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AS – HX10
Firewall

سیستم  AS-HX10فایروال انتقال اطالعات بر روی شبکه داده غیر امن میباشد.
این د ستگاه دارای  3پورت  Ethernetا ست که ارتباط با شبکه غیر امن از طریق یک پورت و ارتباط با شبکه
امن از طریق دو پورت دیگر برقرار میشود.اطالعات ورودی  /خروجی بر روی دو پورت امن را میتوان براساس
قوانین ) (Rulesگوناگونی محدود و یا مسدود نمود.
از سوی دیگر این سی ستم تمامی اطالعات خروجی از پورتهای امن خود را (پیش از انتقال بر روی پورت غیر
امن) رمزنگاری مینماید .کلید رمزنگاری بر روی این سیییسییتم با اسییتزاده از پروتک  AES256قاب تعریف و
استزاده است.
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در طراحی سیییسییتم  AS-HX10از تراشییه های قاب برنامه ریزی اسییتزاده شییده اسییت و کاربران سییامانه
میتوانند با استزاده از پورت  USBقرار گرفته بروی این سامانه روش (کلید) رمزنگاری را تغییر دهند.

• پورت اترنت

پورت ها

 1پورت اترنت الکتریکال (امن)

10/100/1000 Base-TX

 2پورت اترنت الکتریکال (غیر امن)

10/100/1000 Base-TX
10/100 Base-TX

• پورت مدیریتی
• پورت کلید رمزنگاری

ورودی تغذیه

USB Port
37-52V DC
180 – 240V AC

دمای اید آل کارکرد

 20 - 5درجه سانتیگراد

دمای مناسب کارکرد

 50 - 0درجه سانتیگراد

رطوبت مناسب

15٪ - 90٪

مشخصات

استاندارد 19"/ 1U
ابعاد سیستم

عمق 300 mm
50mm - 100mm - 150mm

وزن سیستم :

استانداردها
و
پروتکل ها
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