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Dongle thông minh 
 
 

 

Thông minh 
Thiết kế quản lý Zero-export thông minh 

Hỗ trợ hệ thống giám sát của Bên thứ Ba 1 

Đơn giản 
Cắm và Sử dụng 

Hỗ trợ tối đa 10 thiết bị 

Đáng tin cậy 
IP65 

Hỗ trợ tự động kết nối lại 

 

Thông số kỹ thuật Dongle thông minh-WLAN Dongle thông minh -4G 

 

Dữ liệu chung 
Số lượng thiết bị có thể điều khiển tối đa 10 

Số lượng biến tần có thể điều khiển tối đa 10 (Biến tần kết nối thông qua RS485) 

Giao diện kết nối USB 

Lắp đặt Cắm và Sử dụng 

Hiển thị Đèn báo LED 

Kích thước (Rộng * Cao * Sâu) 130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 inch) 

Trọng lượng 90 g (0,2 lb.) 

Cấp bảo vệ IP65 

Năng lượng tiêu thụ (thông thường) 2 W 3,5 W 
 

Tham số mạng không dây 
Loại thẻ sim / Sim siêu nhỏ (15 mm*25 mm) 

 

 
Tiêu chuẩn và tần số được hỗ trợ 

 

802,11 b / g / n 

2,4 GHz 

 

4G: FDD-LTE / TDD-LTE 
3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / 

HSPA+ 

2G: GSM / GPRS / EDGE 2 

 

Môi trường 
Phạm vi nhiệt độ vận hành -30 ℃ to +65 ℃ (-22 ℉ to 149 ℉) 

Phạm vi độ ẩm tương đối 5 - 95% RH 

Phạm vi nhiệt độ lưu trữ -40℃ to +70℃ (-40 ℉ to 158 ℉) 

Độ cao tối đa so với mực nước biển 4.000 m (13.123 ft.) 
 

Tuân thủ tiêu chuẩn (thông tin chi tiết có sẵn theo yêu cầu) 
Chứng nhận CE, 

RCM 

CE, Loại phê duyệt cho Thái Lan, MIC 

 

Tương thích với biến tần 
 

Loại biến tần 
 

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 

SUN2000-60KTL-M0 

 

*1: Hệ thống quản lý của Bên thứ Ba sẽ chọn phương thúc truyền dữ liệu thích hợp với Smart Dongle Huawei. 
*2: Để biết danh sách nhà mạng được đề xuất và chi tiết về tần số được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương. 

*3: Để đảm bảo truyền tải dữ liệu ổn định, Huawei khuyến nghị lắp đặt 4G Dongle ở các khu vực có tín hiệu di động ổn định (tín hiệu 2G ≥4 bar, tín hiệu 3G/4G ≥3 bar). 


