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ZESTAW STARTOWY ASEM UBIQUITY 

Zdalny serwis dostępny dla wszystkich urządzeń automatyki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Router Ubiquity RK11  

Router Ubiquity to niezależne rozwiązanie udostępniające funkcje zdalnego 

dostępu serwisowego dowolnym urządzeniom automatyki. RK11 umożliwia 

dostęp do maszyn i instalacji bez użycia przewodowego połączenia 

internetowego. Jest wyposażony w modem 2G/3G/3G + EDGE/HSPA  

i interfejsy Ethernet. 

 

• zdalny dostęp za pośrednictwem połączenia VPN (po GSM/GPRS lub Ethernecie) do urządzeń 

automatyki podłączonych za pomocą podsieci Ethernet i szeregowych 

• nie wymaga instalacji dodatkowych urządzeń i pozwala na działanie w oddalonych 

instalacjach podobnie jak w sieci lokalnej 

• umożliwia serwisantom technicznym i inżynierom wsparcia reakcję na powstające problemy 

bez konieczności wyjazdów i pobytów w fabrykach i zakładach, co zdecydowanie obniża 

koszty serwisu 

• niezastąpione w fazie uruchomienia i odbioru instalacji: pozwala na modyfikacje i aktualizacje 

aplikacji, a także zdalne debugowanie sterowników PLC i innych urządzeń automatyki 

• podręcznik ASEM Ubiquity „Pierwsze Kroki”. 

Dane techniczne RK11: 

• Interfejsy: 2 x Ethernet 10/100 (1xLAN + 1xWAN), RS-232/422/485/MPI, USB 2.0 Host 

• 2 wejścia cyfrowe 24V,  2 wyjścia cyfrowe 24 VDC – 200mA 

• Zintegrowany modem 2G/3G/3G+ EDGE/HSPA 

• Gniazdo antenowe SMA 

• Zasilanie: 24 VDC (9-36 VDC) 

 

*   Domena „Single Entity” – „Single Access” (SS) – nielimitowany dostęp do domeny dla jednej firmy, 

dla jednego użytkownika równocześnie, hostowanie w domenie SABUR.              
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Cena specjalna: 

580,00 EUR/ netto 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
 

Tak! Zamawiam zestaw startowy ASEM UBIQUITY. Jeden zestaw startowy dla jednej firmy. 

 

 

� Zestaw w cenie specjalnej 580,00 EUR +VAT 

Router Ubiquity RK11 z anteną + Domena Ubiquity* 

 

*   Domena „Single Entity” – „Single Access” (SS) – nielimitowany dostęp do domeny dla jednej firmy,  

dla jednego użytkownika równocześnie, hostowanie w domenie SABUR.                                                                

Dane kontaktowe zamawiającego/dane do faktury (proszę wpisać drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

 

Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................... 

 

Adres .......................................................................................................................................... 

 

e-mail……….................................................................................................................................. 

 

Telefon/Fax………......................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w bazie firmy Sabur Sp. z o.o.  

W szczególności zgadzam się, by moje dane były wykorzystywane do bezpośrednich działań marketingowych, takich jak 

okresowa korespondencja, e-maile i kontakt telefoniczny z pracownikami Sabur Sp. z o.o. 

Moje dane będą chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U.1997 nr 

133 poz. 883). Mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

 

 

 

.......................................        ..............................................        ........................................................       

                NIP firmy   Miejscowość, data           Pieczęć i podpis zamawiającego 

 

Płatności prosimy dokonywać przelewem na konto firmy SABUR Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A.  

VII O/W-wa, nr konta: 56 1240 1109 1111 0000 0514 8433 po otrzymaniu faktury VAT. 

Upoważniamy firmę SABUR Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 

 

 

Proszę o poinformowanie mnie o przewidywanym terminie dostawy. 

 

 

 

 

..............................................                   ........................................................ 

Miejscowość, data                          Pieczęć i podpis zatwierdzającego 
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