
Tecnologias de Comunicação sem Fio

Mguard Secure Cloud

Mguard



1. Acessar o portal MGUARD SECURE CLOUD

a) Fazer login – SIGN IN

b) Inserir dados do usuário para login

https://us.cloud.mguard.com

Conta: PHO91301US
User: phoenixcontactrs@gmail.com
Senha: Pxc@123456



2. Configurar o hardware a ser acessado remotamente - mGuard

a) Criar uma nova configuração de dispositivo ou editar uma já feita

b) Escolher o modo em que o dispositivo irá trabalhar



c) Configuração da VPN que ira conectar ao hardware - mGuard

d) Inserir parâmetros da operadora de dados do chip a ser usado



e) Configuração da rede EXTERNA 

f) Configuração da rede INTERNA

DNS do Google - opcional

DHCP para que a operadora atribua um IP



g) Gerar o arquivo da configuração realizada

h) Download do arquivo de configuração realizada

i) Salve o arquivo ECS no cartão SD

j) Insira o cartão SD no slot frontal com o dispositivo energizado

k) Aguarde 5 segundo, desligue e ligue novamente o dispositivo



3. Configurar a VPN que irá se conectar ao portal MGUARD SECURE

a) Criar uma nova configuração de VPN

b) Editar parâmetros da nova VPN criada



c) Editar parâmetros da nova VPN criada

d) Configurar na mesma faixa de IP em que a máquina remota configurada

e) Gerar o arquivo de configuração realizada



f) Download do arquivo de configuração de VPN realizada

4. Abrir o software Shrew Soft VPN

a) Importar a configuração ao discador VPN Shrew Soft VPN 



b) Buscar e importar o arquivo de configuração de VPN feito no portal

c) Renomei a configuração de VPN de acordo sua preferência



5. Fechar conexão VPN com o portal MGUARD SECURE CLOUD

a) Duplo clique na conexão configurada ELETROFAIR em seguida Connect

b) Entre com a mesma senha configurada e em seguida OK

Túnel VPN estabelecido

Pxc@123456



c) Conexão VPN ao porta MGUARD SECURE estabelecida com sucesso

6. Fechar roteamento de VPN até o dispositivo MGUARD remoto

a) Conexão VPN entre usuário e MGUARD remoto estabelecida com sucesso



7. Teste de conexão de com os dispositivos remotos - Ping

a) Modem: ping 192.168.1.1

b) CLP: ping 192.168.1.2

c) Abra qualquer browser de navegação de internet e digite o IP do CLP.



d) Muito bem agora você está navegando no supervisório Web que está 
rodando dentro do CLP remoto.

Phoenix e depois tecle ENTER



• O controle pode ser feito através dos dips no kit

• O dip 0 irá habilita/desabilita a possibilidade de se fazer o controle 
remotamente através da interface web




