
Subiect distanţier

Fişă de instrucţiuni
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un dispozitiv SiteManager din seria RT1.
Pentru a vă asigura că produsul este utilizat în siguranţă, citiţi acest
document cu atenţie. Aceasta este o traducere automată a documentului
master original în limba engleză. Dacă aveți dubii, consultați documentul
master original în limba engleză.
Păstraţi acest document într-un loc sigur şi aveţi grijă să-i fie înmânat
utilizatorului final al produsului.
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Mărci comerciale
Numele de companii şi de produse din acest document sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor
respective.
Soluţia de acces de la distanţă seria RT1 este un produs marca
OMRON dezvoltat de Secomea. Secomea este un producător de top
de echipamente de comunicaţii industriale, cu accent pe securitatea şi
utilizabilitatea produselor.

Măsuri preventive de securitate
Definirea informaţiilor privind prevenţia

AVERTIZARE

Indică o situaţie posibil periculoasă care, dacă nu
este evitată, poate duce la deces sau vătămări
corporale grave. În plus, pot exista daune materiale
serioase.

Prudență
Indică o situaţie posibil periculoasă care, dacă nu
este evitată, poate duce la vătămări corporale
minore sau moderate ori la daune materiale.

Măsuri preventive de securitate

AVERTIZARE

Pentru a fi conform cu certificările de securitate, acest produs trebuie
să fie instalat într-un loc cu acces restricţionat.
Nu încercaţi să dezasamblaţi, să reparaţi sau să modificaţi în vreun fel
produsul. Dacă faceţi acest lucru, există risc de defecţiuni sau
incendiu.
Asiguraţi-vă că numai persoane competente şi calificate efectuează
instalarea şi configurarea unităţii RT1. Instalarea incorectă sau setările
de securitate nerecomandate vă pot pune sistemul în pericol.
Asiguraţi-vă că unitatea RT1 are instalată întotdeauna cea mai recentă
versiune de firmware, pentru cea mai bună funcţionare şi securitate
cibernetică.
Nu conectaţi porturile DEV şi UPLINK la aceeaşi reţea fizică. Dacă
faceţi acest lucru, vă puneţi în pericol sistemul.
Nu atribuiţi adresa DEV în aceeaşi reţea logică în care este portul
UPLINK. Dacă faceţi acest lucru, vă puneţi în pericol sistemul.

Măsuri preventive pentru o utilizare sigură

Utilizaţi întotdeauna o sursă de alimentare care furnizează curent în
intervalul specificat pentru produs.
Nu îndoiţi şi nu trageţi de cabluri dincolo de limita normală. Nu puneţi
obiecte grele pe cabluri sau alte linii ale cablajului. Dacă faceţi lucru,
cablurile se pot rupe.
Nu scăpaţi produsul şi nu îl supuneţi unor vibraţii sau şocuri anormale.
Dacă faceţi acest lucru, există risc de defectare a produsului sau de
incendiu.
După ce faceţi schimbări la cablajul unităţii, aveţi grijă să verificaţi
toate conexiunile înainte de a porni sursa de alimentare. Conexiunile
incorecte pot cauza deteriorarea permanentă a unităţii sau a
sistemului dvs.
Când despachetaţi, verificaţi cu atenţie dacă nu există zgârieturi
externe sau alte semne de deteriorare. De asemenea, clătinaţi uşor
produsul şi verificaţi dacă nu se aud sunete anormale.

Verificaţi des dispozitivul SiteManager pentru a vă asigura că
suprafaţa sa nu este crăpată şi că nu există semne de uzură. Dacă
suprafaţa este crăpată sau există semne de uzură, deconectaţi
imediat dispozitivul SiteManager.
Eliminaţi produsul în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Măsuri preventive pentru o utilizare corectă

Nu operaţi şi nu depozitaţi produsul în următoarele locuri.
Funcţionarea se poate opri sau pot apărea defecţiuni.
* Locuri expuse la lumina directă a soarelui
* Locurile expuse la temperaturi sau umiditate în afara intervalelor
prevăzute în specificaţii
* Locuri expuse la condens ca urmare a variaţiilor mari de temperatură
* Locuri expuse la gaze corozive sau inflamabile
* Locuri expuse la praf (în special praf care conţine fier) sau săruri
* Locuri expuse la apă, ulei sau soluţii chimice
* Locuri expuse la şocuri sau vibraţii
Luaţi măsuri adecvate şi suficiente când instalaţi produsul în
următoarele locuri:
* Locuri expuse la zgomote puternice, de înaltă frecvenţă
* Locuri expuse la electricitate statică sau alte forme de zgomot
* Locuri expuse la câmpuri electromagnetice puternice
* Locuri posibil expuse la radioactivitate
* Locuri apropiate de liniile de înaltă tensiune
Atingeţi întotdeauna o bucată de metal care se află în contact cu
pământul pentru a descărca electricitatea statică din corp înainte de a
începe o procedură de instalare sau întreţinere.
Nu lăsaţi bucăţi tăiate de cabluri, aşchii sau alte materii străine să intre
în produs. În caz contrar, pot apărea arderi, defectări sau stricăciuni.
Acoperiţi produsul sau luaţi alte măsuri adecvate, în special la lucrările
de cablare.

Prezentare generală RT100

B C

A

Dispunerea poate diferi, în funcţie de configuraţia dvs.
A Vedere din faţă cu porturi Ethernet şi indicatoare cu LED.
B Vedere de sus cu fantă de (micro)SIM, Uplink mobil şi conectori USB.
C Vedere de jos cu conexiuni electrice, porturi IO şi port serial

Porturi Ethernet
Folosiţi un cablu patch standard de Ethernet (direct sau încrucişat)
pentru a conecta portul UPLINK la un comutator dintr-o reţea care are
acces la internet. Notă: Acest lucru nu se aplică în cazul modelelor care
folosesc WiFi sau 4G.
Conectaţi:

Numai portul UPLINK şi numai la echipamente de acces pe partea

Uplink. A
Uplink şi DEV la o reţea existentă sau separată. Asiguraţi-vă că

reţeaua conectată este separată de reţeaua UPLINK. B

PLC

192.168.2.100/24

PLC

192.168.2.2/24

10.0.0.2

192.168.2.2/24

192.168.2.5/24
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Notă:

NU conectaţi DEV şi UPLINK la aceeaşi reţea fizică. C
NU atribuiţi adresa DEV la aceeaşi reţea logică în care este adresa

UPLINK.C D

Indicatoare cu LED
Indicatoarele cu LED furnizează informaţii despre stare.
Reţineţi că ar putea să dureze o vreme până când LED-ul de stare va
reflecta o stare nouă. De exemplu, poate dura până la 4 minute ca un
GM Disconnect să fie reflectat, în funcţie de setarea intervalului de Keep-
alive de pe GateManager.

Modele RT100 Stare Conectare
Pornire Roşu aprins

încontinuu
-

GateManager se conectează sau este
deconectat

Roşu clipeşte
de două ori

-

Gestionarea de la distanţă este
dezactivată prin INPUT1 sau GUI de la
SiteManager
SiteManager în modul de reactivare cu
SMS

- Pauză lungă +
2 clipiri verzi

GateManager conectat Verde aprins -
UPLINK este deconectat fizic
Configuraţia GateManager lipseşte din
SiteManager
Nu există cale către gazda GateManager
din cauza faptului că adresa sa este
configurată ca nume DNS, iar serverul
DNS nu este configurat sau nu este
accesibil / nu este în funcţiune

Roşu aprins -

LinkManager conectat - Verde aprins

Model RT100-W5M3010 (WiFi) UPLINK2
Nu există SSID WiFi configurat
SSID configurat, dar nicio cheie WiFi configurată
SSID şi cheie WiFi configurate, dar nu s-a găsit
punct de acces care să se potrivească cu SSID

Stins

SSID WiFi găsit, dar încă neconectat. Posibilă eroare
de cheie WiFi.

2 clipiri verzi

WiFi conectat. Verde aprins

Model RT100-4GM3010 (3G / 4G) UPLINK2
Nu s-a detectat un card SIM Stins
Cod PIN pentru SIM greşit sau lipsă 3 clipiri verzi
Cod PIN pentru SIM corect, dar fără conexiune.
(Depanare în GUI din SiteManager)

2 clipiri verzi

GPRS conectat (conexiune lentă) Verde aprins + 1
clipire verde

3G sau 4G conectat (conexiune rapidă) Verde aprins

Model RT100-4GM3010 (3G / 4G) UPLINK2
SiteManager este în modul de reactivare cu SMS Pauză lungă + 2

clipiri verzi

Conectori USB
Portul USB limitează consumul de energie al dispozitivelor periferice la
500 mA per conector USB. Acest lucru respectă standardul USB 2.0.

Porturi IO
Port de intrare digital 1 şi 2
Port de intrare 1 = atribuit implicit pentru a comuta la acces
GateManager. Conectaţi un comutator de pornire/oprire pentru a
controla când ar trebui să fie permis serviciul la distanţă.
STĂRI:
• Pornit = cel mult 0,16 V
• Nedefinit = 0,16-2,34 V
• Oprit = 2,34-3,3 V
• Oprit = neconectat (10 kΩ rezistenţă pull-up la 3,3 V)
Ieşire releu 1
Configurat implicit la Pornit când este conectat un LinkManager.
SFAT: Conectaţi un bec pentru a-i înştiinţa pe utilizatori că dispozitivul
este în reparaţii.
STĂRI:
• Oprit = pini izolaţi
• Pornit = pini conectaţi

SPECIFICAŢII:
Curent max. la masă = 0,5 A
Tensiune max. = 24 V
Ieşire digitală 2
STĂRI:
• Oprit = impedanţă min. 24 MΩ
• Pornit = impedanţă max. 0,5 Ω

SPECIFICAŢII:
Tip drenă deschisă = Tensiunea trebuie furnizată de o sursă externă
(max. 24 V) sau de Vout ping (5 V).
Curent max. la masă = 0,2 A

Instalare mecanică
Montare pe şină DIN

B

CA

1. Poziţionaţi partea de jos a dispozitivului SiteManager pe şina DIN şi

împingeţi-l în sus A .

2. În poziţia de sus, înclinaţi dispozitivul SiteManager pe orizontală. B

3. Coborâţi dispozitivul SiteManager şi daţi-i drumul. C

4. Asiguraţi-vă că este bine aşezat.

Instalare electrică
Conexiune electrică
A

C
B

A  Conectare la 12-24 V c.c.
B  Conectare la 0 V
C  Conectaţi masa pentru a reduce semnalele interferenţelor

Consum de energie: Max. 6 W.

Seria RT1  
SiteManager RT100



Instalarea software-ului
1. Conectaţi-vă la internet (3 metode menţionate mai jos)
2. Conectaţi-vă la GateManager (menţionat mai jos)
3. Configuraţi GateManager
4. Configuraţi SiteManager
5. Folosiţi LinkManager

Folosiţi UPLINK pentru acces la internet
SiteManager necesită acces la internet printr-un port UPLINK pentru a
ţinti un server GateManager. În mod implicit, îşi primeşte adresa IP prin
DHCP şi trebuie să configuraţi manual doar UPLINK-ul dacă veţi folosi
un IP fix pe UPLINK.
Alegeţi una dintre următoarele 4 metode:

1. Utilizaţi Appliance Launcher

a. Descărcaţi şi instalaţi instrumentul Appliance Launcher de la 
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Conectaţi portul UPLINK sau DEV1 de la SiteManager la reţeaua
locală şi porniţi-l. SiteManager trebuie să fie în aceeaşi subreţea
ca PC-ul dvs. O alternativă este să conectaţi SiteManager cu un
cablu Ethernet direct la PC.

c. Porniţi SiteManager şi aşteptaţi circa 1 minut ca să fie gata.
d. Porniţi Appliance Launcher, iar SiteManager ar trebui să fie afişat

în primul ecran. Dacă nu apare imediat, încercaţi să apăsaţi de
câteva ori butonul Căutare. (Reţineţi că Appliance Launcher va
afişa SiteManager numai dacă PC-ul dvs. are o adresă IP cu
adevărat privată (10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x ori
169.254.x.x))

e. Urmaţi indicaţiile Expertului şi stabiliţi adresa UPLINK dacă doriţi
să folosiţi o adresă IP fixă sau continuaţi conform indicaţiilor
Expertului către meniul UPLINK2 pentru a seta cheia WiFi /
SSID pentru un modul cu WiFi integrat sau un cod PIN pentru un
modem de bandă largă integrat.

f. Configuraţi setările GateManager.
Consultaţi Configuraţi GateManager on page 2 pentru detalii.

2. Folosiţi adresa IP implicită (10.0.0.1)

a. Conectaţi portul DEV1 de la SiteManager la portul Ethernet al
PC-ului folosind un cablu Ethernet standard.

b. Configuraţi adaptorul Ethernet al PC-ului dvs. la 10.0.0.2 masca
de subreţea 255.255.255.0.

c. Porniţi SiteManager şi aşteptaţi circa 1 minut ca să fie gata.
d. Scrieţi următoarele în browserul web: https://10.0.0.1
e. Conectaţi-vă cu utilizatorul-administrator şi adresa MAC a

dispozitivului SiteManager drept parolă (tipărită pe eticheta
produsului).

f. Intraţi în meniul Sistem --> UPLINK pentru a stabili adresa
UPLINK dacă doriţi să folosiţi o adresă IP fixă sau intraţi în
meniul UPLINK2 pentru a seta cheia WiFi / SSID pentru un
modul cu WiFi integrat sau un cod PIN pentru un modem de
bandă largă integrat.

g. Configuraţi setările GateManager.
Consultaţi Configuraţi GateManager on page 2 pentru detalii.

3. Folosiţi un server DHCP

a. Conectaţi portul UPLINK de la SiteManager la reţeaua dvs.
locală şi porniţi-l.

b. În circa 1 minut, SiteManager trebuie să primească o adresă IP
de la serverul DHCP.

c. Verificaţi lista de atribuiri a serverului DHCP pentru a vedea care
este adresa IP.

d. Scrieţi adresa IP în browser, precedată de https:// (de ex. https://
192.168.41.13).

e. Conectaţi-vă cu utilizatorul-administrator şi adresa MAC a
dispozitivului SiteManager drept parolă (tipărită pe eticheta
produsului).

f. Intraţi în meniul Sistem --> UPLINK pentru a stabili adresa
UPLINK dacă doriţi să setaţi o adresă IP fixă sau intraţi în meniul
UPLINK2 pentru a seta cheia WiFi / SSID pentru un modul cu
WiFi integrat sau un cod PIN pentru un modem de bandă largă
integrat.

g. Configuraţi setările GateManager.
Consultaţi Configuraţi GateManager on page 2 pentru detalii.

4. Folosiţi un stick de memorie USB

a. Porniţi GateManager cu domeniul furnizat.

b. Introduceţi următorii parametri ai GateManager: adresa
GateManager, token domeniu şi nume SiteManager.

c. Faceţi clic pe simbolul „Configurare USB” şi stabiliţi setările
portului UPLINK sau UPLINK2. Dacă SiteManager este conectat
la un intranet local cu server DHCP, nu aveţi de configurat nimic.

d. Faceţi clic pe „Creare” pentru a salva local în PC-ul dvs. fişierul
cfg.

e. Copiaţi fişierul cfg pe un stick de memorie USB formatat fat32.
f. Porniţi SiteManager şi aşteptaţi până când este gata (Starea a

încetat să se mai aprindă intermitent)
g. Introduceţi stickul de memorie şi aşteptaţi până când

SiteManager a repornit automat. Dacă SiteManager are acces la
GateManager, STAREA ar trebui să se facă verde.

h. Scoateţi stickul de memorie. Nu mai este nevoie de alte
configurări.

Folosiţi un modem de bandă largă pentru acces la
internet

Conexiunea prin modemul de bandă largă este numită UPLINK2.
SiteManager va încerca în mod implicit să folosească conexiunea
Ethernet (UPLINK) şi va folosi UPLINK2 numai când se pierde
conexiunea la internet prin UPLINK. Odată conexiunea stabilită pe
UPLINK2, comutarea la UPLINK se va încerca numai la următoarea
repornire sau dacă se pierde conexiunea la internet prin UPLINK2.
Model RT100-EMM3010: Este integrat un modem de bandă largă.
Pentru a reduce traficul de date, puteţi configura UPLINK2 să lase
conexiunea de bandă largă să intre în modul de repaus dacă este
inactivă. Conexiunea va fi restabilită când se trimite un SMS la numărul
de telefon de pe cardul SIM.
Modem sau cartelă SIM fără cod PIN pentru SIM
Configurarea UPLINK2 în SiteManager nu este necesară. (Codul PIN
poate fi eliminat de pe o cartelă SIM introducând-o într-un telefon mobil
standard şi folosind funcţia de eliminare a codului PIN al cartelei SIM din
telefon.)
Modem cu cod PIN pentru SIM
Dacă modemul foloseşte un cod PIN pentru SIM, introduceţi-l în meniul
UPLINK2 din SiteManager. SiteManager va detecta automat numele
punctului de acces (APN) dintr-un tabel intern, dar APN poate fi introdus
şi manual, prin GUI din SiteManager.
Introducerea cartelei SIM
Introduceţi cartela SIM în SiteManager.

1. Glisaţi cartela SIM în fantă şi apăsaţi-o înăuntru până auziţi sau
observaţi că blocarea cu arc s-a activat.

2. Aveţi grijă ca SIM-ul să nu iasă în afară din panoul dispozitivului
SiteManager. Astfel este sigur că SIM-ul este introdus corect.

Model RT100-W5M3010 (WiFi)
Este integrat un modul client WiFi.
Aceste modele pot funcţiona ca punct de acces WiFi.
Toate celelalte modele
Conexiunea este numită UPLINK2. Când se activează clientul WiFi,
SiteManager va încerca implicit să se conecteze la „SiteManager”-ul
SSID şi la adresa MAC de la SiteManager drept cheie WiFi.
O anumită cheie WiFi şi SSID se pot configura în meniul UPLINK2 din
SiteManager.
Şi aceste modele pot funcţiona ca puncte de acces WiFi.
SSID care va fi difuzat în modul AP şi cheia WiFi se pot configura în
meniul DEV1 din SiteManager.

Configurarea dispozitivelor conectate
Aveţi grijă ca dispozitivele conectate să fie configurate sigur.

1. Folosiţi parole pentru dispozitivele conectate când sunt disponibile.
2. Restricţionaţi accesul la dispozitivele din GateManager doar la

utilizatorii adecvaţi.

3. Limitaţi configurarea dispozitivelor din SiteManager la setări specifice
dispozitivelor şi nu deschideţi porturi/setări inutile.

4. Când se deschide RDP/VNC, aveţi grijă la alte dispozitive din
reţeaua conectată. Asiguraţi-vă că aceste dispozitive sunt protejate
sau mutaţi-le în altă reţea.

Configuraţi GateManager
1. În Web GUI din SiteManager, intraţi în meniul GateManager -->

General (dacă folosiţi Appliance Launcher, urmaţi indicaţiile
Expertului către pagina Parametrilor GateManager).

2. Introduceţi adresa IP a serverului GateManager la care SiteManager
ar trebui să se conecteze şi un token pentru domeniul unde ar trebui
să apară SiteManager. Ar trebui să primiţi aceste informaţii de la
administrator sau de unde aţi primit dispozitivul SiteManager.

3. După ce aţi introdus setările, ar trebui să reporniţi SiteManager.
Remarcaţi că LED-ul de stare se face verde continuu, ceea ce arată
că SiteManager este conectat la GateManager.

4. Odată conexiunea făcută la GateManager, puteţi folosi consola
GateManager sau un client LinkManager pentru a obţine acces de la
distanţă la Web GUI din SiteManager pentru a efectua configurări
suplimentare (porturi DEV, agenţi etc.)

5. Puteţi descărca ghiduri detaliate, firmware nou etc. de la https://
kb.secomea.com/docs/

Înştiinţări privind reglementările
Conformitatea produsului: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47 cfr
partea 15

Acest echipament a fost testat şi s-a determinat că respectă limitele
pentru dispozitivele digitale din Clasa A, în conformitate cu Partea 15 din
Regulile FCC. Aceste limite au rolul de a furniza o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţelor dăunătoare atunci când echipamentul este
utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează
şi poate radia energie pe frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi
utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate provoca
interferenţe dăunătoare cu comunicaţiile radio. Funcţionarea acestui
echipament în zonele rezidenţiale poate provoca interferenţe
dăunătoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze interferenţa pe
propria cheltuială. Funcţionarea se supune următoarelor condiţii:

1. Acest dispozitiv ar putea să nu provoace interferenţe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv

interferenţele care pot cauza o funcţionare nedorită.

Japan Tele MIC (007-D160018007) (model RT100-4GM3010-J)
Specific modelelor RT100-W5M3010:

1. Modulul acceptă IEEE 802.11 radio b/g/n în banda de 2,4 GHz, cu o
putere maximă de ieşire de +15 dBm pentru IEEE 802.11 g/n şi +17
dBm pentru EEE 802.11b

2. Modulul este menţionat la ID-ul de certificare FCC: QOQWF111 şi
IC: 5123A-BGTWF111. Pentru a fi conform pe deplin cu FCC/IC,
câştigul maxim al unei antene conectate nu trebuie să depăşească
2,0 dBi

3. Modulul acceptă IEEE 802.11 radio b/g/n/ac în benzile de 2,4 GHz şi
5 GHz, cu o putere maximă de ieşire de +16 dBm pentru IEEE
802.11 g/n, +18 dBm pentru IEEE 802.11b şi 10 dBm pentru IEEE
802.11ac

4. Modulul este menţionat la ID-ul de certificare FCC: TLZ-CM389NF şi
IC: 6100A-CM389NF. Pentru a fi conform pe deplin cu FCC/IC,
câştigul maxim al unei antene conectate nu trebuie să depăşească
2,0 dBi

Specific modelului RT100-4GM3010

1. Modulul este aprobat FCC şi PTCRB. Pentru a fi conform pe deplin
cu FCC/IC, trebuie întrunite următoarele condiţii: a) Trebuie păstrată
tot timpul o distanţă de cel puţin 20 cm între antenă şi corpul
utilizatorului. b) Câştigul maxim al unei antene conectate inclusiv
pierderea pe cablu într-o situaţie de expunere mobilă exclusivă nu
trebuie să depăşească 3,5 dBi în banda celulară.

Manuale relevante RT100
Numere model Nume manual Cat. Nr.
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Adecvarea pentru utilizare
Companiile OMRON nu sunt responsabile pentru conformitatea cu
standardele, codurile sau reglementările care se aplică combinaţiei
Produsului din aplicaţia Cumpărătorului sau utilizării Produsului. La
cererea Cumpărătorului, OMRON va furniza documente de certificare
terţe care precizează parametrii şi limitările de utilizare aplicabile pentru
Produs. Aceste informaţii în sine nu sunt suficiente pentru a determina în
întregime dacă Produsul este adecvat în combinaţie cu produsul final, cu
utilajul, cu sistemul sau cu alte întrebuinţări sau utilizări. Cumpărătorul
este singurul responsabil pentru a determina cât de adecvat este un
Produs anume pentru întrebuinţarea, produsul sau sistemul
Cumpărătorului. Cumpărătorul îşi asumă responsabilitatea întrebuinţării
în toate situaţiile.
NU UTILIZAŢI NICIODATĂ PRODUSUL PENTRU O ÎNTREBUINŢARE
CARE PRESUPUNE RISCURI MARI LA ADRESA VIEŢII SAU
BUNURILOR FĂRĂ A VĂ ASIGURA CĂ SISTEMUL ÎN ÎNTREGIME A
FOST CONCEPUT SĂ ABORDEZE RISCURILE ŞI CĂ PRODUSELE
OMRON AU PARAMETRII ADECVAŢI ŞI SUNT INSTALATE PENTRU
UTILIZAREA AVUTĂ ÎN VEDERE ÎN CADRUL ECHIPAMENTULUI SAU
SISTEMULUI GENERAL.
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Tel: (86) 21-5037-2222

Fax: (86) 21-5037-2200

OMRON EUROPE B.V

Wegalaan 67-69, 2132 JD 

Hoofddorp, The Netherlands

Tel: (31)2356-81-300

Fax: (31)2356-81-388 

OMRON ASIA PACIFIC PTE. 

LTD. 

No. 438A Alexandra Road

 # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra 

Technopark,  Singapore 119967 

Tel: (65) 6835-3011

Fax: (65) 6835-2711 

Note: Specifications subject to change without notice.
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