Data Sheet SYOS | Model: Gateway RAK7258

Gateway LoRa
VISÃO GERAL
Dispositivo eletrônico responsável por receber via LoRa os dados enviados pelo produto Node Repetidor, e
transmiti-los para a Nuvem.

Principais Caracteristicas
Suporte a MQTT bridge e autenticação TLS.

Cartão TF para backup de log.
LoRaServer integrado para fácil implantação de aplicativos e integração de Gateways.
Pode se integrar com servidores de rede privados (ChirpStack) e públicos (TTN).
Sistema operacional baseado em OpenWRT.
Interface web simples para conﬁguração e monitoramento.
Backup multi back-haul com Ethernet, WiFi, celular (opcional LTE Cat 4).
Ethernet 100M base-T com PoE (802.3 af).
Suporte completo LoRaWAN Stack (V 1.0.3).
Dimensões: 180x120x43mm

Interfaces
Incluem DC 12V, interface ETH, interface de console, chave de reset, porta USB, slot Nano SIM, slot de cartão TF, seis
(6) LEDs indicadores de status, conector de antena LoRa etc.

Aviso
O dispositivo não deve ser ligado sem a antena LoRa conectada para evitar danos potenciais.
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Reset de fábrica
A função da tecla Reset é a seguinte:
•
•

Toque curto : Reinicia o Gateway
Pressão longa ( 5 segundos e acima ): Restaurar conﬁgurações de fábrica

Vista traseira gateway | Botão de reset

Indicadores LED de status
Indicação de status

Leds
PWR

Indicador de energia, o LED está ligado quando o dispositivo está ligado

ETH

LIGADO - o link está ativo, DESLIGADO - o link está desativado, Piscando - Os dados estão sendo transferidos

LoRa

LIGADO - O status do módulo LoRa está ativo, DESLIGADO - O status do módulo LoRa está desativado, Piscando Os dados do módulo LoRa estão sendo transferidos

ACT

Reservado para uso futuro

STAT

Reservado para uso futuro

WLAN

AP Mode : ON - WLAN status is up, Flashing - Data is being transferred

Aviso
STA Mode : Slow Flashing (1Hz) - Disconnected, ON - Connected, Flashing - Data is being transferred

Guia de montagem na parede
1-Use uma broca de 5 milímetros para fazer 2 furos na parede. Siga as dimensões da imagem
como orientação para espaçar os furos. Quando terminar, insira as âncoras de parafuso na
parede.
2-Instale os parafusos na parede, deixando cerca de 3 milímetros
de folga.
3-Insira as cabeças dos parafusos nos orifícios suspensos
localizados na placa traseira do gateway e, em seguida,
puxe suavemente para baixo para concluir a instalação.
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Modo AP de Wi-Fi
Por padrão, o Gateway funcionará no modo AP Wi-Fi, o que signiﬁca que você pode encontrar um SSID chamado "
RAK7258_XXXX " na lista de redes Wi-Fi do seu PC. " XXXX " são os dois últimos bytes do endereço MAC do
gateway.

Nota
Nenhuma senha é necessária para se conectar via Wi-Fi.
Usando o navegador da Web de sua preferência, faça o login com as credenciais fornecidas abaixo:
• Endereço do navegador :192.168.230.1
• Nome de usuário : root
• Senha : root

Login de interface de usuário Web

IP DHCP da porta WAN
Quando o servidor DHCP está na rede onde a interface WAN do gateway está localizada, a interface WAN pode
obter automaticamente o endereço IP. Após consultar o endereço IP do gateway através do Servidor DHCP, a
plataforma de gerenciamento WEB do gateway pode ser acessada através do endereço IP DHCP da interface
WAN. Da mesma forma que no modo Wi-Fi AP, o mesmo endereço IP: 192.168.230.1deve ser usado para acessar a
plataforma de gerenciamento web.

Conecte-se por Wi-Fi
Vá para Rede> Menu Wi-Fi e certiﬁque-se de habilitar o Cliente Wireless, pois ele está desabilitado inicialmente.
Insira ou clique em " Scan " para escolher seu ESSSID , selecione o método de criptograﬁa correto e insira a chave

Conexão por credencial Wi-Fi

Nota
Supondo que você tenha inserido os valores de parâmetro
corretos, você deve obter um endereço IP atribuído pelo
servidor DHCP integrado do roteador Wi-Fi (AP). Você pode
usar este novo endereço IP para fazer login por meio de um
navegador da web (da mesma forma que no modo AP).
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