgrad IP30 (IP65 med strømskap

Omgivelsestemperatur 
ved relativ luft fuktighet

-40 til +75 °C
0–95 %

Mål (B x H x D) 55 x 97 x 125 mm

Vekt 310 g

Spesifi kasjon
Produkt

Swegon Connect* TBSC -1 -a

 Tilbehør

Ekstra antenne for økt signalstyrke TBRX -2-11

Forlengelseskabel for antenne TBRX -1-12 -aa

  1 m = 01

10 m = 10   

Switch (opptil 7 ekstra produkter) TBSX -1-14

Abonnement 2 + 3 år
(3 ytterligere abonnementsår)

TBSX-3
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Tilkobling
For administrasjon og bruk av Swegon Connect kreves en da-
tamaskin med nettleser. For konfi gurasjon av visse tilkoblede 
produkter kan i tillegg støtte for Java-applikasjoner kreves.

Swegon Connect bruker mobil oppkobling for fjerntilkobling. 
Klimaanlegget er koblet til Swegon Connect via Ethernet for 
videre tilgang til respektive produkts nettside.

For detaljert informasjon om hvordan underliggende klima-
produkter og systemer kobles sammen, se dokumentasjon og 
informasjon på www.swegon.com.

Fig. 7: Swegon Connect router med tilbehør som følger med ved 
levering.

* Swegon Connects router er av modellen – Advantech Cellular LTE Router 
(SR30300011)


