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1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
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Należy przestrzegać następujących instrukcji:
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• Router powinien być używany zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi oraz krajowymi
przepisami określającymi zasady korzystania z routera w określonych zastosowaniach oraz
środowiskach.
• W celu uniknięcia obrażeń ciała oraz uszkodzenia urządzeń, oraz aby zapewnić, że wszystkie
stosowne przepisy są przestrzegane, należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych.
Wszelkie modyfikacje lub wykorzystanie akcesoriów w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub
niedozwolony, mogą doprowadzić do uszkodzenia routera oraz naruszenia postanowień
obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie modyfikacje lub wykorzystanie akcesoriów w sposób
niezgodny z przeznaczeniem lub niedozwolony, mogą skutkować wygaśnięciem gwarancji na
urządzenie.
• Zabrania się otwierania routera.
• Przed włożeniem karty SIM należy wyłączyć router i odłączyć go od źródła zasilania.
• Uwaga! Istnieje ryzyko połknięcia karty SIM przez małe dzieci.
• Nie należy przekraczać maksymalnego napięcia wynoszącego 30 V.
• Nie należy wystawiać routera na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych. Router
należy zabezpieczyć przed zapyleniem, wilgocią oraz wysoką temperaturą.
• Z routera nie należy korzystać na stacjach benzynowych, na których jest dostęp do materiałów
łatwopalnych lub wybuchowych. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich wytycznych
dotyczących korzystania z urządzenia na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych, lub w
pracach wymagających zastosowania materiałów wybuchowych.
• Podróżując samolotem należy wyłączyć router. Korzystanie z routera w samolocie może mieć
wpływ na pracę urządzeń znajdujących się w samolocie lub spowodować zakłócenie pracy sieci
komórkowej znajdującej się w samolocie i może być niezgodne z prawem. Nieprzestrzeganie
powyższych przepisów może spowodować zawieszenie lub wyłączenie usług telefonicznych danego
klienta, lub może skutkować sankcjami prawnymi. Może to również doprowadzić do wystąpienia
obu powyższych w połączeniu.
• Korzystanie z routera w bliskości urządzeń medycznych takich jak rozruszniki serca lub aparaty
słuchowe wymaga zastosowania specjalnych środków ostrożności.
• Jeśli router umieszczony jest w pobliżu odbiornika radiowo-telewizyjnego lub komputera
osobistego może powodować zakłócenia sygnału.
• Zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich ważnych ustawień, które są przechowywane w
pamięci urządzenia.
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Wytyczne dotyczące utylizacji urządzenia

10 FAQ
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Dyrektywa WEEE (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
11 Customers
26 są
2002/96/WE)
zostałasupport
wprowadzona w celu zapewnienia, że urządzenia elektryczne/elektroniczne
poddawane recyklingowi z wykorzystaniem najlepszych dostępnych metod pozwalających na
zmniejszenie wpływu na środowisko. Produkt ten zawiera wysokiej jakości materiały oraz
komponenty, które mogą być poddane recyklingowi. Niesprawnego lub niedziałającego urządzenia
NIE WOLNO przekazywać do utylizacji wraz z innymi odpadami handlowymi. Proszę zapoznać się z
warunkami utylizacji określonymi przez dostawcę urządzenia.
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3G UMTS/HSPA router UR5i v2 stosowany jest do bezprzewodowego podłączenia szeregu
10 FAQ
24
urządzeń za pomocą interfejsu Ethernet 10/100 do internetu bądź intranetu. Dzięki szybkiemu
przesyłowi
danych support
z prędkością 14,4 Mbit/sek. (pobieranie) oraz 5,76 Mnit/sek. (wysyłanie),
11 Customers
26
stanowi idealne rozwiązanie dla systemów kamer przemysłowych oraz bezpieczeństwa,
komputerów osobistych, sieci LAN, bankomatów oraz innych samoobsługowych terminali, itp.
W standardzie, niesamowicie szybki router bezprzewodowy 3G UR5i v2 wyposażony jest w
dwa porty Ethernet 10/100, jeden port hosta USB, jeden port binarnego wejścia/wyjścia oraz jeden
slot karty SIM. W celu zapisu oraz sporządzenia kopii zapasowej danych komunikacyjnych,
dostępna jest również wersja z dwoma slotami kart SIM. Szereg opcji interfejsu routera 3G,
obejmujących między innymi porty rozszerzeń PORT1 oraz PORT2, które są wybierane przez
klienta. Dla Portu1 dostępne są: Port Ethernet 10/100, porty interfejsu szeregowego RS232/ RS485/
RS422/ MBUS lub wejścia/wyjścia (I/O – CNT). Port2 może być wyposażony w szeregowe interfejsy
RS232/ RS485/ RS422/ MBUS, interfejs bezprzewodowy WIFI/WMBUS, port rozszerzeń SDH lub
wejścia/wyjścia (I/O – CNT). Oba porty mogą być wyposażone w wewnętrzne switche (przełączniki)
(SWITCH portu rozszerzeń). Router ten dostarczany jest albo w plastikowej albo metalowej
obudowie, w zależności od wymagań Klienta.
Konfiguracja routera odbywa się za pośrednictwem interfejsu sieciowego zabezpieczonego
hasłem. Router 3G UMTS/HSPA+ umożliwia tworzenie tuneli VPN korzystając z technologii IPsec,
OpenVPN oraz L2TP tak, aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji. Interfejs sieciowy dostarcza
szczegółowe statystyki odnośnie działania routera w sieci 3G, siły sygnału, szczegółów dotyczących
logowania się, itp. Router komórkowy wspiera następujące funkcje: DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS,
NTP, VRRP, sterowanie za pomocą wiadomości SMS oraz wiele innych.
Pozostałe funkcje diagnostyki zapewniające ciągłą komunikację obejmują automatyczną
kontrolę połączenia PPP, umożliwiając funkcję automatycznego restartu – w przypadku utraty
połączenia lub program wykrywający błędne działanie sprzętu, które monitoruje status routera. Za
pomocą specjalnego okna (okno skryptu początkowego), użytkownik może wprowadzić skrypty
oprogramowania Linux dla różnych działań. Dla niektórych aplikacji, kluczowa opcja pozwalającą na
utworzenie kilku odmiennych konfiguracji dla jednego routera bezprzewodowego HSPA+, czyli tak
zwanych profili (maksymalnie czterech), oraz opcja przełączania pomiędzy nimi (np. Za pomocą
wiadomości SMS, statusu wejść binarnych, itp.) jest niezwykle istotna. Komórkowy router
bezprzewodowy posiada możliwość automatycznej aktualizacji konfiguracji oraz oprogramowania z
serwera. Pozwala to na masową rekonfigurację wielu routerów w tym samym czasie.
Dużym udogodnieniem jest możliwość zastosowania dodatkowego oprogramowania –
serwera komunikacji VPN Digicluster oraz oprogramowania służącego do monitoringu routera, tj.
R-SeeNet.
Przykładowe zastosowania:
• biura mobilne
• zarządzanie flotą
• systemy bezpieczeństwa
• telematyka
• telemetria
• monitoring na odległość
• dystrybutory oraz automaty sprzedające
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4. Zawartość opakowania
10 FAQ

24

Podstawowe opakowanie zawiera:
11 Customers support

26

• router,
• zasilacz,
• kabel krosowy UTP ,
• dwie anteny zewnętrzne,
• zacisk montażowy do szyny DIN,
• płyta instalacyjna CD wraz z instrukcją,
• instrukcja w wersji papierowej.

Rys. 1 Zawartość opakowania
Dostępne są również dodatkowe akcesoria:
 Jeden (w wersji podstawowej) lub dwa (w wersji pełnej) porty rozszerzeń: RS232,
RS485/422, MBUS, ETHERNET, CNT, SWITCH, WIFI, WMBUS lub SDH. W skład zestawu
wchodzą również kolumny rozdzielcze do montażu płyt rozszerzeń.
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5. Budowa routera
10 FAQ
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5.1 Wersje routera

11 Customers support
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Router UR5i v2 dostarczany jest w następujących wersjach:
Obudowa

SIM1

UR5i v2B

Plastikowa

UR5i v2B SL

SIM2

I/O

USB

PORT1

PORT2

ETH











Metalowa











UR5i v2 F

Plastikowa















UR5i v2 F SL

Metalowa















Tabela 1 Dostępne wersje routera

R
y
s

Rys. 2: Panel przedni UR5i v2B

Rys. 4: Panel przedni UR5i v2B SL

Rys. 3: Panel przedni UR5i v2F

Rys. 5: Panel przedni UR5i v2F SL
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10 FAQ
5.2 Identyfikacja
dostaw

24

11 handlowa
Customers support Nazwa typu
Nazwa

Inne

26

UR5i v2B

UR-5i-v2

Wersja podstawowa

UR5i v2B SL

UR-5i-v2

Wersja podstawowa w obudowie metalowej

UR5i v2F

UR-5i-v2

Wersja pełna

UR5i v2F SL

UR-5i-v2

Wersja pełna w obudowie metalowej

Tabela 2: Identyfikacja dostaw

Rys. 6: Etykieta URi v2B

Rys. 8: Etykieta URi v2F

Rys. 7: Etykieta URi v2B SL

Rys. 8: Etykieta URi v2F SL
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5.3 Kody niezbędne do realizacji zamówień
10 FAQ

24

5.3.1 Wersja podstawowa

11 Customers support

Port rozszerzeń
Wersja bez portu rozszerzeń
Wersja z portem rozszerzeń Ethernet
Wersja z portem rozszerzeń RS232
Wersja z portem rozszerzeń RS485
Wersja z portem rozszerzeń MBUS
Wersja z portem rozszerzeń CNT

26
Kod zamawiania
UR5i v2B set
UR5i v2B ETH set
UR5i v2B RS232 set
UR5i v2B RS458 set
UR5i v2B MBUS set
UR5i v2B CNT set

Tabela 3: Kody niezbędne do realizacji zamówień dla wersji podstawowej
5.3.2 Wersja pełna
Port rozszerzeń
Wersja z portem rozszerzeń
Wersja z portem rozszerzeń Ethernet
Wersja z portem rozszerzeń RS232
Wersja z portem rozszerzeń RS485
Wersja z portem rozszerzeń MBUS
Wersja z portem rozszerzeń CNT
Wersja z portem rozszerzeń SWITCH
Wersja z portem rozszerzeń WIFI
Wersja z portem rozszerzeń WMBUS
Wersja z portem rozszerzeń SDH

Możliwy udział
PORT1
PORT1 a PORT2
PORT1 a PORT2
PORT1 a PORT2
PORT1
PORT1 + PORT2
PORT2
PORT2
PORT2

Kod zamawiania
UR5i v2F set
UR5i v2F ETH set
UR5i v2F RS232 set
UR5i v2F RS458 set
UR5i v2F MBUS set
UR5i v2F CNT set
UR5i v2F SWITCH set
UR5i v2F WIFI set
UR5i v2F WMBUS set
UR5i v2F SDH set

Tabela 4: Kody niezbędne do realizacji zamówień dla wersji pełnej

Drugi port rozszerzeń jest zapisywany po pierwszym porcie rozszerzeń w kodzie zamawiania.
Na przykład:
 Pełna wersja z portem Ethernet i RS232: UR5i v2F ETH RS232 set.
 Pełna wersja z portem Ethernet i RS232 w metalowej obudowie:
UR5i v2F ETH RS232 SL set.
Jeśli potrzebny jest router z WIFI oraz GPS zamiast różnorodności, należy zastosować następujący
kod zamawiania: UR5i v2F3. Złącze WIFI w standardzie jest odwrócone. Jeśli potrzebne jest
klasyczne złącze SMA, należy zastosować kod UR5i v2F4 dla wersji z dwiema antenami oraz UR5i
v2F5 dla wersji z GPS (tj. bez różnorodności).
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5.4 Podstawowe wymiary obudowy z plastiku
10 FAQ

24

11 Customers support
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Rys. 7: Podstawowe wymiary obudowy z plastiku
5.5 Podstawowe wymiary obudowy z metalu

Rys. 8: Podstawowe wymiary obudowy z metalu
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5.6 Wymiary mechaniczne oraz zalecenia dotyczące montażu
10 FAQ

24

Zalecenia dotyczące montażu:
11to
Customers
support
26
• jeśli
możliwe, router
należy położyć na powierzchni roboczej,
• szyna DIN z zaciskami CKD2 (ELPAC zacisk SL dla wersji metalowej) ujęta jest w zakresie dostaw.
Dla większości zastosowań z routerem wbudowanym w tablicę rozdzielczą rozpoznaje się dwa
rodzaje środowisk:
• środowiska niepubliczne i przemysłowe o niskim napięciu oraz dużym poziomie zakłóceń,
• środowiska publiczne o niskim napięciu oraz braku wysokich zakłóceń.
Dla obu wymienionych powyżej środowisk, istnieje możliwość instalacji routera na tablicy
rozdzielczej. W związku z tym odporność diagnostyczna nie jest wymagana jak również nie są
wymagane kwestie związane z EMC wg normy EN 60439-1 ed.2:00 + A1:04.
Aby spełnić wymagania określone w normie EN 60439-1 ed.2:00 + A1:04, należy przestrzegać zasad
kolejności montażu routera do tablicy rozdzielczej:
• dla anten typu biczowego, zaleca się utrzymanie odległości 6 cm od przewodów oraz metalowych
powierzchni po każdej strony według wskazówek pokazanych na poniższym rysunku tak, aby
wyeliminować zakłócenia powstałe podczas stosowania zewnętrznych anten, za wyjątkiem sytuacji
kiedy należy wpasować tablicę rozdzielczą do instalacji odgromowej,
• przed zamontowaniem routera na elemencie wykonanym ze stali, zaleca się zastosowanie
zewnętrznych anten,

Rys. 12: Obszar wokół anten

Rys. 13: Obszar wokół anten dla wersji SL
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10 FAQ aby wszelkie przewody zostały spięte tak jak pokazano na poniższych rysunkach. W
24 tym
• Zalecamy
celu zaleca się aby:
Customers
26
– 11
długość
wiązki support
(połączonych przewodów zasilających oraz do przesyłu danych) wynosiła
maksymalnie 1,5 m. Jeśli długość przewodów do przesyłu danych przekracza 1,5 m lub jeśli
przewody prowadzą do tablicy rozdzielczej, zaleca się instalację ochronników nadnapięciowych
(listew przeciwprzepięciowych).
– przewody do przesyłu danych należy unikać napięcia siatkowego wynoszącego ~ 230 V/50 Hz.
– wszystkie przewody sygnałowe do czujników muszą być w formie skrętek dwużyłowych.

Rys. 14: Prowadzenie przewodów

Rys. 15: Prowadzenie przewodów dla wersji SL

• Przed każdym złączem należy zapewnić odpowiednią przestrzeń umożliwiająca prowadzenie
przewodów,

Rys. 16: Odległość przed złączami

Rys. 17: Odległość przed złączami – SL

• Aby zapewnić poprawność działania routera zaleca się zastosowanie ramy uziemiającej tablicy
rozdzielczej w celu uziemienia routera, przewodów do przesyłu danych oraz anten.
iii
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5.7 Wysuwanie z szyny DIN
10 FAQ

24

Domyślne ustawienie oprawy CPD2 (lub oprawy CKD2 dla wersji SL), która jest stosowana

11 Customers
do montażu
routerasupport
na szynie DIN pokazano na poniższym rysunku:

26

Rys. 18: Domyślne ustawienie oprawy DIN
W celu wysunięcia z szyny DIN należy delikatnie podnieść router tak, aby górna część
oprawy CPD2 (lub oprawy CKD2 dla wersji SL) przyczepionej do szyny DIN wysunęła się z niej a
następnie wysunąć górną część routera z szyny DIN.

Rys. 19: Wysuwnie z szyny DIN
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5.8 Opis oznaczeń na panelu przednim
10 FAQ

24

Na przednim panelu znajdują się:
11 Customers support

26

Legenda

Złącze

Opis

PWR

2-pinowe

Złącze adaptera źródła zasilania

ETH

RJ45

Złącze do podłączenia do lokalnej sieci komputerowej

PORT1

RJ45

Złącze portu rozszerzeń RS232, RS458/422, MBUS, ETHERNET, CNT lub SWITCH

PORT2

RJ45

Złącze portu rozszerzeń RS232, RS458/422, MBUS, SWITCH, WIFI, WMBUS lub SDH
(tylko dla PEŁNEJ wersji)

ANT

SMA

Złącze anteny głównej

DIV

SMA

Złącze anteny zbiorczej

GPS

SMA

Złącze anteny GPS. Może by zastąpione złączem anteny WIFI lub WMBUS

WIFI

R-SMA

Złącze anteny WIFI. Tylko jeśli router jest wyposażony w port rozszerzeń WIF

WMBUS

SMA

Złącze anteny WMBUS. Tylko jeśli router jest wyposażony w port rozszerzeń
WMBUS

USB

Host USB-A

Złącze do podłączenia urządzeń USB do routera. Obsługuje urządzenia z
konwerterami PL-2302 oraz FTDI USB/RS232

SIM1

-

Uchwyt pierwszej karty SIM

SIM2

-

Uchwyt drugiej karty SIM (tylko dla PEŁNEJ wersji)

Tabela 5: Opis oznaczeń na panelu przednim

Rys. 20: Panel przedni UR5i v2F SL
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5.8.1 Wskaźnik stanu
10 FAQ

24

8 diod LED informuje o stanie routera. Diody LED znajdują się z przodu urządzenia oraz dwie
11 Customers
support
26
dodatkowe
na każdym
porcie, które informują o stanie portu.
Legenda

Kolor

Status

Opis

PWR

zielona

miga
świeci
szybko miga

Router jest w stanie gotowości
Router uruchamia się
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

DAT

czerwona

miga

Trwa komunikacja na kanale radiowym

WAN

żółta

1 mignięcie co sekundę
2 mignięcia co sekundę

Siła sygnału wynosi od -50 dBm do -69 dBm
Siła sygnału wynosi od -70 dBm do -89 dBm lub różnica
pomiędzy sąsiednimi komórkami wynosi dokładnie 3 dBm
Siła sygnału wynosi od -90 dBm do -113 dBm lub różnica
pomiędzy sąsiednimi komórkami jest mniejsza niż 3 dBm

3 mignięcia co sekundę
USR

żółta

Funkcja wybrana przez użytkownika

OUT

zielona

Włączona

Wyjście binarne aktywne

IN

zielona

Włączona

Wejście binarne aktywne

ETH

zielona

włączona
wyłączona

Wybrana 100 Mbit/sek
Wybrana 10 Mbit/sek.

ETH

żółta

włączona
miga
wyłączona

Kabel sieciowy jest podłączony
Trwa transmisja danych
Kabel sieciowy nie jest podłączony

PORT

żółta

Zależy od portu rozszerzenia (patrz instrukcja obsługi stosowanego portu)

PORT

zielona

Zależy od portu rozszerzenia (patrz instrukcja obsługi stosowanego portu)

SIM1

żółta

włączona

Karta SIM1 jest aktywna

SIM2

żółta

włączona

Karta SIM2 jest aktywna

Tabela 6: Wskaźnik stanu routera
Wskaźnik stanu diody WAN jest aktualizowany co 10 sekund.
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5.8.2 Złącze zasilania PWR
10 FAQ

24

Panel gniazda 2-pinowego.

11 Customers support

26

Numer pinu (wtyku) Znak sygnału

Opis

1

VCC(+)

Biegun dodatni napięcia zasilania prądu stałego (+10 do +30 V DC)

2

GND(-)

Biegun ujemny napięcia zasilania prądu stałego

Tabela 7: Podłączenie złącza zasilania

Rys. 21: Złącze zasilania
Zasilanie dla routera jest wymagane na poziomie pomiędzy +10 V a +30 V DC.
Zabezpieczenie przed biegunowością ujemną bez sygnalizacji jest wbudowane w router.
Zużycie prądu podczas odbierania wynosi 2,6 W. Wartość szczytowa zużycia podczas
wysyłania danych wynosi 5,5 W. Jednakże, wartości dla zużycia mogą ulec zwiększeniu w przypadku
zastosowania portów rozszerzeń. Dla zapewnienia poprawnego działania, należy pamiętać aby
źródło mocy było w stanie zapewnić wartość szczytową prądu wynoszącą 1 A.
Złącze na przewodzie zasilającym łączy złącze zasilania na głowicy routera i służy do
dokręcenia śrub blokujących (patrz rys. poniżej).

Rys. 22: Podłączanie złącza zasilania
Przykładowy obwód:

Rys. 23: Podłączanie źródła zasilania
iii

Biegun dodatni VCC jest oznaczony czerwonym gniazdkiem na źródle zasilania.
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5.8.3 Złącze anteny ANT, DIV oraz GPS (alternatywnie WIFI lub WMBUS)
10 FAQ

24

Antena główna oraz zbiorcza są podłączone do routera za pomocą tego samego złącz SMA

11 Customers
znajdującego
się nasupport
panelu przednim. W wersji pełnej, dostępne jest trzecie złącze antenowe26SMA,

przez które można podłączyć dodatkową antenę (w przypadku portu rozszerzeń WIFI, złącze to jest
odwrotne – RSMA).
Router nie działa jeśli nie zostanie podłączona antena główna oznaczona jako ANT.
Złącze ANT stosowane jest do połączenia anteny głównej routera. W celu podłączenia
anteny zbiorczej stosowane jest złącze DIV drugiej anteny. Trzecie złącze (GPS) dla pełnej wersji
routera jest stosowane do dodatkowej anteny przeznaczonej dla GPS (router obsługuje aktywne
anteny GPS). Na życzenie użytkownika, to złącze antenowe może być zmodyfikowane na WIFI lub
WMBUS.
Przykładowa antena:

Rys. 24: Antena zewnętrzna
Do podłączenia anteny służy złącze SMA. Antena jest dokręcana do złącza SMA na przednim panelu
routera (patrz Rys. poniżej).

Rys. 25: Podłączanie anteny
iii
Antena zbiorcza poprawia właściwości radiowe routera
w przypadku słabego sygnału.
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5.8.4 Czytnik kart SIM
10 FAQ

24

Czytnik kart SIM dla kart wersji 3 V i 1,8 V znajduje się na panelu przednim routera. Aby

11 Customers
supportnależy włożyć aktywną kartę SIM z odblokowanym numerem PIN
26 do
zainicjować
pracę routera

czytnika. Karty SIM mogą posiadać różne dostosowywane nazwy APN (Access Point Name).
Wymiana karty SIM:
Przed włożeniem karty SIM należy wyłączyć router i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Aby wysunąć oprawę karty SIM należy nacisnąć na mały żółty przycisk. Umieścić kartę SIM w
oprawie i wsunąć z powrotem do czytnika kart umieszczonego w routerze (patrz Rys. poniżej).

Rys. 26: Wyjęta oprawa karty SIM
5.8.5 Port Ethernet
Panel gniazda RJ45.
Pin (wtyk) Znak sygnału

Opis

Kierunek przepływu danych

1

TXD+

Przesył danych – biegun dodatni

Wejście/Wyjście

2

TXD-

Przesył danych – biegun ujemny

Wejście/Wyjście

3

RXD+

Odbiór danych – biegun dodatni

Wejście/Wyjście

4

-

-

5

-

-

6

RXD-

Odbiór danych – biegun ujemny

7

-

-

8

-

-

Wejście/Wyjście

Tabela 8: Podłączenie złącza Ethernet
iii
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10 FAQ

24

11 Customers support

Rys. 27: Złącze Ethernet

UWAGA! Port ETH nie jest kompatybilny z POE (Power Over Ethernet)!
Wtyczka przewodu Ethernet do złącza RJ45 oznaczona jako ETH (patrz rys. poniżej).

Rys. 26: Podłączanie przewodu typu Ethernet
Przykład połączenia routera ETH:

Rys. 29: Przykład połączenia routera
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5.8.6 PORT1
10 FAQ

24

PORT1 jest wyposażony, na życzenie klienta, w jeden z oferowanych portów rozszerzeń:
26
• MBUS
• RS485
• CNT
• RS422
• SWITCH (wraz z PORT2)
• ETHERNET

11 Customers
support
• RS232

Opis oraz przykłady połączeń z portami rozszerzeń podano w instrukcji obsługi danego
portu rozszerzeń.
Przewód PORT1 umieszcza się w złączu RJ45 oznaczonym jako PORT1 (patrz rys. poniżej).

Rys. 30: Podłączenie przewodu do portu PORT1
5.8.7 PORT2
PORT2 jest wyposażony, na życzenie klienta, w jeden z oferowanych portów rozszerzeń:
• RS232
• SDH
• RS485
• SWITCH (wraz z PORT1)
• RS422
• WIFI
• MBUS
• WMBUS
PORT2 jest dostępny tylko dla pełnej wersji routera! Opis oraz przykłady połączeń z portami
rozszerzeń podano w instrukcji obsługi danego portu rozszerzeń.
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10 FAQ
Przewód
PORT2 umieszcza się w złączu RJ45 oznaczonym jako PORT1 (patrz rys. poniżej).
11 Customers support

24
26

Rys. 31: Podłączenie przewodu do portu PORT2
5.8.8 Port USB
Panel gniazda USB-A
Pin (wtyk) Znak sygnału

Opis

Kierunek przepływu danych

1

+5 V

Biegun dodatni napięcia zasilania 5V DC

2

Dane USB -

Sygnał danych USB – biegun ujemny

Wejście/Wyjście

3

Dane USB +

Sygnał danych USB – biegun dodatni

Wejście/Wyjście

4

GND

Ujemny biegun napięcia zasilania DC

Tabela 9: Podłączanie złącza USB

Rys. 32: Złącze USB
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Przykład podłączenia urządzeń za pomocą szeregowego interfejsu do USB:
10 FAQ

24

11 Customers support

26

Rys. 33: Podłączanie PLC do routera
Przykład podłączania dysku flash USB do USB:

Rys. 34: Podłączanie pamięci flash do routera
5.8.9 Port I/O
Panel gniazda 3pinowego
Pin (wtyk) Znak sygnału

Opis

Kierunek przepływu danych

1

BIN0

Wejście binarne

Wejście

2

GND

Signálová zem

3

OUT0

Wyjście binarne

Wyjście

Tabela 10: Podłączenie portu wejścia/wyjścia

Rys. 35: Złącze wejścia/wyjścia
iii
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Interfejs użytkownika I/O służy do przetwarzania sygnału wejścia binarnego oraz do

10 FAQ (ustawienia) sygnału wyjścia binarnego. Wyjście binarne nie jest przełączone
24 do
sterowania

uziemienia w domyślnej konfiguracji.
11 Customers
26
Maksymalnesupport
obciążenie wyjścia binarnego wynosi 30V / 100 mA. Prąd stały dostarczany
przez wejście binarne wynosi 3 mA.
Złącze I/O podłączane jest do złącza I/O głowicy routera i dokręcany za pomocą śrub (patrz
rys. poniżej)

Rys. 36: Podłączanie przewodu wejścia/wyjścia

Przykład obwodu wejścia lub wyjścia binarnego urządzenia z routerem:

Rys. 37: Podłączanie wejścia i wyjścia do routera
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5.8.10 Restart
10 FAQ

24

Należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy resetowaniem a restartowaniem routera.
11 Customers support

26

Czynność

Zachowanie routera

Zdarzenia wywołujące

Restartowanie

Wyłączyć a następnie włączyć router

Odłączyć i przyłączyć źródło zasilania,
Nacisnąć przycisk Reboot z poziomu konfiguracji
sieciowej

Resetowanie

Przywrócić konfigurację domyślną i
zresetować router

Nacisnąć przycisk RST

Tabela 11: Opis sposobu resetowania oraz restartowania routera
W momencie kiedy zaczyna migać zielona dioda LED, istnieje możliwość przywrócenia
ustawień początkowych routera. W tym celu należy nacisnąć przycisk RST znajdujący się z przodu
urządzenia. Po naciśnięciu tego przycisku, następuje przywrócenie ustawień domyślnych i ponowne
uruchomienie routera (zielona dioda LED będzie się świecić).
Aby nacisnąć przycisk RST (restartu) można użyć cienkiego śrubokrętu.

Rys. 38: Sposób restartowania routera
Zaleca się wykonanie kopii zapasowej konfiguracji routera (patrz instrukcja konfiguracji)
ponieważ po restarcie ustawienia routera są takie jak ustawienia wyjściowe.
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6. Pierwsze użycie
10 FAQ

24

6.1 Pierwsze podłączenie routera
11 Customers support

26

Przed uruchomieniem routera należy podłączyć wszystkie elementy niezbędne do obsługi
aplikacji oraz należy umieścić kartę SIM (patrz rys. poniżej).
Router nie będzie działać bez podłączonej anteny, włożonej karty SIM oraz bez podłączenia
do źródła zasilania. Niepodłączenie anteny może doprowadzić do uszkodzenia routera.

Rys. 40: Podłączanie routera
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6.2 Start

10 FAQ

24

Konfiguracja routera następuje po podłączeniu routera do zasilania. W trybie ustawień

11 Customers
domyślnych,
routersupport
loguje się automatycznie do zadanego APN. Adresy zostaną przypisane 26
przez

urządzenie podłączone do portu Ethernet serwera DHCP. Zachowanie routera można modyfikować
z poziomu przeglądarki internetowej lub interfejsu Telnet. Zostało to opisane w instrukcji
konfiguracji.
Zużycie energii podczas odbierania wynosi 2,6 W. Szczytowe zużycie prądu podczas
wysyłana danych wynosi 5,5 W. Jednakże, wartości te mogą ulec zwiększeniu w przypadku
zastosowania portów rozszerzeń. Dla zapewnienia poprawnego działania, należy pamiętać aby
źródło mocy było w stanie zapewnić wartość szczytową prądu wynoszącą 1 A.
6.3 Konfiguracja
Uwaga! Praca na routerze bez umieszczonej karty SIM nie jest możliwa.
Umieszczona karta SIM musi mieć aktywną usługę HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS.
6.3.1 Konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej
Monitoring stanu, konfiguracja oraz administracja routera możliwe są z poziomu interfejsu
sieciowego, który jest dostępny po wprowadzeniu adresu IP routera do paska adresu przeglądarki
internetowej. Domyślny adres IP routera to 192.168.1.1. Konfiguracja jest możliwa wyłącznie tylko
po wpisaniu nazwy użytkownika: „root” oraz hasła: „root”.
Szczegółowy opis ustawień routera za pomocą interfejsu sieciowego podano w instrukcji
konfiguracji.
6.3.2 Konfiguracja przez Telnet
Monitoring stanu, konfiguracja oraz administracja routera możliwe są z poziomu interfejsu
Telnet. Po wprowadzeniu adresu IP do interfejsu Telnet istnieje możliwość konfiguracji routera za
pomocą komend. Domyślny adres IP routera to 192.168.1.1. Konfiguracja jest możliwa wyłącznie
tylko po wpisaniu nazwy użytkownika: „root” oraz hasła: „root”.
Szczegółowy opis ustawień routera za pomocą interfejsu Telnet podano w instrukcji
konfiguracji.
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7. Parametry techniczne

7.1 Parametry techniczne routera
UR5i v2

Odpowiada standardom

EN 301 511, v9.0.2,
EN 301 908-1 & -2: V3.2.1,
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1,
EN 60950-1:06 ed.2 + A11:09 + A1:10

Zakres temperatur

Praca
Składowanie

-30C do +70C
-40C do +85C

Ochrona

Dowolna
W tablicy rozdzielczej

IP20
IP56

Napięcie zasilania

10 do 30 V DC

Zużycie

Odbiór
GPRS
UMTS

2,6 W
do 3,5 W (przekaz GPRS)
do 5,5 W (przekaz UMTS/HSDPA)

Wymiary

Wersja plastikowa
Wersja metalowa

51 x 87 x 116 mm (DIN 35 mm)
42 x 87 x 113 mm (DIN 35 mm)

Ciężar

UR5i v2 – 150g
UR5i v2 SL – 280g

Złącze antenowe

SMA – 50 Om

Interfejs użytkownika

ETH
USB
PORT1
PORT2

Ethernet (10/100 Mbit/sek.)
USB 2.0
Na życzenie klienta
Na życzenie klienta

Tabela 12: Parametry techniczne routera
7.2 Parametry techniczne modułu
MODUŁ HSPA+
Parametry HSPA+

Przepływność 14,4 Mbps (pobier.) / 5,76 Mbps (wysył.)
3GPP rel. 6/7 standard
Kompresja danych 3GPP

Parametry UMTS

Przepływność 384 kbps (pobier.) / 384 kbps (wysył.)
3GPP rel. 4 standard

Parametry GPRS/EDGE

Przepływność EDGE 327 kbps (pobier.) / 237 kbps* (wysył.)
Przepływność GPRS 85,6 kbps (pobier.) / 85,6 kbps* (wysył.)
Klasa Multislot 12, CS 1 do 4,
3GPP rel. 99/4 standard

Obsługiwane pasma

GSM/GPRS/EDGE: zakres czteropasmowy 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+: zakres pięciopasmowy 800/850/900/1900/2100 MHz

Tabela 13: Parametryiii techniczne modułu
* W zależności od możliwości operatora
30

CONTENTS
CONEL Instrukcja
Obsługi

9 Possible problems

23

7.3 Parametry techniczne GPS
10 FAQ

24

Specyfikacja GPS

11 Customers support

26

Antena

50 Omów – aktywna, bierna

Protokoły

NMEA 0183 v2.3

Częstotliwość

1575.42 MHz

Wrażliwość

Śledzenie: -159 dBm* (antena pasywna -156 dBm)
Gromadzenie: -149 dBm** (antena pasywna -145 dBm)

Czas gromadzenia

Start na gorąco: 1 sek.
Start na ciepło: 29 sek. (zazwyczaj 10 sek.)
Start na zimno: 32 sek. (zazwyczaj 25 sek.)

Tabela 14: Parametry techniczne GPS
* Wrażliwość śledzenia jest najsłabszym sygnałem GPS dla którego urządzenie dalej jest w stanie
wykrywać 98% satelitów w czasie takim jak w sekwencyjnym trybie śledzenia.
** Wrażliwość czasu gromadzenia jest najsłabszym sygnałem GPS dla którego urządzenie dalej jest
w stanie wykrywać 50% satelitów w czasie takim jak w sekwencyjnym trybie śledzenia.
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7.4 Parametry techniczne procesora
10 FAQ

24

Mikroprocesor ARM 32bitowy

11 Customers support

26

Pamięć

512 Mb DDR SDRAM
128 Mb FLASH
1 Mb MRAM

Interfejs

Interfejs szeregowy RS232
Interfejs Ethernet 10/100 Mbit/sek.
Interfejs USB 2.0

Tabela 15: Parametry techniczne procesora
7.5 Parametry techniczne portu wejścia/wyjścia
Port wejścia/wyjścia
Wejście/wyjście

Wejście binarne
Wyjście binarne

Zestyk magnetyczny z poziomem wyzwalania 1,3 do 1,4V
100 mA/maks. 30 V

7.6 Parametry techniczne portu rozszerzeń
Parametry techniczne portu rozszerzeń zostały opisane w oddzielnej instrukcji dotyczącej
portów rozszerzeń.
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Niektóre karty sieciowe można ustawić w sytuacji kiedy nie ma możliwości połączenia

11 Customers
support
routera.
Problem ten
można rozwiązać w następujący sposób:

• ręcznie, wybierając szybkość konfiguracji 10 MB/s we właściwościach karty sieciowej,
• podłączając router nad switchem,
• uruchamiając computer po zakończeniu uruchamiania routera.
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• Bramka urządzenia musi być skonfigurowana jako router.
Router sam się resetuje, niemożliwe połączenie w sieci Ethernet.
• Należy użyć anteny, która będzie znajdowała się z dala od źródła zasilania.
Nie mogę wejść na serwer sieciowy w NAT.
• Zdalny dostęp do http routera należy wyłączyć, a następnie wprowadzić domyślny adres
serwera, taki jak dla serwera sieciowego użytkownika, a bramka dostępowa serwera sieciowego
powinna mieć nr IP routera.
Błąd połączenia PPP.
• Sprawdzić moc sygnału. Jeśli sygnał jest słaby należy zastosować mocniejszą antenę. Jeśli
komórki środowiskowe mają mniejszy sygnał, należy zastosować anteny kierunkowe. Poziomy
sygnału muszą być w zakresie -50 dBm oraz -90 dBm.
• Należy ustawić wartość ping, która sprawdzi połączenie, a w przypadku braku odpowiedzi
należy zrestartować połączenie.
Połączenie PPP nie może być ustanowione.
• Sprawdzić ustawienia GPRS - APN, nazwa, hasło oraz adres IP.
• Wprowadzić ponownie numer PIN – weryfikacja jeśli karta SIM nie posiada kodu PIN.
• W prywatnym APN należy wyłączyć wysyłanie przez serwer DNS.
• Włączyć system logowania i obserwować gdzie wystąpi błąd.
Błąd połączenia w sieci Ethernet lub brak możliwości ustanowienia połączenia.
• W interfejsie ethernetowym routera, istnieje możliwość wyłączenia auto negocjacji oraz
ręcznego ustawienia tempa i dupleksu.
DynDNS nie działa.
• Nie działa w prywatnym APN.
• Jeśli ten sam adres jest odnotowany w nazwie kanonicznej co dla dynamicznie
przypisywanego adresu, oznacza to, że operator stosuje NAT lub zaporę.
• Możliwość weryfikacji NAT za pomocą funkcji ping do adresu serwera o statycznym
adresie IP oraz za pomocą adresu routera wykonać weryfikację oraz przypisanie ping.
• Możliwość sprawdzenia zapory, na przykład poprzez zdalny dostęp z poziomu interfejsu
sieciowego.

iii

35

CONTENTS
CONEL Instrukcja
Obsługi

9 Possible problems

23

• Operator nie określił adresu serwerów DNS a bez serwerów DNS nie ma możliwości

10 FAQ serwera dyndns.org. W systemie logowania pojawi się wiadomość:
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- Uruchomiono proces deamon DynDNS
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- Błąd podłączenia do serwera DynDNS

Ustanawianie tunelu IPSec ale brak komunikacji.
• Prawdopodobnie źle skonfigurowano drogi warunkowe podłączonego urządzenia lub źle
ustawiono GW.
FTP nie działa.
• Router nie wspiera aktywnego trybu FTP; wspiera wyłącznie tryb pasywny.
RS232 nie działa.
• Należy sprawdzić port rozszerzeń RS232.
• Sprawdzić port rozszerzeń RS232 w konfiguracji routera w menu „port zewnętrzny“, lub
sprawdzić lokalne połączenia za pomocą terminalu Telnet-Hyper.
Brak możliwości ustanowienia L2TP lub IPSec.
• Sprawdzić przyczynę w systemie logowania.
Włączyłem router w trybie offline za pomocą SMS’a ale router jest w trybie online po restarcie.
• Sterująca wiadomość SMS nie zmieniła konfiguracji routera. Na przykład, jeśli router
ustawiono w tryb offline za pomocą SMS’a, router będzie w tym trybie aż do następnego restartu.
Tak samo dzieje się dla wszystkich kolejnych wiadomości sterujących SMS.
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Bieżące informacje na temat produktu można znaleźć na stronie internetowej firmy:
11 Customers support
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Zalecenia dotyczące konserwacji:
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi karty SIM. Karty nie należy zaginać,
unikać zarysowań, nie wystawiać na działanie elektryczności statycznej.
• Do czyszczenia routera nie stosować substancji żrących, rozpuszczalników lub czyszczących
środków ciernych!
Firma Conel niniejszym oświadcza, że router przywołany w niniejszej instrukcji spełnia podstawowe
wytyczne dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE).
Router odpowiada wartościom współczynnika SAR, które zostały zdefiniowane przez ICNIRP oraz
wartościom dotyczącym „ochrony zdrowia przed promieniowaniem niejonizującym”.
Wystawiono deklarację zgodności. Deklaracja znajduje się na załączonej płycie CD lub w
siedzibie producenta.

iii

37

