
Conel ROUTER



Ethernet via 4G, 3G, GPRS och EDGE 
Routerserien från Conel är framtagen för att fungera i krävande 
applikationer. De erbjuder ett rikt urval av funktioner som säkerstäl-
ler hög säkerhet och en driftstabil uppkoppling. Produkterna ER75i 
v2 kopplar upp sig via GPRS eller EDGE, UR5i v2 dessutom via 
3G och LR77 v2 är en 4G-version.  CR10 v2 är en router för 3G 
via CDMA som används av Net1 i Sverige, en kombinationsrouter, 
UCR11 v2 kombinerar CDMA (Net1) med en vanlig 3G-router och 
växlar operatör vid störningar i uppkopplingen. 

Routrarnas höga driftsäkerhet gör att de återfinns i krävande app-
likationer som trafikljus, trafikövervakningssystem, maskinövervak-
ning, processövervakning samt i betalningssystem i fordon och 
bankomater. Därutöver finns många fler applikationer, ethernet är 
ju ett väletablerat kommunikationsgränssnitt med en otroligt stor 
spridning över hela världen. 

Nå fram i alla lägen
Routrarna används i applikationer spridda över stora delar av jor-
dens yta. Många av produkterna installeras i maskiner eller andra 
utrustningar som levereras över hela världen. I dag förekommer 
det att stora företag och industrier inte tilllåter fjärrdiagnosticering 
eller uppkoppling på distans mot maskiner då det ofta kräver att 
nätverket öppnas för åtkomst utifrån, något som ofta ses som en 
säkerhetsrisk. Att nå sin utrustning via EDGE, GPRS eller 3G är då 
ett alternativ som inte berör kundens nätverk, samtidigt som det 
faktum att maskinen eller utrustningen kan nås på distans ofta spa-
rar kostnader både för maskintillverkaren och kunden. En minime-
rad stopptid kan vara skillnaden mellan en lönsam och en olönsam 
fabrik. 



Conels routrar har ett säkerhetsperspektiv som återspeglas i en rad 
parametrar i produkterna. Routerserien stöder säkra uppkopplingar 
med IPSec, L2TP, Open VPN och GRE tunnlar. Dessutom finns 
dubbla SIM kort som tillval (ej CDMA-versionen), om en operatörs 
nät inte går att nå så kopplas SIM-kort nummer två in för att sä-
kerställa uppkopplingen. Och om en driftstörning inträffar skickar 
produkten ett SMS till ansvarig driftspersonal. 

Välj det nät som passar dig
Conels routrar finns i ett antal modeller, CR10 v2 använder CDMA 
(3G på 450 MHz) och övriga routrar en kombination av 4G, 3G, 
GPRS och EDGE beroende på modell. I grunden har de samma 
funktioner, det som skiljer dem åt är med vilken teknik de kopplar 
upp sig, vilket resulterar att man kan förvänta sig olika uppkopp-
lingshastigheter beroende på modell. Som standard har routern 
en Ethernet och en USB port (USB host) samt en I/O-port med en 
ingång och en utgång. Den kan därför användas för övervakning 
av en funktion och styrning av en annan med kommunikation via 
SMS. Routern finns i basicversion och fullversion. Båda versio-
nerna har en tillvalsport som kan beställas som Ethernet, RS-232, 
RS-485, M-BUS eller I/O-port, fullversionen har ytterligare en port 
som kan konfigureras som RS-232, RS-485, ethernet, wifi eller 
M-BUS. Fullversionen kan därmed utrustas med tre ethernetportar 
som fungerar som en ethernetswitch. Samtliga routrar finns med 
såväl aluminiumkapsling som plastkapsling.  
 
Routrarna är stabila och kraftfulla plattformar anpassade för krä-
vande användningsområden. Conels routrar kan monteras på DIN-
skena med ett därför avsett fäste som följer med i alla leveranser. 

Operatörssamarbete
Oavsett om du väljer en GPRS eller 4G router är dessa operatörs-
baserade lösningar och från tid till annan varierar utbudet av er-
bjudanden från olika operatörer. Induo har ett nära samarbete med 
branschens ledande operatörer varför vi kan rekommendera vilket 
abonnemang som passar dig i din applikation men även hjälpa dig 
att teckna abonnemanget och leverera en router som är klar att 
idriftsätta. 
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4G router | LTE · 3G fallback 

4G router för M2M
LR77 v2 är en 4G router med fallback till 3G 
och GPRS. Routern erbjuder hastigheter på 
upp till 100 Mbit/s i nedladdningshastighet. Den 
pålitliga routern är avsedd för krävande appli-
kationer och bygger på samma plattform som 
Conels övriga routrar vilket betyder säker upp-
koppling, hög driftsäkerhet och flexibla funktio-
ner. 4G routern erbjuder mobilt bredband med 
stöd för såväl existerande som kommande 4G 
frekvenser. Routern är baserad på ett Linux 
operativsystem med utrymme för egna mjukva-
ruapplikationer.  

Flexibla tillval
LR77 v2 är konstruerad för kontinuerlig drift i verksamhetskritiska 
system och baseras på såväl robust konstruktion som stabila 
mjukvaruegenskaper. LR77 v2 finns i två utföranden, full och basic, 
bägge dessa utföranden finns tillgängliga med plast eller alumini-
umkapsling. Det finns därmed fyra grundvarianter att välja mellan 
och en rad möjligheter till flexibel anpassning av routerns konfigu-
ration beroende på applikationens krav.  4G-routern är i grundutfö-
rande utrustad med Ethernet, USB 2.0 (host) och en I/O-port (med 
en larmingång och en reläutgång) vilken kan styras och övervakas 
via SMS.

Såväl basic- som fullversionen kan utrustas med extra portar:

Basic har en en extraport som kan beställas med Ethernet, RS-
232, RS-485, M-BUS eller  ytterigare I/O. 

Full: extraport ett kan beställas med Ethernet, RS-232, RS-485, 
M-BUS eller I/O. Extraport två kan beställas som Ethernet, RS-232, 
RS-485 eller M-BUS. Det finns därmed möjlighet till totalt tre ether-
netportar som tillsammans fungerar som en ethernetswitch eller 
som tre separata nätverk.

LR77 v2 router har en rad avancerade nätverksfunktioner som 
DHCP server, NAT (Network Adress Translation), NAT-T och Port 
Forwarding, funktioner för att bygga flexibla nätverk.

› 4G (LTE)
› 100 Mbit/s
› 3G fallback
› Aluminium eller 
plastkapsling

› Ethernet, RS-232/
RS-485/MBUS/ 
I/O port

Snabbfakta:

LR77 v2

Fullversion  Basicversion
2 x tillvalsport 1 x tillvalsport
Plast/metall Plast/metall

 1 x RS-232, RS-
 485, Ethernet eller MBUS**

1 x Ethernet
1 x Ethernet, RS-232,  
-485, I/O eller MBUS*



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Ett eller två SIM-kort
Routern har i fullversion dubbla SIM-kortsplatser med automatisk 
failover. LR77 v2 är förberedd för montering på DIN-skena och alla 
funktioner och anslutningar är lättåtkomliga och samlade på fron-
ten. 

Lättkonfigurerad och övervakad
LR77 v2 konfigureras via webläsare och ger dig information om 
uppkoppling, aktuell signalstyrkan med mera. Den stödjer även 
SNMP samt Conels routerövervakningsmjukvara R See Net som är 
kostnadsfri upp till fem enheter. 4G routern har fullt av nyttiga funk-
tioner som tillexempel stöd för IPsec X.509, L2TP, GRE tunnel samt 
Open VPN. Routern har också tidssynkronisering via NTP. 

Användbara mjukvarufunktioner
Routern baseras på ett Linuxoperativsystem och utrymme att 
ladda ned egna applikationer. Du kan ställa in routern att pinga 
med vissa tidsintervall för att säkerställa kontakt med omvärlden. 
Därtill finns även möjlighet att lägga in egna script som kan utföra 
avancerade funktioner. 

Nå från internet
Ett abonnemang med fast IP adress gör den utrustning du ansluter 
till routern tillgänglig via internet, routern har även Dyn-DNS stöd.

Teknisk specifikation LR77 v2 3G router
› frekvensområde: 4G (LTE): 800/900/1800/2100/2600 MHz 
 3G (HSPA+): 900 och 2100 MHz
 GSM/EDGE: 900/1800 och 1900 MHz 
› hastighet (ned-/upplänk):  100 Mbit/s/50 Mbit/s (4G) 
 21 Mbit/s/5,7 Mbit/s (3G)
› stöd för:  DSNMP, SNMP traps, DHCP, NAT, NAT-T, 
 IPsec, IPsec, OpenVPN, L2TP, VRRP, 
 PPPoE Bridge, DynDNS, NTP, VRRP, 
 HTTPS, SSH, OSPF, RIP, BGP kontroll mm
› matningsspänning:  10-30 VDC
› effektförbrukning:  3,5 W
› temperaturområde:  -20 - +55° C
› gränssnitt:  Ethernet, USB-Host (type A), I/O-port 
› *gränssnitt basic (tillval):  1 x extraport RS-232,-485, M-BUS, I/O,
 eller Ethernet 
› **gränssnitt full (tillval):  2 x extraportar: 
 Port 1: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet/I/O
 Port 2: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet
› antennkontakt:  SMA hane, 50 ohm 
› kapsling:  Plast/metall 
› vikt plast/metall:  150/270 g 
› mått: 42 × 76 × 113 mm
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3G router | HSPA+ · GSM 

3G router med HSPA+
UR5i v2 är en 3G router för HSPA+ med stöd 
för 14 Mbit/s nedladdningshastighet. Routern 
har fallback till 3G, EDGE eller GPRS beroende 
på tillgängligt nät. Routern är baserad på ett 
Linux operativsystem och har utrymme för egna 
applikationer. Routen har gjort sig känd för 
pålitlig uppkoppling samt innovativa och stabila 
mjukvarufunktioner.  

Flexibel och pålitlig
UR5i v2 finns i tre utföranden, Full, Basic och 
Libratum. Dessa utföranden finns med plast 
eller aluminiumkapsling och en rad valmöjlighe-
ter. UR5i v2 är förberedd för montering på DIN-
skena och alla funktioner och anslutningar är 
då samlade framåt. Routern finns med en eller 
två SIM-kortsplatser, med dubbla SIM går kan 
routern automatiskt byta över till en sekundär 
operatör tillexempel vid störningar i mobilnätet. 
 
UR5i v2 har en robust konstruktion och enhe-
ten är framtagen för kontinuerlig drift i verk-
samhetskritiska system. UR5i v2 är en router med avancerade 
nätverksfunktioner. Den har stöd för DHCP server, NAT (Network 
Adress Translation), NAT-T och Port Forwarding, funktioner för att 
bygga avancerade men flexibla nätverk. 
 
Du kan ställa in enheten till att skicka SMS vid störningar i 3G/GSM 
nätet eller vid störningar i spänningsmatningen. 

Basic och full
Routern UR5i v2 Basic och Full är i grunden utrustade med Ether-
net, USB 2.0 (host) och en I/O-port. I/O-porten kan användas för 
att via SMS övervaka en ingång och fjärrstyra en utgång. Både 
basic- och fullversionen kan utrustas med extra portar: 
 
Basic: har en extraport som kan beställas med Ethernet, RS-232, 
RS-485, M-BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika 
I/O-signaler. 

› 3G/GPRS/EDGE
› 14,4 Mbit/s
› Ethernet
› Aluminium eller 
plastkapsling

› RS-232/RS-485/ 
I/O port/ MBUS

Snabbfakta:

UR5i v2

Fullversion  Basicversion
2 x SIM-kort 1 x SIM-kort
2 x tillvalsport 1 x tillvalsport
Plast/metall Plast/metall

 1 x RS-232, RS-
 485, Ethernet, wifi 
 eller MBUS**

1 x Ethernet
1 x Ethernet, RS-232,  
-485, I/O eller MBUS*

Libratum
2 x SIM-kort
2 x Ethernetport 
Plast/metall

Tillval: wifi



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Full: extraport ett kan beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, M-
BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika I/O-signaler. 
Extraport två kan beställas som ethernet, RS-232, RS-485 eller 
M-BUS. Det finns alltså möjlighet till totalt tre ethernetportar som 
tillsammans fungerar som en ethernetswitch. Full-versionen av 
UR5i v2 har dubbla SIM-kort som standard och kan beställas med 
wifi istället för den tredje ethernetporten. 

Libratum
Libratummodellen har två ethernetportar som standard och dubbla 
SIM-kortsplatser. Den finns att beställa med eller utan wifi och finns 
i plast eller metallkapsling.  

 
Lättkonfigurerat
3G routern UR5i v2 konfigureras via en vanlig webläsare, och via 
webläsare kan Du dessutom få information om uppkoppling, aktu-
ell signalstyrkan med mera. UR5i v2 har fullt av nyttiga funktioner 
som tillexempel stöd för IPsec X.509, L2TP, GRE tunnel samt Open 
VPN. Routern har också tidssynkronisering via NTP. 

Användbara mjukvarufunktioner
Routern baseras på ett Linuxoperativsystem och utrymme att 
ladda ned applikationer, en rad färdiga sådana finns från Conel. Ett 
sådant exempel ger möjlighete att ställa in routern att pinga med 
vissa tidsintervall för att säkerställa kontakt med omvärlden. 

Teknisk specifikation UR5i v2 3G router
› frekvensområde: 850/900/1900 och 2100 MHz (3G)  
 850/900/1800 och 1900 MHz 
› hastighet:  HSPA+ 14,4 Mbit/s/5,7 Mbit/s, HSPA, 
 UMTS, GPRS, EDGE
› stöd för:  DHCP, NAT, IPsec, IPsec, OpenVPN, L2TP,  
 VRRP, PPPoE Bridge
› matningsspänning:  10-30 VDC
› effektförbrukning:  5,5 W
› temperaturområde:  -30 - +60° C (Libratum +70°C)
› gränssnitt:  Ethernet, USB-Host (type A), I/O-port 
› *gränssnitt basic (tillval):  1 x extraport RS-232,-485, M-BUS, I/O,
 eller Ethernet 
› **gränssnitt full (tillval):  2 x extraportar: 
 Port 1: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet/I/O
 Port 2: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet
› antennkontakt:  SMA hane, 50 ohm 
› kapsling:  plast/metall 
› vikt plast/metall:  150/270 g 
› mått: 42 × 76 × 113 mm
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3G router | CDMA · 450 MHz 

Mobilt bredband för 450 MHz
CR10 v2 är en 3G router för CDMA, ett nät 
som i Sverige drivs av Net1 och täcker 95% 
av Sveriges yta. CR10 v2 är en router som 
bygger på samma plattform som Conels öv-
riga routrar och erbjuder stabil uppkoppling, 
hög driftsäkerhet, stabila mjukvarufunktioner 
och flexibla funktioner. CDMA routern erbju-
der mobilt bredband med stöd för 3,1 Mbit/s 
nedladdningshastighet. Routern är baserad på 
ett Linux operativsystem och har utrymme för 
egna applikationer.  

Flexibel och pålitlig
CR10 v2 finns i två utföranden, full och basic. Bägge dessa utfö-
randen finns med plast eller aluminiumkapsling. Det finns därmed 
fyra modeller att välja mellan och en rad möjligheter till flexibel 
anpassning beroende på behov. 
 
CR10 v2 är framtagen för kontinuerlig drift i verksamhetskritiska 
system med en robust konstruktion och stabila mjukvaruegenska-
per. Routern CR10 v2 i grundutförande utrustad med Ethernet, 
USB 2.0 (host) och en I/O-port. 
 
Både basic- och fullversionen kan utrustas med extra portar: 
 
Basic: har en extraport som kan beställas med Ethernet, RS-232, 
RS-485, M-BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika 
I/O-signaler. 

Full: extraport ett kan beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, M-
BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika I/O-signaler. 
Extraport två kan beställas som ethernet, RS-232, RS-485 eller 
M-BUS. Det finns alltså möjlighet till totalt tre ethernetportar som 
tillsammans fungerar som en ethernetswitch. 
 
CR10 v2 router har avancerade nätverksfunktioner som stöd för 
DHCP server, NAT (Network Adress Translation), NAT-T och Port 
Forwarding, funktioner för att bygga avancerade men flexibla nät-
verk.

› 3G via CDMA
› 3,1 Mbit/s
› Ethernet
› Aluminium eller 
plastkapsling

› RS-232/RS-485/ 
I/O port/ MBUS

Snabbfakta:

CR10 v2

Fullversion  Basicversion
2 x tillvalsport 1 x tillvalsport
Plast/metall Plast/metall

 1 x RS-232, RS-
 485, Ethernet eller MBUS**

1 x Ethernet
1 x Ethernet, RS-232,  
-485, I/O eller MBUS*



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Fungerar utan SIM-kort
CDMA använder till skillnad från GPRS och HSPA inget SIM-kort, 
routern levereras färdig för idriftsättning. CR10 v2 är förberedd för 
montering på DIN-skena och alla funktioner och anslutningar är 
lättåtkomliga och samlade på fronten. 

Lättkonfigurerat
3G routern CR10 v2 konfigureras via webläsare, och ger dig infor-
mation om uppkoppling, aktuell signalstyrkan med mera. CR10 v2 
har fullt av nyttiga funktioner som tillexempel stöd för IPsec X.509, 
L2TP, GRE tunnel samt Open VPN. Routern har också tidssynkroni-
sering via NTP. 

Användbara mjukvarufunktioner
Routern baseras på ett Linuxoperativsystem och utrymme att 
ladda ned egna applikationer. Du kan ställa in routern att pinga 
med vissa tidsintervall för att säkerställa kontakt med omvärlden. 
Därtill finns även möjlighet att lägga in egna script som kan utföra 
avancerade funktioner. 

Nå från internet
Med abonnemang med fast IP adress blir den utrustning Du anslu-
ter till routern tillgänglig via internet. CR10 v2 har även Dyn-DNS 
stöd.

Teknisk specifikation CR10 v2 3G router
› frekvensområde: 450 MHz (CDMA)  
› standard: CDMA2000 1x EV-DO Rev.A 
› hastighet (ned-/upplänk):  3,1 Mbit/s/1,8 Mbit/s 
› stöd för:  DHCP, NAT, IPsec, IPsec, OpenVPN, L2TP,  
 VRRP, PPPoE Bridge
› matningsspänning:  10-30 VDC
› effektförbrukning:  3,5 W
› temperaturområde:  -20 - +55° C
› gränssnitt:  Ethernet, USB-Host (type A), I/O-port 
› *gränssnitt basic (tillval):  1 x extraport RS-232,-485, M-BUS, I/O,
 eller Ethernet 
› **gränssnitt full (tillval):  2 x extraportar: 
 Port 1: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet/I/O
 Port 2: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet
› antennkontakt:  SMA hane, 50 ohm 
› kapsling:  Plast/metall 
› vikt plast/metall:  150/270 g 
› mått: 42 × 76 × 113 mm
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3G router med 3G-backup 

3G router med dubbel säkerhet
UCR11 v2 från Conel kombinerar två olika 3G 
tekniker med automatisk fail-over. Routern 
använder sig av såväl HSPA+ (”vanlig 3G”) som 
CDMA (3G i Net1s nät) och genom att kombi-
nera flera olika 3G-nät ger den en extra till-
gänglighet och redundans i applikationer som 
inte har utrymme att förlora kontakten med 
omvärlden. 
 
UCR11 v2 är en router som bygger på samma plattform som 
Conels övriga routrar och erbjuder stabil uppkoppling, hög driftsä-
kerhet, stabila mjukvarufunktioner och flexibla funktioner. Routern 
erbjuder mobilt bredband med stöd för 21,1 Mbit/s nedladdnings-
hastighet med HSPA+ teknik. Routern är baserad på ett Linux 
operativsystem och har utrymme för egna applikationer. 

 
Flexibel och pålitlig
UCR11 v2 routern levereras i aluminiumkapsling och det finns en 
rad möjligheter till flexibel anpassning av egenskaperna baserad 
på applikationens behov. UCR11 v2 är förberedd för montering på 
DIN-skena och alla funktioner och anslutningar är lättåtkomliga och 
samlade på fronten. 
 
UCR11 v2 är framtagen för kontinuerlig drift i verksamhetskritiska 
system med en robust konstruktion och stabila mjukvaruegenska-
per. Routern UCR11 v2 i grundutförande utrustad med Ethernet, 
USB 2.0 (host) och en I/O-port. Expansionsport ett kan beställas 
med Ethernet, RS-232, RS-485, M-BUS eller en I/O-port med möj-
lighet att ansluta olika I/O-signaler och port två kan beställas som 
ethernet, RS-232, RS-485 eller M-BUS. Det finns alltså möjlighet till 
totalt tre ethernetportar som tillsammans fungerar som en ether-
netswitch eller med separata nätverk. 
 
UCR11 v2 router har avancerade nätverksfunktioner som stöd för 
DHCP server, NAT (Network Adress Translation), NAT-T och Port 
Forwarding, funktioner för att bygga avancerade men flexibla nät-
verk.

› 3G via CDMA och 
HSPA+

› 21,1 Mbit/s
› Ethernet
› Aluminiumkapsling
› RS-232/RS-485/ 
I/O port/ MBUS

Snabbfakta:

UCR11 v2



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Lättkonfigurerat
3G routern UCR11 v2 konfigureras via webläsare, och ger dig in-
formation om uppkoppling, aktuell signalstyrkan med mera. UCR11 
v2 har fullt av nyttiga funktioner som tillexempel stöd för IPsec 
X.509, L2TP, GRE tunnel samt Open VPN. Routern har också tids-
synkronisering via NTP. 

Användbara mjukvarufunktioner
Routern baseras på ett Linuxoperativsystem och utrymme att 
ladda ned egna applikationer. Du kan ställa in routern att pinga 
med vissa tidsintervall för att säkerställa kontakt med omvärlden. 
Därtill finns även möjlighet att lägga in egna script som kan utföra 
avancerade funktioner. 

Nå från internet
Med abonnemang med fast IP adress blir den utrustning Du anslu-
ter till routern tillgänglig via internet. UCR11 v2 har även Dyn-DNS 
stöd.

Teknisk specifikation UCR11 v2 3G router
› frekvensområde: 450 MHz (CDMA) · 900/1800 MHz (HSPA+)
› standard: CDMA2000 1x EV-DO Rev.B 
› hastighet (ned-/upplänk):  14,7 Mbit/s max nedladdningshastighet (CDMA)
 21,1 Mbit/s max nedladdningshastighet (HSPA+) 
 5,76 Mbit/s max uppladdningshastighet (HSPA+) 
 5,4 Mbit/s max uppladdningshastighet (CDMA)
› stöd för:  DHCP, NAT, IPsec, IPsec, OpenVPN, L2TP,   
 VRRP, PPPoE Bridge mm
› matningsspänning:  10-30 VDC
› effektförbrukning:  3,5 W
› temperaturområde:  -30 - +60° C
› gränssnitt:  Ethernet, USB-Host (type A), I/O-port 
› *gränssnitt  (tillval):  2 x extraportar: 
 Port 1: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet/I/O
 Port 2: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet
› antennkontakt:  SMA hane, 50 ohm 
› kapsling:  Metall 
› vikt plast/metall:  150/270 g 
› mått: 42 × 76 × 113 mm
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GPRS router | EDGE · GPRS

GPRS och EDGE router
ER75i v2 är en router för de publika GPRS 
eller EDGE näten. I Sverige kan man använda 
EDGE hos de operatörer som använder 
Telia Soneras nät. ER75i v2 är en vidareut-
veckling av ER75i, en produkt som gjort sig 
känd för rika mjukvarufunktioner och stabil 
uppkoppling. ER75i används bland annat i 
Bankomater, variabla hastighetsskyltar, fast-
ighetsautomationssystem, processindustri, 
trafikljusstyrning och mätvärdesinsamlings-
system. 
 
ER75i v2 finns i två utföranden, full och ba-
sic. Bägge dessa utföranden finns med plast 
eller aluminiumkapsling. Det finns därmed 
fyra modeller att välja mellan. 

Router för krävande applikationer
ER75i v2 är en robust enhet framtagen för kontinuerlig drift i 
kritiska system. GPRS / EDGE routern ER75i v2 är utrustad med 
Ethernet, USB 2.0 (host) och en I/O-port som standard. I/O-
porten kan användas för att via SMS övervaka en ingång och 
fjärrstyra en utgång. Både basic- och fullversionen kan utrustas 
med extra portar: 
 
Basic: extraporten kan beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, 
M-BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika I/O-
signaler. 

Full: extraport 1 kan beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, 
M-BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika I/O-
signaler. Extraport 2 kan beställas som RS-232, RS-485 eller 
M-BUS. 
 
ER75i v2 är en router för avancerad nätverksuppbyggnad. Den 
har stöd för DHCP server, NAT (Network Adress Translation), 
NAT-T och Port Forwarding, funktioner för att bygga avancerade 
men flexibla nätverk över GPRS och EDGE.

Dubbla SIM-kort 
ER75i v2 i full-version har dubbla SIM-kortsplatser som stan-
dard. Genom att välja två olika operatörer kan routern automa-
tiskt byta över till en sekundär operatör, tillexempel vid störning-

› EDGE klass 10
› GPRS klass 12
› Ethernet
› Aluminium eller 
plastkapsling

› RS-232/RS-485/ 
I/O port/ MBUS

Snabbfakta:

ER75i v2 

Fullversion  Basicversion
2 x SIM-kort 1 x SIM-kort
2 x tillvalsport 1 x tillvalsport
Plast/metall Plast/metall

 1 x RS-232, RS-
 485 eller MBUS**

1 x Ethernet
1 x Ethernet, RS-232,  
-485, I/O eller MBUS*



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

ar i mobilnätet. Routern kan monteras på DIN-skena och alla 
funktioner och anslutningar är då samlade framåt. 

Lätt konfiguration
Du konfigurerar lättast routern ER75i v2 med en vanlig weblä-
sare via ethernetporten. I konfigurationsmenyn kan Du få de-
taljerad information om uppkopplingen och avläsa den aktuella 
signalstyrkan. ER75i v2 har mängder av funktioner för säker 
dataöverföring med stöd för IPsec X.509, L2TP, GRE tunnel och 
Open VPN. ER75i v2 routern har också tidssynkronisering via 
NTP. 

Användbara mjukvarufunktioner
Routern baseras på ett Linuxoperativsystem med massor av 
funktioner. Du kan ställa in enheten till att skicka SMS vid stör-
ningar i GPRS/EDGE nätet. Om det blir spänningsbortfall kan 
routern skicka SMS när strömmen är åter. Du kan ställa in rou-
tern att pinga med vissa tidsintervall för att säkerställa kontakt 
med omvärlden. Därtill finns även möjlighet att lägga in egna 
script som kan utföra avancerade funktioner. 

Nå från internet
Genom att välja abonnemang med fast IP adress från Din opera-
tör blir den utrustning Du ansluter till routern tillgänglig via inter-
net. ER75i v2 har även Dyn-DNS stöd.

Teknisk specifikation ER75i v2 GPRS/EDGE router
› frekvensområde:  EGSM 850/900 samt GSM1800/1900
› uteffekt:  1-2 W (frekvensberoende) 
› hastighet:  GPRS klass 12, EDGE klass 10
› stöd för:  DHCP, NAT, IPsec, IPsec, OpenVPN,   
 L2TP, VRRP, PPPoE Bridge
› matningsspänning:  10-30 VDC
› effektförbrukning:  3,5 W
› temperaturområde:  -20 - +55° C
› gränssnitt:  Ethernet, USB-Host (type A), I/O-port 
› *gränssnitt (tillval) basic:  1 st extraport. Lev. med RS-232,-485,
 M-BUS, Ethernet eller I/O 
› **gränssnitt (tillval) full:  2 st extraportar. Nr 1 lev. med RS- 
 232,-485, M-BUS, Ethernet eller I/O
 Nr 2 lev. med RS-232,-485 eller M-BUS
› antennkontakt:  SMA hane, 50 ohm 
› kapsling:  plast/metall 
› vikt plast/metall:  150/270 g 
› mått: 42 × 76 × 113 mm



Tillvalsmöjligheter och expansionsmoduler
Routern är från fabrik utrustad med en Ethernet och en USB port 
(USB host) samt en I/O-port med en ingång och en utgång. Basic-
versionen har en expansionsport, fullversionen två. Dessa ex-
pansionsportar kan utrustas med olika kommunikationsalternativ 
vilket vi utför innan leverans. Vill du addera funktioner senare kan 
vi eftermontera moduler. Expansionsporten på basic och full kan 
beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, M-BUS eller I/O-port, 
fullversionen har ytterligare en port som kan utrustas som RS-232, 
RS-485, ethernet eller M-BUS.

Om du väljer ethernetport som expansionsport så fungerar den 
som default som ett separat nätverk skilt från den andra Ethernet-
porten. Detta är användbart när man använder två system parallellt 
eller om du vill kommunicera direkt från det en ena inre nätverket 
till det andra. Genom att skriva in en par kommandon i routern kan 
du istället välja att Ethernetportarna skall vara på samma nätverk 
och i praktiken fungera som en switch. 

En del använder RS-232 porten för att skicka SMS från en applika-
tion parallellt med Ethernetuppkopplingen vilket går utmärkt. USB 
host porten kan användas för att tillexempel ansluta en USB dong-
el med RS-232 portar om du behöver fler RS-232 portar. 

I/O portar för SNMP
Om du väljer att utrusta routern med en intern I/O port så får du 
tillång till följande valmöjligheter: 

2 st digitala ingångar, 2 st pulsräknare, 2 st analoga ingångar och 1 
st open collector utgång eller 
 
3 st open collector ingångar, 1 st pulsräknare, 2 st analoga ingång-
ar, 1 st analog utgång eller 
 
4 st open collector ingångar, 2 st analoga ingångar, 1 st analog 
utgång
 
De inbyggda portarna styrs och övervakas via SNMP.



”Tobias Ohlsson sitter i 
soffan och kör pump-
huvuden till medicinsk 
utrustning i sin fleropera-
tionssvarv via en trådlös 
uppkoppling. Plötsligt 
larmar maskinen. Ett verk-
tyg är utslitet. Han börjar 

knappa på datorn. Några 
minuter senare har han 
via fjärrstyrning valt ett 
nytt verktyg och fått fart 
på produktionen igen” 
Ny Teknik maj 2009 om 
ER75i v2 routrar från 
Induo
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Induo är Conels repre-
sentant i Sverige vi har en 
mycket lång erfarenhet 
av att bygga trådlösa nät 
baserade på såväl GSM 
och 3G som radioteknik. 
Conels routrar är driftsäkra, 
stabila enheter för upp-

koppling även i krävande 
applikationer. Till dessa 
egenskaper adderar vi erfa-
renhet och mer omtanke, 
helt enkelt viljan att leve-
rera det där lilla extra.




