
         
 

Conexão OPC robusta em rede sem DCOM 
gora você pode conectar seus servidores e clientes OPC em rede sem as complicações da configura-
ção do DCOM. Em vez disso, conecte um Cogent DataHub ao seu servidor OPC e outro Cogent DataHub 
ao seu cliente OPC, e configure uma conexão em túnel entre eles. Seus dados trafegam com segurança 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nunca trava ou derruba a conexão OPC  
Se a rede falhar por qualquer razão, o DataHub OPC Tunneller em cada extremidade do túnel mantém a cone-
xão com o servidor OPC e o cliente OPC. Todos os tags OPC mantêm seus valores mais recentes até que a rede 
seja restaurada e os dados voltem a ser atualizados automaticamente. 

 

 
 

Reconecta rapidamente após falhas de rede 
Outros softwares de tunnelling necessitam que sejam feitos ajustes criteriosos em parâmetros de temporiza-
ção para minimizar atrasos ou avisos falsos de falha de rede. O DataHub usa um modelo mais sofisticado para 
detectar falhas de rede que evita timeouts falsos e travamentos, permitindo uma reconexão rápida.  
 

Benefícios e Características 
 Sem complicações do DCOM  
 Fácil de configurar  
 Milhares de atualizações de dados por segundo  

 Segurança elevada com SSL  
 Otimiza conexões em redes de baixa  
 largura de banda  

A 

SERVIDORES E CLIENTES OPC EM REDE SEM AS COMPLICAÇÕES DO DCOM 
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pela rede através de firewalls usando TCP, e opcionalmente SSL.



Três principais razões porque o Cogent DataHub é a melhor solução de 
tunnelling disponível: 

  
 

 

COGENT DATAHUB OUTROS PRODUTOS DE TUNNELLING 

O Cogent DataHub mantém todas as transações 
OPC localmente no computador, desta forma
protege os programas clientes de quaisquer  

Os outros produtos expõem as transações OPC às 
irregularidades da rede, fazendo os programas
ficarem sujeitos a timeouts, atrasos e travamento.

 

 

 
 

 

 
 

O Cogent DataHub espelha os dados através da
rede, então ambos os lados mantêm um conjunto

both sides maintain a complete 

de todos os dados. Isto protege os clientes de falhas
na rede, uma vez que eles continuam a trabalhar
com os últimos valores conhecidos vindos do
servidor. Quando a conexão é restabelecida, ambos
os lados sincronizam o conjunto de dados. 

Os outros produtos transferem dados pela rede 
ponto a ponto e não mantêm conhecimento do  
estado atual dos pontos do sistema. Uma falha na 
rede deixa as aplicações cliente congeladas sem 
nenhum dado para trabalhar. 

Um único túnel pode ser compartilhado por várias
aplicações cliente. Isto reduz significativamente a
largura de banda da rede e o cliente pode reduzir o
custo de licenciamento porque todos os clientes
(ou servidores) no mesmo computador podem  

Os outros produtos de tunnelling precisam de uma
conexão de rede separada para cada conexão
cliente-servidor. Isto aumenta a carga no sistema,
a carga na rede e aumenta os custos de 
licenciamento. 

 

Informações do Sistema 
O Cogent DataHub suporta conexões servidor e cliente OPC DA 3 e DA 2 e também protocolo ODBC. Roda 
nos seguintes sistemas operacionais: 

 
  

 Windows 8 (32-bit & 64-bit)  
Windows 7 (3-bit & 64-bit)  

 Windows Server 2012 (64-bit)  
 Windows Server 2008 R2 (64-bit)  

 Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit)

2008 (32

 
 Windows Server 2003 SP2 (32-bit & 64-bit)  
 Windows Vista (32-bit & 64-bit)  
 Windows XP SP2 (32-bit & 64-bit)  

 

Informação para Pedido 
PRODUTO CÓDIGO DESCRIÇÃO  

DataHub DA Tunneller  DHTUN  Funções básicas do DataHub com OPC DA e Tunnelling  
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irregularidades na rede.

compartilhar uma única conexão de túnel.
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