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O que você pode fazer?

PLUG’N ROUTER®

ACESSO REMOTO

Conecte qualquer dispositivo 
Ethernet sem a necessidade de 
configurar o gateway.

2 FÁCIL DE INSTALAR E USAR

Interface do usuário simples via WEB 
com assistentes para configuração 
rápida, sem a necessidade de um 
especialista em TI.

3 TALK2M

Gerenciamento de acesso as máquinas 
baseados em solução nas nuvens. Apenas 
um click para conectar-se via túnel VPN 
totalmente seguro e grátis.

4 SEGURANÇA

SSL totalmente seguro baseado em túnel 
VPN. O acesso VPN pode ser controlado 
através de uma chave externa ligada a 
entrada digital do Cosy.

7 RELATÓRIOS

Total visibilidade com relatórios de conexões: lista 
de todos os úsuarios que acessaram as máquinas 
mostrando o tempo de conexão.

5 FIREWALL AMIGÁVEL

Conexão em banda larga em toda a fábrica através das 
conexões de saída da internet (UDP ou HTTPS). Fácil de 
configurar, sem problemas de firewall e acesso apenas a 
máquina, sem acesso ao resto da rede da fábrica.

6 GATEWAYS SERIAL PARA CLP

CLP’s com uso de portas RS232, RS485, MPI/Profibus para 
Ethernet, em conformidade com os principais fabricantes 
mundiais de CLPs (Siemens, Rockwell Automation, Schneider 
Electric, Omron, Mitsubishi, VIPA, Modbus, ...).

Com acesso à internet; fabricantes, 
integradores e clientes finais, conectam 
remotamente com suas máquinas 
reduzindo drasticamente seus custos, 
eliminando a necessidade de estarem 
presentes no local.

EC51410 - eWON COSY 141 - porta serial para CLP

EC51460 - eWON COSY 141 - porta MPI/Profibus

 

Acesso remoto para:  CLP / IHM / CAMERA IP...

Praticidade e agilidade em 
assistência remota.

Linha eWON Cosy, desenvolvida para 

solucionar problemas de máquinas 

industriais remotamente. 
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ACESSOREMOTO

www.orkan.com.brvendas@orkan.com.br

(11) 4125.8811(11) 4125.6088

M2WEB

Monitore e opere sua IHM remotamente em 
qualquer lugar, a qualquer hora, 
de qualquer dispositivo.

M2Web é um serviço do Talk2M que oferece 
acesso remoto seguro ao seu PC, IHM, web server 
ou supervisório via Web, VNC (suportado pela 
maioria das IHMs industriais) e RDP (suportado 
por todos os supervisórios baseados em 
Windows).

TALK2M

A solução gratuita de conectividade nas nuvens

Não precisa de APP nem de software! 

Entre em contato com nossa equipe de vendas para mais informações:

Talk2M é o primeiro serviço de conectividade 
industrial seguro na nuvem. Com servidores 
espalhados em todo mundo, Talk2M é altamente 
confiável, eficiente e seguro para conexões 
remotas a máquinas.

Conecte com M2WEB através de  http://m2web.talk2m.com
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