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• Monitoramento remoto da rede e do dispositivo
• Mapeamento de rede automatizado
• Interface do painel de controle de fácil utilização
• Saúde e diagnósticos da rede
• Alertas de status do dispositivo e da rede
• Acesso remoto à nuvem para dispositivos
• Gerenciamento remoto de energia
• Aplicativos e relatórios móveis voltados para o cliente
• Gerenciar várias redes
• Monitoramento SNMP
• Integração de sistemas de automação
• Suporte multiprotocolo
• Um mês (1 crédito) de serviço complementar incluído
• Compre créditos adicionais através do web portal da Domotz

TEW-D100

O Domotz Pro Box da TRENDnet é um sistema de monitoramento e gerenciamento de rede remoto que permite que integradores e profissionais de TI
detectem e solucionem facilmente problemas de rede e dispositivos em tempo real. Obtenha controle total sobre a rede do seu cliente através deste 
poderoso sistema que detecta e monitora todos os dispositivos IP. Acesse remotamente os dispositivos conectados, gerencie a energia do disposi-
tivo, faça diagnósticos de rede e seja alertado em tempo real sobre problemas de rede e dispositivos. 



Monitoramento da rede
Monitoramento de todos os dispositivos IP
independentemente da marca ou do fabricante.

Interface do painel de controle
O painel de controle do Domotz Pro, de fácil
utilização, permite visualizar e navegar rapidamente
entre vários agentes e sites de clientes.

Acesso remoto à dispositivos na nuvem
Conectividade remota a dispositivos da web, console
e desktop que suportam conexões HTTP, HTTPS,
RDP, SSH ou Telnet.

Monitoramento de tráfego
Monitorar o tráfego de dados para interfaces de rede
individuais de dispositivos SNMP habilitados.

Gerenciamento remoto de energia
Ligue e desligue os dispositivos usando a Web ou
aplicativos móveis via PoE (Power over Ethernet),
PDUs (Unidades de distribuição de energia), plugues
inteligentes e switches de rede gerenciados.

Alertas de rede e dispositivos
Receba notificações baseadas em eventos e alertas
de e-mail. Os alertas podem ser configurados por
conta.

Diagnósticos de rede
Execute testes de velocidade, verifique a integridade
da rede, monitore a conectividade do dispositivo e
execute a análise de largura de banda para detectar
possíveis gargalos e perda de pacotes.
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Monitoramento de rede e dispositivos
O Domotz Pro Box da TRENDnet monitora
todos os dispositivos IP em qualquer rede; o
status do dispositivo é verificado a cada 30
segundos. As alterações no status do
dispositivo e da rede são relatadas em tempo
real e são visíveis a partir de aplicativos
móveis e da Web.

Acesso remoto à dispositivos na nuvem
Acesse remotamente dispositivos da Web, do
desktop e do console em um clique. O
software suporta conectividade remota com
dispositivos que utilizam ligações HTTP,
HTTPS, RDP, SSH e Telnet. Não é necessário
configurar os parâmetros do roteador e
nenhuma VPN é necessária. O software
embutido suporta desktop remoto, permitindo
que você acesse facilmente máquinas de
cliente através de uma conexão criptografada.

Gerenciamento remoto de energia
Com a funcionalidade PoE do software
Domotz Pro Box, ligue e desligue as portas
individualmente em um switch gerenciável.
Remotamente ligue e desligue os dispositivos
e reinicialize-os diretamente através do
aplicativo. Use o recurso de Wake-on-Lan
automático, para ativar os dispositivos assim
que forem encontrados off-line.



Especificações
Padrão

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g

Padrões de hardware
• 1 x porta Gigabit
• 1 porta USB 2.0
• Porta de Alimentação
• LED indicador

Alimentação
• Entrada 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
• Saída 5V DC, 2A
• Consumo: Máx. 10W

Temperatura de operação
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de operação
• Máx. 80% sem condensação

Certificações
• CE
• FCC

Dimensões
• 108 x 72 x 40 mm (4.25 x 2.8 x 1.6 pol.)

Peso
• 126g (4,4 oz.)

Garantia
• 1 ano

Conteúdo da embalagem
• TEW-D100
• Guia de Instalação Rápida
• Cabo de rede (1 m / 3 pés)
• Adaptador de Energia (5V DC, 2A)
• Tomadas de alimentação US, EU, UK
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