
Kompaktowa konsola szeregowa do zastosowań Remote Edge
KONSOLA SZEREGOWA AVOCENT® ACS 800

yy Bezpieczne zdalne zarządzenie poprzez 
sieć produkcyjną i zarządzającą

yy Szybka, automatyczna konfiguracja 
bezobsługowa typu Zero Touch Provisioning

yy Dostęp do zdalnych lokalizacji 
i rozwiązywanie problemów 
z wykorzystaniem automatycznego 
przełączania połączenia sieciowego na 
komórkowe (z przełączeniem 
powrotnym)

yy Automatyczne wykrywanie typu złącza 
Cyclades™ i Cisco przy wykorzystaniu 
prostych kabli

yy Zgodność z politykami dostępu 
do centrów danych i politykami 
bezpieczeństwa centrów danych — 
wiele poziomów dostępu z możliwością 
konfiguracji

yy Obsługa montowanych w szafach 
jednostek PDU firm Vertiv™, ServerTech, 
APC, Raritan i Eaton

yy Obsługa systemów UPS GXT4™  
firmy Vertiv

yy Obsługa protokołów IPv6 i IPv4 z myślą 
o nowych wdrożeniach sieciowych

yy Obsługa oprogramowania do 
zarządzania Avocent® DSView™

yy Wygodna funkcja dostępu wdzwanianego 
(dial-up) oraz bezpieczna funkcja 
oddzwaniania (dial-back) dzięki 
wbudowanemu modemowi

yy Logowanie zdarzeń konsoli 
i powiadamianie o nich, w tym 
zachowanie ostatnich informacji przed 
awarią

yy Zgodność z przepisami i łatwe 
rozwiązywanie problemów — logowanie 
danych online i offline ze znacznikami czasu

yy 4 porty USB do obsługi urządzeń 
zewnętrznych i nowego sprzętu IT

yy Port umożliwiający podłączenie takich 
czujników parametrów otoczenia, jak 
czujniki temperatury, wilgotności, 
ciśnienia różnicowego, przecieków, 
otwarcia drzwi (do 8 czujników 
połączonych w łańcuch) 

KORZYŚCI

Konsola szeregowa Avocent ACS 800 
wykorzystuje znane technologie klasy 
korporacyjnej, które są stosowane w centrach 
danych na całym świecie, i zawiera wszystkie 
kluczowe funkcje w niesamowicie 
kompaktowej i ekonomicznej formie. 
Gwarantuje szeregowy dostęp, monitorowanie 
środowiska, integrację IoT oraz zdalne funkcje 
sieciowe ukierunkowanym na rozwiązania 
typu Edge sektorom instytucji finansowych, 
handlu detalicznego, szkolnictwa i innym.

Regionalni menedżerowie IT i inżynierowie 
serwisu skorzystają z funkcji bezpiecznego 
zarządzania zdalnego i zarządzania poza 
pasmem zasobów IT znajdujących się 
w każdym miejscu świata. Dzięki 
dwurdzeniowemu procesorowi ARM 
o ulepszonych funkcjach obsługi pamięci, 
portom szeregowym RS232/RS485/RS422, 
portom USB, Gigabit Ethernet i złączu 
czujników otoczenia, systemowi operacyjnemu 
Linux bazującemu na projekcie Yochto oraz 
opcjonalnemu oprogramowaniu do 

zarządzania DSView™ konsola Avocent ACS 
800 gwarantuje optymalną wydajność, 
bezpieczeństwo i niezawodność oraz stanowi 
kompletne rozwiązanie do zarządzania 
poza pasmem.

Konsola szeregowa Avocent® ACS 800 do zastosowań Edge

Zastosowania

yy Zdalne zarządzanie lokacjami Edge

yy Bezpieczny interfejs dostępu do 
konsoli IT i sprzętu IT

yy Monitorowanie środowiska

yy Monitorowanie źródła zasilania 
i rozwiązań UPS oraz 
zarządzanie nimi
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KONSOLA SZEREGOWA AVOCENT® ACS 800

Doskonała konstrukcja 
i zaawansowane funkcje

Konsola szeregowa Avocent® ACS 800 
oferuje ulepszone i zaawansowane funkcje, 
które zapewniają administratorom IT 
skalowalne i wysokowydajne rozwiązanie. 
Serwer konsoli bazuje na platformie 
z dwurdzeniowym procesorem ARM, jest 
wyposażony w dwa porty Gigabit-Ethernet 
oraz funkcję sieciowego dostępu poza 
pasmem za pośrednictwem wbudowanego 
modemu analogowego lub zewnętrznego 
routera sieci komórkowej 4G/LTE. Ponadto 
oferuje port do obsługi czujników parametrów 
otoczenia, do którego można podłączyć 
różnorodne czujniki umożliwiające 
monitorowanie i rejestrowanie danych 
urządzenia. Porty szeregowe automatycznie 
wykrywają funkcje styków, a konsola 
szeregowa Avocent ACS 800 oferuje bogate 
funkcje programowe, dzięki którym można 
sprostać wymogom najbardziej wymagających 
zastosowań zdalnego zarządzania.

Dostępne funkcje to między innymi narzędzia 
do automatycznego wykrywania, które 
ułatwiają identyfikowanie serwerów, routerów, 
przełączników i urządzeń zasilających 
podłączanych do portów szeregowych, 
oszczędzając w ten sposób czas początkowej 
konfiguracji i instalacji. Aby zachować 
zgodność z obowiązującymi politykami 
dostępu, konsola szeregowa Avocent ACS 
800 oferuje wiele konfigurowalnych 
poziomów dostępu, gwarantujących 
bezpieczne zarządzanie.

 Bezpieczne sterowanie zdalne dzięki 
zaawansowanym funkcjom konsoli, takim jak 
podwyższony poziom bezpieczeństwa, 
rejestrowanie danych i monitorowanie 
zdarzeń — konsola szeregowa 
Avocent ACS 800 obsługuje takie standardy 
sieciowe następnej generacji, jak protokół IP 
w wersji 6 (IPv6). Dostępna w wersjach 
biurkowych z 2, 4 i 8 portami oraz 
opcjonalnymi zestawami montażowymi 
do montażu ściennego, w szynie DIN oraz 
w szafie 1U. Konsola szeregowa ACS 800 
stanowi doskonałe rozwiązanie dzięki 
niewielkim wymiarom i ekonomicznej 
konstrukcji. Pomaga maksymalizować 
produktywność zasobów IT oraz obniżać  
koszty eksploatacji.

Procesor Dwurdzeniowy ARM® Cortex™-A9 MPCore™ z technologią CoreSight™

Pamięć
1 GB pamięci RAM typu DDR3L

16 GB pamięci eMMC typu Flash

Interfejsy

2 złącza Gigabit (10/100/1000BT) Ethernet typu RJ45

1 port konsoli szeregowej typu RJ45

2 porty, 4 porty lub 8 portów konsoli szeregowej typu RJ45

Porty szeregowe z obsługą protokołów RS-232/RS-422/RS-485

4 porty USB 2.0 ze złączem typu A

Port RJ45 (1-przewodowy) do obsługi czujników parametrów otoczenia

Port Digital-Out

Moc
Zewnętrzny zasilacz sieciowy AC/DC 100–240 V AC

Wejście 50/60 Hz, wyjście 12 V DC

Zużycie energii

Napięcie znamionowe 120 V AC:

Typowe: 0,13 A, 6,2 W

Maksymalne: 0,47 A, 28 W

Napięcie znamionowe 240 V AC:

Typowe: 0,10 A, 7 W

Maksymalne: 0,29 A, 28 W

Temp. robocza Od 0° do 70°C

Temp. przechowywania Od –20° do 90°C

Wilgotność Od 20% do 80% (bez kondensacji)

Wilgotność podczas 
przechowywania

Od 5% do 95% wilgotności względnej

Wymiary  
(szer. x gł. x wys.)

Masa

Certyfikaty

Emisja i odporność: 

• FCC Class A

• CE Class A (UE) 

• ICES-003 (Kanada) 

• VCCI (Japonia) 

• RCM (Australia) 

• Customs Union (Unia Celna)

• KCC (Korea)

Bezpieczeństwo:

• UL (Stany Zjednoczone)

• cUL (Kanada)

• EN-60950 (UE)

• CB

• Customs Union (Unia Celna)

Specyfikacja sprzętowa
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Funkcje podstawowe

System operacyjny

yy Linux bazujący na projekcie Yochto

Dostępność

yy Konfiguracja bezobsługowa Zero Touch 
Provisioning (ZTP)

yy Obsługa zarządzania wewnątrz pasma 
(Ethernet) i poza pasmem (dostęp 
wdzwaniany / modem sieci komórkowej)

yy Wbudowany modem analogowy v.92

yy Opcjonalny zewnętrzny modem  
sieci komórkowej 4G/LTE

Dostępność

yy Automatyczne przełączenie awaryjne na 
sieć Ethernet lub sieć komórkową dzięki 
zastosowaniu dwóch portów GbE

yy Obsługa wielu tabel routingu

yy Konstrukcja z zewnętrznym 
zasilaniem AC/DC

yy Dwa porty GbE Ethernet

yy Obsługa standardu USB

Zabezpieczenia

yy Wstępnie skonfigurowane profile 
bezpieczeństwa: bezpieczny, średni 
i otwarty

yy Niestandardowe profile bezpieczeństwa

yy Obsługa protokołu IPSec z wykorzystaniem 
certyfikatów innych firm

yy Obsługa certyfikatów SSH X.509

yy SSHv1 i SSHv2

yy Uwierzytelnianie lokalne, RADIUS, 
TACACS+, LDA/AD

yy Uwierzytelnianie dwuskładnikowe  
(RSA SecurID®)

yy Hasło jednorazowe (OTP)

MODELE AC 
(PRĄD PRZEMIENNY) OPIS

ACS802EAC-001 Konsola ACS800 z 2 portami, zewnętrzne zasilanie AC/DC, kabel zasilający typu US

ACS802MEAC-001
Konsola ACS800 z 2 portami i modemem analogowym, zewnętrzne zasilanie AC/DC, 
kabel zasilający typu US

ACS804EAC-001 Konsola ACS800 z 4 portami, zewnętrzne zasilanie AC/DC, kabel zasilający typu US

ACS804MEAC-001
Konsola ACS800 z 4 portami i modemem analogowym, zewnętrzne zasilanie AC/DC, 
kabel zasilający typu US

ACS808EAC-001 Konsola ACS800 z 8 portami, zewnętrzne zasilanie AC/DC, kabel zasilający typu US

ACS808MEAC-001
Konsola ACS800 z 8 portami i modemem analogowym, zewnętrzne zasilanie AC/DC, 
kabel zasilający typu US

Szczegóły dotyczące zamawiania

Są również dostępne inne modele. Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy.

Modele zasilaczy sieciowych

MODELE DC 
(PRĄD STAŁY) OPIS

ACACS802EAC-400 Konsola ACS800 z 2 portami, zewnętrzne zasilanie AC/DC, kabel zasilający typu PDU

ACS802MEAC-400
Konsola ACS800 z 2 portami i modemem analogowym, zewnętrzne zasilanie AC/DC, 
kabel zasilający typu PDU

ACS804EAC-400 Konsola ACS800 z 4 portami, zewnętrzne zasilanie AC/DC, kabel zasilający typu PDU

ACS804MEAC-400
Konsola ACS800 z 4 portami i modemem analogowym, zewnętrzne zasilanie AC/DC, 
kabel zasilający typu PDU

ACS808EAC-400 Konsola ACS800 z 8 portami, zewnętrzne zasilanie AC/DC, kabel zasilający typu PDU

ACS808MEAC-400
Konsola ACS800 z 8 portami i modemem analogowym, zewnętrzne zasilanie AC/DC, 
kabel zasilający typu PDU



yy Obsługa lokalnego, zapasowego  
uwierzytelniania użytkowników

yy PAP/CHAP i uwierzytelnianie EAP 
(Extensible Auhtentication Protocol) 
(dla linii dial-up)

yy Uwierzytelnianie grupowe:

• TACACS+, RADIUS i LDAP

• Dostęp przez port

• Dostęp przez listwy zasilające

• Priorytet urządzenia

yy Filtrowanie bezpieczeństwa i pakietów IP

yy Lista dostępu użytkowników wg portów

yy Dziennik zdarzeń systemowych

yy Obsługa protokołu IPSec 
z przechodzeniem translacji NAT

yy Obsługa przekazywania IP

yy Bezpieczne domyślne ustawienia 
fabryczne

yy Wymuszanie stosowania silnych haseł

Zarządzanie z konsoli

yy Sesje zabezpieczone przed przerwaniem  
(certyfikat Solaris Ready)

yy Obsługa Break Over SSH

yy Buforowanie danych w sesjach offline — 
lokalne i zdalne (oprogramowanie  
NFS/Syslog/DSView)

yy Filtry syslog bazujące na poziomie

yy Znaczniki czasowe i rotacje  
buforowania danych

yy Nieograniczona liczba jednoczesnych 
sesji dostępu na tym samym porcie 
(podsłuchiwanie portu) z możliwością 
przełączania

yy Konfigurowalne powiadomienia 
o zdarzeniach (e-mail, pager, SNMP trap)

yy Konfigurowalna obsługa stref czasowych

yy Wielopoziomowe i konfigurowane poziomy 
dostępu użytkownika

Dostęp przez port

yy Bezpośrednio wg nazwy serwera  
lub nazwy urządzenia

yy Polecenie z wiersza poleceń

yy Jednoczesny dostęp Telnet i SSH

yy HTTP/HTTPS

Zarządzanie systemem

yy Sieciowy kreator konfiguracji dla  
początkujących użytkowników

yy Automatyczne wdrożenie dzięki funkcji 
automatycznego wykrywania

yy Interfejs wiersza polecenia (CLI)

yy Sieciowy interfejs zarządzania 
(HTTP/HTTPS)

yy SNMP

yy Wewnętrzny czujnik temperatury

Okablowanie

yy Adaptery zgodne z kablami CAT-5  
upraszczają okablowanie

yy Automatyczne wykrywanie funkcji styków 
Cyclades i Cisco na portach szeregowych

Uaktualnienia

yy Uaktualnienia dostępne bezpłatnie  
w witrynie FTP

yy Obsługa TFTP umożliwiająca 
uruchamianie przez sieć
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