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Controlesysteem PCE-RAR 100 

Controlesysteem PCE-RAR 100 met 3 ethernetinterfaces / Plug & Play / 3G modem voor 
remote control / Optioneel verkrijgbaar met Dongle 

Het controlesysteem voor gebruik op afstand, de PCE-RAR 100, maakt indruk met zijn eenvoud en 

gebruiksgemak. In minder dan 5 minuten kan de PCE-RAR 100 gebruiksklaar worden gemaakt. 

Over de PCE-RAR 100D wordt de externe verbinding met de PCE-100 RAR opgesteld. Het 

controlesysteem wordt door middel van een WAN-interface verbonden met het internet. Zodra de 

gebruiker een Dongle in een computer met een internetverbinding steekt, wordt een point-to-point 

verbinding met de PCE-RAR 100 bewerkstelligt en de gebruiker heeft direct toegang tot alle 

aangesloten apparaten. Het VPN afstandssysteem heeft 3 LAN poorten voor het aansluiten van 

machines, installaties, beeldschermschrijvers et cetera. Uiteraard kunnen aan dit controlesysteem 

ook allerlei andere netwerkapparaten worden aangesloten. De PCE-RAR 100 beschikt over 

verschillende versleutelingtypen om ervoor te zorgen dat er een beveiligde verbinding tot stand 

wordt gebracht. Bovendien beschikt dit controlesysteem voor in de industrie over een Firewall, 

waardoor aanvallen op het bedrijfsnetwerk voorkomen worden. 

 

Mocht u vragen hebben over de digitale controlesysteem PCE-RAR 100, dan kunt u de volgende 

technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 

(0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 

deze controlsysteem en al onze andere producten op het gebied 

van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Plug & Play controlsysteem op afstand 

- Snelle inbedrijfstelling 

- Router- en Dongle technologie  

- 3 ethernetinterfaces  

- 1 WAN-poort 

- USB interface 

- 3G modem is optioneel 

- Veilige VPN verbinding 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/regeltechniek/telecontrol-modules-kat_160848_1.htm
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Technische specificaties van de Controlesysteem PCE-RAR 100 

Aansluitingen  1 x RJ45 WAN (10/100 Mbit) 

3 x RJ 45 LAN (10/100 Mbit) 

1 x RJ 45 service-poort 

1 x USB 2.0 

Stroomvoorziening  8 … 32 V DC via coaxiale power connector  

PoE via WAN-poort 

Montage  Vergrendeling houder voor DIN-rail 

Internetverbinding  Wereldwijd te gebruiken, optionele 3G-modem 

Aantal mogelijke verbindingen  Max. 50 VPN-verbindingen 

Veiligheid  Ingebouwde firewall, NAT-ondersteuning 

Omgevingsomstandigheden  -20 ... 50 °C 

Afmeting  140 x 36 x 125 mm 

Gewicht  600 g 

Aansluiting controlesysteem PCE-RAR 100 

De router van de afstandsbediening PCE-RAR 

100 heeft in totaal de capaciteit voor 6 

verbindingen. Onder andere drie RJ 45 LAN 

poorten (10/100 Mbit), een RJ 45 WAN-poort 

(10/100 Mbit), een RJ 45 service-poort en een 

USB 2.0-poort. De aansluitingen maken het 

mogelijk om divers en efficiënt te kunnen 

werken. De router maakt communicatie op 

afstand tussen mens en machine mogelijk, 

dankzij het internet. Over het controlesysteem op 

afstand kunnen Plug & Play verbindingen 

eenvoudig in gebruik genomen worden.  
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Omvang van de levering van de Controlesysteem PCE-RAR 100 

1x Controlesysteem PCE-RAR 100  

1x USB-kabel 

1x Ethernet-kabel 

1x Netkabel  

1x Vergrendelingshouder voor DIN-rail 

1x Kabelhouder 

 

 


