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De nya intelligenta Dell EMC Edge Gateway-enheterna hjälper företag att 
knyta samman OT-/IT-miljöer och utvinna värde ur kantgenererade data utan 
avbrott i infrastrukturen. Dessa kantgatewayer finns i två modeller, 3200 och 
5200. Med dem kan företaget samla in, konsolidera och utföra enklare analyser 
av de enorma mängder data som genereras från flera kantenheter. Dell EMC 
Edge Gateway-enheterna har en tålig, fläktlös design, och de är kompakta och 
robusta nog att kunna köras dygnet runt. De ger insikter i realtid som leder till 
högre effektivitet, lägre kostnader och bättre resultat för företaget. 

Insikter som går att åtgärda där de behövs. 
Dell EMC Edge Gateway-enheter ger era äldre system och moderna sensorer 
tillgång till internet, så att ni kan samla in och bearbeta liveströmmar med data 
ute vid kanten, vilket kortar svarstiden och sparar bandbredd. De underliggande, 
kraftfulla Intel Core-I- och Atom-processorerna är snabbare och ger er kraft 
att köra intensiva arbetsbelastningar för att utvinna för företaget värdefulla 
insikter, särskilt när de kombineras med program som förbättrar automatiserad 
datakurering och dataanalyser. På så vis kan ni behandla det viktiga lokalt då 
plats och fart är viktigt. 

Säkra anslutningar i alla OT- och IT-miljöer 
Anslut era kantenheter på olika sätt: traditionella LAN och WWAN, 4G eller 
5G samt kompatibilitet med ett stort urval av sensornätverk, styrsystem och 
standardprotokoll i branschen. Dell EMC Edge Gateway-enheter erbjuder 
även optimerade anslutningsmöjligheter från kant till moln och kärna och 
skickar endast meningsfulla data till molnet eller till ett centralt datacenter. 
Robust säkerhet krävs för att ansluta så många infrastrukturdelar, och ni kan 
lita på Dell Technologies omfattande IT-säkerhetssortiment. 

Oavbrutna prestanda var och när som helst 
Se till att driften och produktiviteten hålls uppe för att öka realtidsprestandan. 
Dell EMC Edge Gateway-enheter är konstruerade för att köras dygnet 
runt i de mest extrema miljöerna i fråga om temperatur, tryck, vibrationer, 
luftfuktighet och mycket annat. Dessa gatewayer har en formfaktor för 
industriellt bruk, är fläktfria och har kompakt utformning. De kan användas 
under ett flertal omständigheter. Och ni behöver inte kompromissa med 
energiförbrukningen, för de har flera funktioner för att sänka effektåtgången 
så att ni kan spara ännu mer på driften genom att använda funktioner för 
spänningsfluktuationer och larm. 

Anpassningsbara alternativ som passar era behov 
Det finns även versioner av gatewayerna som är särskilt utformade för 
ursprungstillverkare, som kan applicera sitt eget varumärke på dem. Med 
ett långt livscykelmål på fem år kan vi erbjuda en anpassad gateway för just 
era affärsbehov. 



Användningsfall Modulär design

• Industriell automatisering • 4G- och 5G-alternativ

• Förutsägbart underhåll • OEM-färdiga alternativ

• Maskinkontroll och tillförlitlighet • Funktionella moduler

• Övervakning och hantering av tillgångar • Möjlighet att byta varumärke

• Datainsamling

• Kvalitetssäkring

• Övervakning med säkerhetskameror

• Analys av försäljningstillfällen  
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Förbättra era affärsresultat och öka effektiviteten med Dell EMC Edge Gateway-enheter 

Håll er underrättade: 
Kontakta vårt våra säljare och få de senaste nyheterna om lanseringen av Dell EMC Edge Gateway. 

Mer information om 
Dell EMC Edge Gateway 

Kontakta en 
Dell Technologies-expert 

Visa fler resurser om 
kantlösningar 

Delta i samtalet med 
#SimplifyYourEdge 
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