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Informacje prawne 
Zawartość tego dokumentu dostarczona jest w formie” jak jest”. Za wyjątkiem sytuacji 

wymaganych przez obowiązujące prawo, treść, dokładność i wiarygodność niniejszego 

dokumentu nie może być podstawą do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej ani 

domniemanej, w tym, ale nie wyłącznie, domniemanej gwarancji przydatności handlowej 

lub przydatności do określonego celu. Westermo zastrzega sobie prawo do dokonywania 

zmian lub wycofania niniejszego dokumentu, w dowolnym czasie bez wcześniejszej 

informacji na ten temat. W żadnym wypadku Westermo nie będzie odpowiadać za 

utracone dane lub dochody ani za żadnego rodzaju uszkodzenia pośrednie, powstałe w 

konsekwencji. Więcej informacji na temat Westermo można znaleźć na stronie 

internetowej: 

http://www.westermo.com 

http://www.westermo.com/


6623-2250   3 

Wymogi bezpieczeństwa 
 

 Przed użyciem: 
Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i upewnij się, że wszystko zrozumiałeś. 

Sprawdź czy aplikacja, w której zamierzasz wykorzystać urządzenie nie 

przekracza jego technicznych wymogów bezpieczeństwa. 

Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania w jego wnętrzu mogą pojawić się 

niebezpieczne napięcia. 

W celu uniknięcia dostępu do niebezpiecznego napięcia odłączyć urządzenie od 

zasilania. 

Aby zabezpieczyć urządzenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi należy 

odprowadzić ładunki ze swego ciała (np. opaską antystatyczną). 

 Przed instalacją urządzenia: 
Urządzenie powinno zostać zainstalowane przez wykwalifikowany personel. 

Urządzenie powinno zostać zabudowane w szafie technologicznej (lub podobnym 

miejscu), do którego dostęp jest zarezerwowany jedynie dla personelu 

serwisującego. 

Instalacja zasilająca musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia i jeżeli 

jest to wymagane, musi istnieć możliwość ręcznego odłączenia od źródła zasilania. 

Upewnij się, że są spełnione standardy wymagane przez krajowe regulacje 

prawne. 

Urządzenie jest chłodzone konwekcyjne. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących 

miejsca pracy urządzenia, aby nie utrudniać przepływu powietrza wokół niego. 

(patrz Instalacja). 

 

Dbałość o urządzenie 

 
Przestrzegaj podanych niżej zaleceń, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia i 

spełnić warunki gwarancji. 

Nie należy uruchamiać urządzenia ze zdjętą obudową lub pokrywą. 

Nie wolno rozmontowywać urządzenia, wewnątrz nie ma żadnych elementów 

wymagających obsługi użytkownika. 

Nie należy rzucać, uderzać czy wstrząsać urządzeniem. Niewłaściwa obsługa może 

spowodować uszkodzenia wewnętrznych elementów urządzenia. 

Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować środków chemicznych, rozpuszczalników 

czy silnych detergentów. 

Nie należy malować urządzenia, ponieważ może to uniemożliwić poprawną pracę. 

Urządzenie nie jest wodoodporne, nie należy go zalewać lub wystawiać na działanie 

deszczu. Należy zwrócić uwagę aby wilgotność powietrza mieściła się w zakresie 

podanym w specyfikacji urządzenia. 

Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w brudnym, zakurzonym środowisku 

ponieważ złącza i inne elementy mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu. 

Jeśli urządzenie nie pracuje poprawnie, skontaktuj się ze Sprzedawcą, najbliższym 

dystrybutorem Westermo lub Wsparciem Technicznym Westermo.  

 

Bezpieczeństwo GSM 

 
Przeczytaj i przestrzegaj podanych niżej zaleceń. Dotyczą one wszystkich etapów 

użytkowania urządzenia. Złamanie tych zasad może być niebezpieczne, nielegalne lub 

może wpłynąć na pracę urządzenia i/lub spowodować utratę zezwoleń i/lub gwarancji. 
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Ogólne zalecenia 
 
Pamiętaj aby przestrzegać wszelkich specyficznych dla różnych obszarów nakazów, nigdy 

nie używaj urządzenia gdy jest to zabronione. Nie używaj urządzenia, gdy może to 

powodować zagrożenie lub interferencje. Zbyt wysoki poziom zakłóceń może 

spowodować pogorszenie jakości pracy urządzeń bezprzewodowych. 

 

Szpitale i inne obiekty medyczne 

 
Nie używaj urządzenia w obiektach służby zdrowia. Przestrzegaj wszelkich regulacji i 

zakazów. 

 
Stymulatory serca 

Producenci stymulatorów serca zalecają, aby minimalna odległość między rozrusznikiem 

a pracującym urządzeniem bezprzewodowym wynosiła 15 cm. 

 

Osoby ze stymulatorami 

 Włączone urządzenie bezprzewodowe i jego antenę należy zawsze trzymać co 

najmniej 15 cm od swojego rozrusznika. 

 Jeśli masz podejrzenia, że urządzenie powoduje zakłócenia w pracy stymulatora 

natychmiast je wyłącz. 

 

Aparaty słuchowe 

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w pracy niektórych 

aparatów słuchowych. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą aparatu. 

 

Inny sprzęt medyczny 

Jeśli używasz jakiegoś sprzętu medycznego, skontaktuj się z jego dostawcą, aby ustalić 

czy jest on wystarczająco odporny na promieniowanie radiowe. 

Pamiętaj o wyłączaniu urządzeń bezprzewodowych w ośrodkach służby zdrowia, które 

informują o zakazie ich używania. W szpitalach i innych ośrodkach zdrowia może 

pracować sprzęt medyczny wrażliwy na promieniowanie radiowe. 

 

Samoloty 

 
Nie używaj urządzenia w samolocie. Może to powodować niebezpieczne zakłócenia w 

pracy urządzeń pokładowych, sieci bezprzewodowej i może być nielegalne. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zawieszenie lub odmowę 

świadczenia usługi i/lub podjęcie kroków prawnych. 

 

Samochody 

 
Niewłaściwie zainstalowane urządzenie może doprowadzić do nieprawidłowej pracy 

urządzeń elektronicznych samochodu, co może być niebezpieczne. 
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Samochody z poduszkami powietrznymi 

Poduszka powietrzna wypełnia się z wielką siłą. Dlatego nie wolno umieszczać żadnych 

przedmiotów, w tym urządzeń bezprzewodowych zarówno instalowanych jak 

i przenośnych, nad poduszką powietrzną i w obszarze jej pracy. W przypadku zadziałania 

poduszki powietrznej niewłaściwie zainstalowane urządzenie może spowodować poważne 

obrażenia. 

Roboty strzałowe 

Nie należy używać urządzenia w obszarze, w którym prowadzone są roboty strzałowe. 

Należy przestrzegać obowiązujących tam przepisów. 

Obszary zagrożone wybuchem 

Nie należy używać urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem. Strefy takie zwykle są 

oznaczone, ale nie zawsze. Należą do nich stacje benzynowe, miejsca przechowywania 

paliwa lub środków chemicznych, obszary, w których w powietrzu unoszą się środki 

chemiczne lub drobne cząsteczki np. kurz, pył, opiłki metalu. 

Emisja RF 

Urządzenie jest nadajnikiem i odbiornikiem małej mocy. Kiedy jest włączone odbiera i 

wysyła sygnały radiowe RF (Radio-Frequency). Większość nowoczesnego sprzętu 

elektronicznego posiada ekrany zabezpieczające przed działaniem fal radiowych. Jednak 

może się zdarzyć urządzenie, które takich zabezpieczeń nie ma. Wszystkie nadajniki 

radiowe wysyłają sygnały, które mogą powodować interferencje w innych urządzeniach 

elektronicznych. W związku z tym antenę należy ustawiać jak najdalej od nich urządzeń. 

Aplikacje krytyczne 

Nie można zagwarantować, że zawsze i wszędzie będzie możliwe dokonanie połączenia 

komórkowego. Dlatego w aplikacjach o krytycznym znaczeniu, takich jak np. pogotowie 

ratunkowe, nie można opierać się tylko i wyłącznie na urządzeniach bezprzewodowych. 

Kopie zapasowe 

Pamiętaj o robieniu kopii zapasowych ważnych danych, takich jak kody PIN/PUK, 

zawartość karty SIM itp. 

Antena 

Używaj tylko anteny dostarczonej z urządzeniem lub innej zatwierdzonej do stosowania 

razem z nim. Nieodpowiednia antena może spowodować uszkodzenie urządzenia lub 

przekroczenie obowiązującego prawa. Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać 

anteny bez potrzeby. Może to mieć wpływ na jakość połączenia lub spowodować 

zwiększenie mocy. 

Obsługa 

Urządzenie nie wymaga żadnej specjalnej obsługi, jeśli jest używane zgodnie z 

przeznaczeniem, w warunkach określonych w dokumentacji.  
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Certyfikaty i zgodność ze standardami 

 

Rodzaj Certyfikat/Zgodność 

EMC 

EN 55022, EN55022 A1 

Urządzenia informatyczne. 

Charakterystyka zakłóceń radiowych 

Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru. 
EN 55024, EN 55024 A1, EN 55024 A2 

Kompatybilność elektromagnetyczna, 

Sprzęt IT odporność  
Bezpieczeństwo IEC/EN 60950-1, Sprzęt IT 

R&TTE 

Art. 3.1a 
EN 60950-1 Bezpieczeństwo 

EN 50385 EMF ekspozycja 

Art. 3.1b 

EN 301 489-1 ERM/EMC 

EN 301 489-7 ERM/EMC GSM 

EN 301 489-24 ERM/EMC 3G 

Art. 3.2 

EN 301 908-1 ERM 3G 

EN 301 908-2 ERM 3G 

EN 301 511 GSM 
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Deklaracja zgodności, MRD-315 

 

Deklaracja zgodności 

Producent  Westermo Teleindustri AB 

   SE-640 40 Stora Sundby, Szwecja 

 

Niniejszym oświadcza, że produkt(y) 

Rodzaj produktu Model Numer artykułu 

Modem/Router bezprzewodowy 3G MRD-315 3623-0050 
 

Jest zgodny z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: 

Numer dokumentu Nazwa skrócona 

1999/5/EC   R&TTE Radiokomunikacyjne i telekomunikacyjne urządzenia końcowe 

2011/65/EU Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 

 

Wykaz norm zharmonizowanych, mających zastosowanie dla tej deklaracji zgodności: 

Numer Tytuł Wydanie 

EN 50385 Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji 

bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej 

telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami 

odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych 

częstotliwości radiowych (110MHz - 40 GHz) 

2002  

 

EN 50581 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych  i elektronicznych 

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 

2012 

EN 60950-1  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. Wymagania ogólne 2006 

+A11:2009  

+A1:2010 

+A12:2011 

+A2:2013 

EN 301 489-1 

EN 301 489-7  

EN 301 489-24 

 

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 

(ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca 

urządzeń i systemów radiowych 

Część 1: Ogólne wymagania techniczne 

Część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewoźnych i 

noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych 

systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) 

Część 24: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia 

dodatkowego urządzeń przewoźnych i noszonych (UE) systemu IMT 2000 

CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA) 

2012 (V1.9.2) 

2006 (V1.3.1) 

2010 (V1.5.1) 

EN 301 511  

 

Globalny system łączności ruchomej (GSM); Zharmonizowana norma 

dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 

zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3(2) 

dyrektywy R&TTE (1999/5/EC)  

2003 (V9.0.2) 

 

EN 301 908-1 

EN 301 908-2 

Sieci komórkowe IMT. Zharmonizowana norma EN zapewniająca 

spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R & TTE; 

Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne 

Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) Urządzenia 

użytkownika (UE) 

2013 (V6.2.1) 

2014 (V6.2.1) 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym uzyskano oznaczenie CE:    15 

 

Pierre Öberg 

Kierownik ds. Technicznych 

17 marca 2015
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Deklaracja zgodności, MRD-355 

 

Deklaracja zgodności 

Producent  Westermo Teleindustri AB 

   SE-640 40 Stora Sundby, Szwecja 

 

Niniejszym oświadcza, że produkt(y) 

Rodzaj produktu Model Numer artykułu 

Modem/Router bezprzewodowy 3G MRD-355 3623-0250 
 

Jest zgodny z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: 

Numer dokumentu Nazwa skrócona 

1999/5/EC   R&TTE Radiokomunikacyjne i telekomunikacyjne urządzenia końcowe 

2011/65/EU Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 

 

Wykaz norm zharmonizowanych, mających zastosowanie dla tej deklaracji zgodności: 

Numer Tytuł Wydanie 

EN 50385 Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji 

bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej 

telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami 

odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych 

częstotliwości radiowych (110MHz - 40 GHz) 

2002  

 

EN 50581 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych  i elektronicznych 

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 

2012 

EN 60950-1  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. Wymagania ogólne 2006 

+A11:2009  

+A1:2010 

+A12:2011 

+A2:2013 

EN 301 489-1 

EN 301 489-7  

EN 301 489-24 

 

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 

(ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca 

urządzeń i systemów radiowych 

Część 1: Ogólne wymagania techniczne 

Część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewoźnych i 

noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych 

systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) 

Część 24: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia 

dodatkowego urządzeń przewoźnych i noszonych (UE) systemu IMT 2000 

CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA) 

2012 (V1.9.2) 

2006 (V1.3.1) 

2010 (V1.5.1) 

EN 301 511  

 

Globalny system łączności ruchomej (GSM); Zharmonizowana norma 

dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 

zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3(2) 

dyrektywy R&TTE (1999/5/EC)  

2003 (V9.0.2) 

 

EN 301 908-1 

EN 301 908-2 

Sieci komórkowe IMT. Zharmonizowana norma EN zapewniająca 

spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R & TTE; 

Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne 

Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) Urządzenia 

użytkownika (UE) 

2013 (V6.2.1) 

2014 (V6.2.1) 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym uzyskano oznaczenie CE:    15 

 

Pierre Öberg 

Kierownik ds. Technicznych 

1 kwietnia 2015
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Deklaracja zgodności, MRD-455 

 

Deklaracja zgodności 

Producent  Westermo Teleindustri AB 

   SE-640 40 Stora Sundby, Szwecja 

 

Niniejszym oświadcza, że produkt(y) 

Rodzaj produktu Model Numer artykułu 

Modem/Router bezprzewodowy 4G MRD-455 3623-0401 
 

Jest zgodny z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej: 

Numer dokumentu Nazwa skrócona 

1999/5/EC   R&TTE Radiokomunikacyjne i telekomunikacyjne urządzenia końcowe 

2011/65/EU Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 

 

Wykaz norm zharmonizowanych, mających zastosowanie dla tej deklaracji zgodności: 

Numer Tytuł Wydanie 

EN 50385 Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji 

bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej 

telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami 

odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych 

częstotliwości radiowych (110MHz - 40 GHz) 

2002  

 

EN 50581 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych  i elektronicznych 

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 

2012 

EN 60950-1  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. Wymagania ogólne 2006 

+A11:2009  

+A1:2010 

+A12:2011 

+A2:2013 

EN 301 489-1 

EN 301 489-7  

EN 301 489-24 

 

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 

(ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca 

urządzeń i systemów radiowych 

Część 1: Ogólne wymagania techniczne 

Część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewoźnych i 

noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych 

systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) 

Część 24: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia 

dodatkowego urządzeń przewoźnych i noszonych (UE) systemu IMT 2000 

CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA) 

2012 (V1.9.2) 

2006 (V1.3.1) 

2010 (V1.5.1) 

EN 301 511  

 

Globalny system łączności ruchomej (GSM); Zharmonizowana norma 

dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 

zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3(2) 

dyrektywy R&TTE (1999/5/EC)  

2003 (V9.0.2) 

 

EN 301 908-1 

EN 301 908-2 

Sieci komórkowe IMT. Zharmonizowana norma EN zapewniająca 

spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R & TTE; 

Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne 

Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) Urządzenia 

użytkownika (UE) 

2013 (V6.2.1) 

2014 (V6.2.1) 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym uzyskano oznaczenie CE:    15 

 

Pierre Öberg 

Kierownik ds. Technicznych 

1 kwietnia 2015
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Rodzaje badań i warunki środowiska 

Zjawisko fizyczne Standard Opis Badane poziomy 
Wyładowanie elektrostatyczne ESD EN 61000-4-2 Obudowa -styk ±6kV ( crit A)* 

Obudowa -powietrze ±8kV (crit A)* 

Odporność na promieniowane pole 
elektromagnetyczne o częstotl. 
radiowej, modulacja AM 

EN 61000-4-3 Obudowa 10 V/m (crit A)* 

(80 - 2700 MHz) 

Szybkie stany przejściowe EN 61000-4-4 Porty sygnałowe ±1kV (crit A)* 

Zasilanie ±2kV (crit A)* 

Udary EN 61000-4-5  Porty Ethernet ±1 kV (direct) (crit B)* 

Zasilanie ±0.5 kV(line to earth)(crit B)* 

±0.5 kV (line to line)(crit B)* 

Odporność na zaburzenia 
przewodzone, indukowane przez 
pola o częstotliwości radiowej 

EN 61000-4-6 Wszystkie porty 10 V/m (crit A)* 

(0.15 - 80 MHz) 

Promieniowane pole 
elektromagnetyczne o 
częstotliwości radiowej 

EN 5022 Obudowa Klasa B 

 

Zaburzenia przewodzone, 
indukowane przez pola o 
częstotliwości radiowej 

EN 5022 Zasilanie Klasa B 

Porty Ethernet Klasa B 

Temperatura  Praca -40 do +70 °C 

Przechowywanie/transport -40 do +85 °C 

Wilgotność względna (bez 
kondensacji) 

 Praca 0 do 90%  

Przechowywanie/transport 0 do 90% 

Wysokość  Praca 2000 m / 70 kPa 

MTBF MIL-217-F MRD-315 825 759 godzin 

MRD-355 689 933 godziny 

MRD-455 689 933 godziny 

Żywotność (service life)  Praca 10 lat 

Wymiary i waga 
szer/wys/głęb 

 MRD-315 103x32x156 mm, 03. kg 

MRD355/455 53x103x103 mm, 0.4 kg 

Stopień ochrony IEC 529 Obudowa IP 40 

Chłodzenie   Konwekcyjne 

Montaż   Szyna DIN 35 mm 

 

*crit A = bez efektu, crit B = samoczynny restart urządzenia
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Opis MRD-315 

 Zdalny dostęp usuwa ograniczenia, 

eliminuje konieczność czasochłonnych  

wizyt w terenie i zapewnia infrastrukturę 

sieciową odpowiednią dla bardzo 

wymagającego, współczesnego 

społeczeństwa. MRD-315 to przemysłowy 

router szerokopasmowy, który przy 

wykorzystaniu Internetu łączy różne 

systemy zapewniając komunikację 

między sterownikami, panelami, 

czujnikami, HMI itp. 

 

 Kompaktowa konstrukcja z klipsami do montażu na szynie DIN oraz szeroki zakres 

napięcia zasilania 10 do 60 VDC powodują, że urządzenie doskonale sprawdza się 

w aplikacjach przemysłowych. Z kolei wbudowany dwuportowy przełącznik Ethernet 

i szeregowy interfejs RS-232 zapewniają łatwą integrację z innymi urządzeniami. 

Ponieważ stabilność połączenia komórkowego zależy od wielu różnych parametrów, 

MRD-315 wyposażony został w menedżera połączeń, który zapewnia ciągłość połączenia. 

Ponieważ urządzenia mające połączenie z Internetem narażone są na ataki 

cybernetyczne, muszą być na to przygotowane. Dzięki wykorzystaniu szyfrowanych tuneli 

VPN router MRD-315 daje możliwość zabezpieczenia transmisji danych przed złośliwym 

podsłuchem, dodatkowo posiada prosty w obsłudze, ale potężny firewall kontrolujący 

ruch pakietów. 

 W aplikacjach zasilanych energią słoneczną sprawność energetyczna urządzeń ma 

bardzo istotne znaczenie dlatego MRD-315 może pracować w trybie energooszczędnym, 

pobierając większą moc tylko wtedy gdy będzie to niezbędne. Wbudowany port 

szeregowy może pracować w trybie emulacji modemu dzięki czemu MRD-315 może 

zastąpić starsze rozwiązania bez potrzeby wymiany lub przeprogramowania innych 

elementów systemu. 

 

Specyfikacja interfejsów MRD-315 

Zasilanie 

Napięcie znamionowe 12-48 VDC 

Napięcie pracy 10-60 VDC 

Prąd rozruchowy (max) 400 mA 

Częstotliwość DC 

Tabela zużycia energii* Napięcie Tryb pracy Pobór prądu/mocy 

24 VDC Bez rejestracji w sieci 51 mA 1.224 W 

24 VDC GPRS gotowość 59 mA 1.416 W 

24 VDC GPRS średnio nad./odb. 80 mA 1.92 W 

24 VDC GPRS max nad./odb. 110 mA 2.64 W 

24 VDC UMTS gotowość 59 mA 1.416 W 

24 VDC UMTS średnio nad./odb. 84 mA 2.016 W 

24 VDC UMTS max nad./odb. 88 mA 2.12 W 

*Dane orientacyjne. Trudno określić dokładne wartości ponieważ wiele czynników ma wpływ na siłę sygnału i faktyczny 

pobór mocy. Przedstawione  pomiary przeprowadzone zostały w pomieszczeniu  o temp. 25 °C, przy „normalnej” sile 

sygnału. 
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Opis MRD-355 

 Zdalny dostęp usuwa ograniczenia, 

eliminuje konieczność czasochłonnych  wizyt w 

terenie i zapewnia infrastrukturę sieciową 

odpowiednią dla bardzo wymagającego, 

współczesnego społeczeństwa. MRD-355 to 

przemysłowy router szerokopasmowy 

GPRS/EDGE/3G, który przy wykorzystaniu 

Internetu łączy różne systemy zapewniając 

komunikację między sterownikami, panelami, 

czujnikami, HMI itp. 

 

 Kompaktowa konstrukcja, z wszystkimi 

interfejsami i diodami LED umieszczonymi z przodu 

powoduje, że urządzenie doskonale nadaje się do 

zastosowań przemysłowych. Pełna izolacja między 

zasilaniem, portem Ethernet i interfejsem szeregowym 

zabezpiecza urządzenie przed  skutkami różnicy 

potencjałów uziemienia. Dzięki obsłudze dwóch kart SIM 

połączenie ze zdalnym obiektem nie jest uzależnione od jednego operatora. W przypadku 

awarii jednej sieci router może przełączyć się na drugą kartę SIM, innego operatora. 

Ponieważ urządzenia mające połączenie z Internetem narażone są na ataki 

cybernetyczne, muszą być na to przygotowane. Dzięki wykorzystaniu szyfrowanych tuneli 

VPN router MRD-355 daje możliwość zabezpieczenia transmisji danych przed złośliwym 

podsłuchem, dodatkowo posiada prosty w obsłudze, ale potężny firewall kontrolujący 

ruch pakietów. 

 

 Wbudowany port szeregowy może pracować w trybie emulacji modemu dzięki 

czemu MRD-355 może zastąpić starsze rozwiązania bez potrzeby wymiany lub 

przeprogramowania innych elementów systemu. 

 

Specyfikacja interfejsów MRD-355 

Zasilanie 

Napięcie znamionowe 12-48 VDC 

Napięcie pracy 10-60 VDC 

Prąd rozruchowy (max) 400 mA 

Częstotliwość DC 

Tabela zużycia energii* Napięcie Tryb pracy Pobór prądu/mocy 

24 VDC Bez rejestracji w sieci 78 mA 1.8 W 

24 VDC GPRS gotowość 86 mA 2.064 W 

24 VDC GPRS średnio nad./odb. 98 mA 2.352 W 

24 VDC GPRS max nad./odb. 140 mA 3.36 W 

24 VDC UMTS gotowość 86 mA 2.064 W 

24 VDC UMTS średnio nad./odb. 98 mA 2.352 W 

24 VDC UMTS max nad./odb. 110 mA 2.64 W 

*Dane orientacyjne. Trudno określić dokładne wartości ponieważ wiele czynników ma wpływ na siłę sygnału i faktyczny 

pobór mocy. Przedstawione  pomiary przeprowadzone zostały w pomieszczeniu  o temp. 25 °C, przy „normalnej” sile 

sygnału. 
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Opis MRD-455 

 Zdalny dostęp usuwa ograniczenia, 

eliminuje konieczność czasochłonnych  wizyt w 

terenie i zapewnia infrastrukturę sieciową 

odpowiednią dla bardzo wymagającego, 

współczesnego społeczeństwa. MRD-455 to 

przemysłowy router szerokopasmowy 

GPRS/EDGE/3G/4G LTE, który przy wykorzystaniu 

Internetu łączy różne systemy zapewniając 

komunikację między sterownikami, panelami, 

czujnikami, HMI itp. 

 

 Kompaktowa konstrukcja, z wszystkimi 

interfejsami i diodami LED umieszczonymi z przodu 

powoduje, że urządzenie doskonale nadaje się do 

zastosowań przemysłowych. Pełna izolacja między 

zasilaniem, portem Ethernet i interfejsem szeregowym 

zabezpiecza urządzenie przed  skutkami różnicy 

potencjałów uziemienia. Dzięki obsłudze dwóch kart SIM 

połączenie ze zdalnym obiektem nie jest uzależnione od jednego operatora. W przypadku 

awarii jednej sieci router może przełączyć się na drugą kartę SIM, innego operatora. 

Ponieważ urządzenia mające połączenie z Internetem narażone są na ataki 

cybernetyczne, muszą być na to przygotowane. Dzięki wykorzystaniu szyfrowanych tuneli 

VPN router MRD-455 daje możliwość zabezpieczenia transmisji danych przed złośliwym 

podsłuchem, dodatkowo posiada prosty w obsłudze, ale potężny firewall kontrolujący 

ruch pakietów. 

 

 Wbudowany port szeregowy może pracować w trybie emulacji modemu dzięki 

czemu MRD-455 może zastąpić starsze rozwiązania bez potrzeby wymiany lub 

przeprogramowania innych elementów systemu. 

 

Specyfikacja interfejsów MRD-455 

Zasilanie 

Napięcie znamionowe 12-48 VDC 

Napięcie pracy 10-60 VDC 

Prąd rozruchowy (max) 400 mA 

Częstotliwość DC 

Tabela zużycia energii* Napięcie Tryb pracy Pobór prądu/mocy 

24 VDC Bez rejestracji w sieci 78 mA 1.8 W 

24 VDC GPRS gotowość 86 mA 2.064 W 

24 VDC GPRS średnio nad./odb. 98 mA 2.352 W 

24 VDC GPRS max nad./odb. 140 mA 3.36 W 

24 VDC UMTS/LTE gotowość 86 mA 2.064 W 

24 VDC UMTS/LTE średnio nad./odb. 98 mA 2.352 W 

24 VDC UMTS/LTE max nad./odb. 110 mA 2.64 W 

*Dane orientacyjne. Trudno określić dokładne wartości ponieważ wiele czynników ma wpływ na siłę sygnału i faktyczny 

pobór mocy. Przedstawione  pomiary przeprowadzone zostały w pomieszczeniu  o temp. 25 °C, przy „normalnej” sile 

sygnału. 

 

 



14  6623-2250 
 

Ogólna specyfikacja interfejsów dla routerów serii MRD 

RS-232 

Specyfikacja elektryczna EIA RS-232 

Prędkość transmisji 300bit/s – 115.2kbit/s 

Format danych 7 lub 8 bitów danych, kontrola parzystości, 

nieparzystości lub brak kontroli, 1 lub 2 bity stopu 

Protokół transmisji Transparenty, optymalizowany algorytmem 

pakowania 

Rodzaj obwodu SELV 

Zasięg  15 m 

Złącze 9 pin D-sub żeńskie 

Przewód ekranowany Nie jest wymagany 

Przewodząca obudowa Tak 

Liczba portów 1 

Ethernet TX 

Specyfikacja elektryczna Standard IEEE 802.3 Wydanie 2005 

Prędkość transmisji 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, tryb manualny lub auto 

Dupleks Pełny dupleks lub półdupleks, tryb manualny lub auto 

Typ obwodu SELV 

Zasięg transmisji 100 m 

Izolacja Do wszystkich pozostałych portów 

Podłączenie RJ-45, auto MDI/MDIX 

Kabel ekranowany Nie jest wymagany, z wyjątkiem systemów 

transmisyjnych i sygnalizacyjnych w aplikacjach 
kolejowych blisko torów.* 

Obudowa przewodząca   Tak 

Ilość portów 2 

*W przypadku instalacji w odległości do 3m od torów zaleca się stosowanie przewodów ekranowanych w celu 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia interferencji. Ekran powinien być prawidłowo podłączony (360°) do punktu 

uziemiającego, w odległości nie większej niż 1m od portu. Punkt uziemiający powinien mieć połączenie o niskiej 

impedancji z przewodzącą częścią obudowy szafy, w której zainstalowane jest urządzenie. Przewodząca część 

obudowy powinna być podłączona do systemu uziemiającego instalacji lub bezpośrednio do uziemienia. 
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Antena 

Technologia Maksymalna prędkość transmisji 
Częstotliwość (MHz) 

Pobieranie Wysyłanie Uwagi 

GSM 14.4 kbit/s 14.4 kbit/s - 900/1800 

GPRS 85.6 kbit/s 85.6 kbit/s Klasa 12 

EDGE 236.8 kbit/s 236.8 kbit/s Klasa 12 

3G UMTS 384 kbit/s 384 kbit/s - 850/900/2100 

HSDPA 42 Mbit/s - Kat. 14 

HSUPA - 5.7 Mbit/s Kat. 6 

4G LTE 
tylko MRD-455 

100 Mbit/s 50 Mbit/s - 800(B20)/1800(B3)/2600(B7) 

Anteny Nadawanie 

(TX) 

Odbiór (RX) Wymagana Opis Złącze 

Antena 

główna 

TAK TAK TAK MAIN SMA 

Antena 

dodatkowa* 

NIE TAK NIE RxDIV SMA 

Antena GPS** - - NIE GPS SMA 

* Antena RxDIV jest opcjonalna, stosowana w celu poprawy odbieranego sygnału. 

** Tylko pasywne anteny GPS 

 

SIM 

Specyfikacja elektryczna Obsługa kart 3V 

Liczba gniazd MRD-315: 1 

MRD-355: 2 

MRD-455: 2 
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Opis połączeń MRD-315 

 

 

  

Port szeregowy  RS-232 (DCE, złącze  żeńskie) 
Pozycja Nazwa Kierunek Opis 

 

1 DCD Wy Wykrywanie nośnej 

2 RxD Wy Odbiór danych 

3 TxD We Wysyłanie danych 

4 DTR We Terminal gotowy 

5 SG - Masa sygnału 

6 DSR Wy Modem gotowy 

7 RTS We Żądanie wysyłania 

8 CTS Wy Gotowość wysyłania 

9 RI Wy Dzwonek 
 
 

 

`

 

Ethernet TX 

(złącze RJ-45) LAN 1-2 

Pozycja Kierunek Opis 

1 We/wy TD+ 

2 We/wy TD- 

3 We/wy RD+ 

4 - - 

5 - - 

6 We/wy RD- 

7 - - 

8 - - 
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Opis połączeń MRD-355 i MRD-455 

 

  

Ethernet TX 

(złącze RJ-45) LAN 1-2 

Pozycja Kierunek Opis 

1 We/wy TD+ 

2 We/wy TD- 

3 We/wy RD+ 

4 - - 

5 - - 

6 We/wy RD- 

7 - - 

8 - - 

 

Port szeregowy  RS-232 (DCE, złącze  żeńskie) 
Pozycja Nazwa Kierunek Opis 

 

1 DCD Wy Wykrywanie nośnej 

2 RxD Wy Odbiór danych 

3 TxD We Wysyłanie danych 

4 DTR We Terminal gotowy 

5 SG - Masa sygnału 

6 DSR Wy Modem gotowy 

7 RTS We Żądanie wysyłania 

8 CTS Wy Gotowość wysyłania 

9 RI Wy Dzwonek 
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Wskaźniki LED 
 
LED Status Opis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS 
Status 

Czerwony Nie wykryto sieci bezprzewodowej 

Czerwony - mruga Wykryto sieć bezprzewodową 

Zielony Autotest OK/ brak błędów 

NET 

NET 1 

NET 2 
Sieć 

Wyłączony Brak gotowości 

Czerwony Inicjalizacja obwodu RF lub błąd 

rejestracji w sieci 

Zielony/Czerwony Błąd połączenia z siecią 

Zielony - mruga Szukanie sieci 

Zielony mruga 1 raz  

Wskaźnik siły sygnału: 

 

1 Bardzo słaby 

3 Normalny 

6 Bardzo dobry 

Zielony mruga 2 razy 

Zielony mruga 3 razy 

Zielony mruga 4 razy 

Zielony mruga 5 razy 

Zielony mruga 6 razy 

 
Wskaźnik Status 

 Wskaźnik statusu (STS) sygnalizuje stan urządzenia. Podczas normalnej pracy 

świeci się na zielono, w przypadku wykrycia błędu zarówno podczas uruchamiania jak i 

normalnej pracy zapali się na czerwono. Po włączeniu zasilania lub po restarcie wskaźnik 

statusu (STS) najpierw zapala się na czerwono, następnie zaczyna mrugać na czerwono 

na zmianę z wskaźnikiem sieci (NET). Jest to normalne zachowanie podczas 

uruchamiania, nie oznacza wystąpienia błędu. Po włączeniu zasilania wskaźnik statusu 

(STS) powinien zapalić się na chwilę na czerwono lub zielono. Jeśli się nie zapala należy 

sprawdzić źródło zasilania, jego napięcie i podłączenie. Wskaźnik NET sygnalizuje status 

połączenia z siecią. Po włączeniu zasilania jest wyłączony, następnie zaczyna mrugać na 

zielono w czasie gdy router szuka sieci, po nawiązaniu połączenia z siecią zapala się na 

zielono. 

Wskaźnik Sieć 

 Każda karta SIM ma własny wskaźnik sieci, czyli w przypadku MRD-315 jest tylko 

jeden (NET), a MRD-355 i MRD-455 mają po dwa (NET1 i NET2). Wskaźniki te 

sygnalizują status połączenia z siecią komórkową. Po włączeniu zasilania wskaźnik jest 

wyłączony, następnie zaczyna mrugać na zielono w czasie gdy router szuka sieci, po 

nawiązaniu połączenia z siecią zapala się na zielono. 

 Po  ustanowieniu połączenia z siecią ten sam wskaźnik sygnalizuje poziom 

odbieranego sygnału RF oraz informuje o wszelkich błędach połączenia z siecią. Siła 

sygnału reprezentowana jest cyklicznie przez odpowiednią liczbę mrugnięć wskaźnika. Po 

każdym zapaleniu wskaźnika na zielono następuje krótka przerwa, a po zakończeniu 

cyklu mrugnięć przerwa jest dłuższa. Czyli cykl podawania poziomu sygnału rozpoczyna 

się mrugnięciem wskaźnika na zielono, po którym następuje do pięciu kolejnych 

mrugnięć i dłuższa przerwa oznaczająca koniec cyklu i rozpoczęcie nowego. Maksymalna 

ilość mrugnięć wskaźnika w cyklu wynosi 6. 

 Jeśli po mrugnięciach na zielono, w czasie dłuższej przerwy oznaczającej koniec 

cyklu wskaźnik będzie czerwony to znaczy, że wystąpił błąd połączenia z siecią. Z kolei 

mruganie wskaźnika na czerwono sygnalizuje brak karty SIM, a zapalenie się na 
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czerwono na stałe może oznaczać restart obwodu RF, błąd rejestracji w sieci lub zbyt 

niski poziom sygnału nie pozwalający na nawiązanie połączenia. 

 Po włączeniu zasilania lub restarcie routera wskaźnik sieci (NET) najpierw zapala 

się na czerwono, a następnie mruga na zmianę ze wskaźnikiem statusu (STS). Jest to 

normalne zachowanie podczas uruchamiania, nie oznacza wystąpienia błędu. 

 

Ustawienia fabryczne – przycisk Reset 

 

Przycisk reset pozwala na przywrócenie routera MRD do ustawień fabrycznych. Znajduje 

się on w małym otworze obok wskaźników LED. 

Przywracanie ustawień fabrycznych: 

 Wyłączyć zasilanie 

 Za pomocą odpowiedniego narzędzia wcisnąć i przytrzymać przycisk Reset 

 Włączyć zasilanie i dalej trzymać wciśnięty przycisk Reset przez ok. 10 sekund. 

Wskaźniki STS i NET powinny mrugnąć dwa razy sygnalizując reset. 

 Router uruchomi się ponownie z fabrycznymi ustawieniami. 

Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje utratę wszystkich aktualnych 

ustawień, z profilem zawierającym APN, nazwę użytkownika i hasło włącznie. 
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Funkcjonalności i obsługiwane protokoły MRD-315/355/455 

Technologie Ethernet IEEE 802.3 dla 10BaseT 

IEEE 802.3u dla 100BaseTX 

Technologie bezprzewodowe Połączenia komutowane CSD (Circuit Switched Data)  

GSM 

GPRS Multi-slot klasa 12, stacja mobilna klasy B,   

obsługa PBCCH, kodowanie CS 1-4 

EDGE Multi-slot klasa 12 (max 236.8 kbit/s), stacja 

mobilna klasy B, modulacja i kodowanie MCS 1-9 

3G (WCDMA/UMTS) 384 kbit/s pobieranie/wysyłanie 

HSUPA do 5.7 Mbit/s wysyłanie 

MRD-315/MRD-355 

HSDPA do 21 Mbit/s pobieranie 

MRD-455 

HSDPA do 42 Mbit/s pobieranie 

4G LTE do 100 Mbit/s pobieranie 

4G LTE do 50 Mbit/s wysyłanie 

Technologie szeregowe RS-232 

Serial Over IP (Serial Extender, Virtual Serial Port) 

Emulacja modemu 

Interpreter komend AT 

Modbus 

DNP3 

Layer-2 QoS IEEE 802.1p Class of Service 

IP Routing 

Firewall 

VPN 

Cyber Security 

Statyczny routing 

Dynamiczny routing: 

 RIPv1/v2 

VRRP 

GRE 

Stateful inspection Firewall/ACL, NAT, Port Forwarding 

25x IPsec VPN, PSK & X.509 

1x L2TP client 

1x PPTP client 

1x Open VPN / SSL VPN client 

RADIUS 

PPP Dial in / Dial out 

Zarządzanie Narzędzia do zarządzania: 

 Web interface (HTTP i HTTPS) 

 CLI (Command Line Interface) 

 porzez SSHv2 i Telnet 

 SNMPv1/v2c/v3 

 SMS Control 

System obsługi alarmów/zdarzeń 

Syslog (log files, zdalny syslog server) 

SNTP (NTP client) 

DHCP client 

DHCP server 

DDNS (Dynamic DNS update client) 

 

Więcej informacji na temat funkcjonalności i obsługiwanych protokołów można znaleźć w 

dokumentacji na stronie producenta. 
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Rozpoczęcie pracy 
 

Instalacja karty SIM 

 

 W celu wysunięcia szufladki karty SIM, 

naciśnij przycisk używając odpowiedniego 

narzędzia i wyjmij szufladkę – patrz rysunek 

 z lokalizacją przycisku szufladki. 

 Włóż prawidłowo kartę SIM do szufladki stykami 

do góry, zwracając uwagę na położenie ściętego 

rogu. 

 Wsuń szufladkę z powrotem, aż do zatrzaśnięcia. 

 

Uwaga: Przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM 

             upewnij się, że zasilanie jest wyłączone i wtyk 

             zasilania został wyjęty z MRD. 

 

 

 

Podłączenie anteny 

 
Urządzenie posiada trzy złącza antenowe (SMA). Upewnij się, że nakrętka anteny jest ciasno 

przykręcona, aby połączenie było prawidłowe. 

 

Podłączanie zasilania 

 
MRD wymaga zasilania prądem stałym DC w zakresie napięć od 10 do 60 V. 

Urządzenie jest zabezpieczone przed napięciem przekraczającym 60V oraz przed odwrotną 

polaryzacją. W przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, może być konieczne przesłanie 

routera do serwisu. 

Router może ulec uszkodzeniu w przypadku pojawienia się różnicy potencjałów między obudową, 

masą interfejsu szeregowego RS-232, przewodem (-) zasilania lub ekranem anteny. Przed 

podłączeniem każdego przewodu upewnij się, że wszystkie elementy są właściwie uziemione. 

W przypadku użycia zasilacza z biegunem dodatnim na masie, należy zastosować izolację 

zewnętrzną zasilania. 

 

Ethernet 

 
Porty Ethernetowe są z przodu urządzenia, oznaczone LAN1 i LAN2. Każdy port posiada diody LED 

wskazujące prędkość połączenia i stan aktywności, jak pokazano na rysunku poniżej. Oba porty 

posiadają funkcję autonegocjacji, czyli kable krosowane nie są konieczne. Porty Ethernetowe są 

przełączane, co pozwala na równoczesne podłączenie więcej niż jednego urządzenia Ethernet. 
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Konfiguracja 

Dostęp i korzystanie z interfejsu Web. 

Cała konfiguracja MRD może być przeprowadzona za pomocą przeglądarki www. Komputer 

podłączony do dowolnego portu Ethernet MRD musi posiadać statyczny adres IP z tej samej 

podsieci co urządzenie. 

Domyślne ustawienia IP w MRD: 

 Adres IP :192.168.2.200 

 Maska:255.255.255.0 

 

Zalecane ustawienia karty sieciowej PC użytego do konfiguracji routera MRD: 

 Adres IP:192.168.2.100 

 Maska sieci:255.255.255.0 

 Brama domyślna:192.168.2.200 

 Podstawowy DNS:192.168.2.200 

 

Uwaga: Chociaż możliwe jest podłączenie MRD bezpośrednio do sieci LAN, zaleca się wcześniej 

przeprowadzić konfigurację zgodnie z powyższym opisem. Serwer DHCP w urządzeniu jest 

domyślnie wyłączony. 

 

Ustawienia sieciowe w komputerze PC z systemem Windows 

Niżej opisano sposób konfiguracji ustawień sieciowych komputera PC z systemem Windows, tak 

aby można było uzyskać dostęp do MRD. 

Uwaga: Poniższa procedura zmienia ustawienia sieciowe komputera z systemem Windows, jeśli 

komputer jest podłączony do sieci, należy go rozłączyć przed dokonaniem zmian. 

W celu przywrócenia ustawień sieciowych komputera PC, należy zapisać bieżące ustawienia 

znajdujące się w pkt.6 poniższej procedury i po zakończeniu konfiguracji MRD wprowadzić je 

ponownie. 

1. Otwórz Panel Sterowania po wybraniu Start -> Panel Sterowania 

2. Kliknij dwa razy na ikonę Połączenia Sieciowe 

3. Kliknij dwa razy na ikonę Połączenie Lokalne 

4. Wyświetli się okno dialogowe statusu połączenia lokalnego, następnie kliknij przycisk 

     ”Właściwości” 

5. Okno dialogowe Właściwości Połączenia Lokalnego pokazane jest na rys.1.  

     Kliknij na pozycję Internet Protocol (TCP/IP) aby ją podświetlić a następnie wybierz 

”Właściwości”.   
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Rysunek 1 

  

6. Zmień ustawienia Właściwości Internet Protocol (TCP/IP) zgodnie z rys.2 i naciśnij OK. 

Rysunek 2 

 

Uwaga: Jeśli przeglądarka internetowa była otwarta przed dokonaniem zmian w sieci, to należy ją 

zamknąć i ponownie otworzyć przed próbą połączenia z MRD. 
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Dostęp do MRD 

 Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres http://192.168.2.200 

        (jest to domyślny adres IP routera MRD). 

 Powinno pojawić się okno logowania. Jeśli okno się nie pojawi, sprawdź połączenie   

        pomiędzy PC a routerem oraz ustawienia adresu IP komputera. 

 

Wprowadź poniższe dane: 

 User Name: admin 

 Password: westermo 

 

 Powinna wyświetlić się strona statusu routera, podobna do tej przedstawionej na rysunku 3. 

 

Rysunek 3 

 

Uwaga: Jeśli urządzenie nie jest jeszcze skonfigurowane, to prawdopodobnie Network Status i 

Connection Status wskaże błąd. Jest to normalne zachowanie. 

  

http://192.168.2.200/
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Podstawowe ustawienia 

Poniższe trzy sekcje pokazują jak należy skonfigurować MRD do pracy w trybie wykorzystującym 

transmisję pakietową. Informacje na temat konfiguracji trybu pracy z komutacją łącz (CSD) oraz 

bardziej zaawansowanych opcji znajdują się w sekcji Advanced Configuration instrukcji obsługi 

(Management Guide). 

Ustawienia interfejsu bezprzewodowego 

Dostęp do ustawień interfejsu bezprzewodowego uzyskujemy po naciśnięciu przycisku ”Wireless”. 

Podstawowa strona "Wireless" pokazane są na rysunku 4. 

 

Rysunek 4 

 

 

Ustawienia sieci 

Sekcja ”Network Configuration” zawiera ustawienia trybu pracy oraz pasma częstotliwości 

urządzenia. Domyślnie ustawienia zwykle pozwalają na podłączenie MRD do sieci w trybie 

transmisji pakietowej. 

Ustawienia kodu PIN karty SIM 

Karta SIM może wymagać wprowadzenia kodu PIN, aby urządzenie mogło uzyskać do niej 

dostęp. Aby wprowadzić kod PIN kliknij przycisk Setup. Przykładowe okno dialogowe pokazane 

jest narysunku 5. 

  

Ustaw pole ” Enter when requested” na ”Yes”  i wprowadź kod PIN w pozycji ”New PIN” i powtórz  

w polu ”Confirm PIN” . Następnie kliknij przycisk ”Set” w celu zapisania kodu PIN. 
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Dodawanie profilu połączenia sieciowego 

Kliknij na zakładkę ”Packet mode”, aby przejść do ustawień trybu transmisji pakietowej. Powinna 

wyświetlić się strona pokazana na rysunku 6. Jest ona podzielona jest na dwie części. 

Pierwsza część pokazuje bieżący stan wybranego profilu połączenia. Druga sekcja zawiera listę 

dostępnych profili. Profil połączenia zawiera ustawienia wymagane do połączenia się z siecią 

operatora. Urządzenie może mieć skonfigurowanych wiele profili, aby umożliwić szybkie zmiany     

w ustawieniach połączeń sieciowych. Dla większości zastosowań wystarczy tylko jeden profil. 

 

Rysunek 6 

 

 

Operator sieci wymaga danych, które powinny być wprowadzone do odpowiednich pól 

w sekcji ”Add New profile”, tak jak pokazano na rysunku 7. 

 

 APN (Access Point Name) 

 Dial string 

 Authentication (None/PAP/CHAP) 

 Username 

 Password 
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Rysunek 7 

 

 
 

Uwaga: Aby ustawić hasło, kliknij ”New”. Hasło wprowadź w polu tekstowym. Hasło jest widoczne 

w trakcie wprowadzania, co umożliwia sprawdzenie poprawności przed zapisaniem. Po zapisaniu 

hasło nie jest widoczne. 

 

Uwaga: Operator może nie wymagać uwierzytelniania w sieci. W takim przypadku należy ustawić 

uwierzytelnianie na ”None” a pola ”Username” i ”Password” pozostawić puste. 

 

Po wprowadzeniu danych kliknij ”Update” aby dodać profil. Na ekranie pojawi się stworzony profil. 

Jeżeli będzie to jedyny stworzony profil, zostanie automatycznie wybrany i podświetlony na zielono 

wskazując, że jest aktywnym profilem. 
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Uruchomienie połączenia bezprzewodowego  

 

W celu zakończenia konfiguracji połączenia bezprzewodowego ustaw ”Connection state” na ”Always 

connect” a następnie kliknij ”Update” w celu zapisania zmian. Po zapisaniu zmian MRD zainicjuje 

połączenie. Zwykle zestawienie połączenia trwa do 30 sekund.  

Rysunek 8 przedstawia gotową konfigurację. 

 

Rysunek 8 

 

 
 

Sprawdzanie statusu połączenia 

 
W celu sprawdzenia statusu połączenia, z głównego menu wybierz ”Status”, a następnie ”Wireless” 

z kolejnego poziomu menu. Wyświetlana strona statusu ”Wireless” będzie podobna do 

przedstawionej na rysunku 9. W trakcie nawiązywania połączenia Status będzie się zmieniać, 

najpierw pojawi się ”Checking”, następnie ”Connecting” i wreszcie ”Connected”.  

Aby zobaczyć jak status się zmienia, konieczne jest odświeżanie strony. 

 

Rysunek 9 
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Konfiguracja interfejsu LAN i serwera DHCP 

Aby otworzyć stronę konfiguracyjną interfejsu LAN i serwera DHCP należy z menu 

głównego wybrać zakładkę „Network”, a następnie „LAN”. Powinien pojawić się ekran 

podobny do tego z rysunku nr 10. 

Rysunek 10 

 

Ustawianie adresu IP 

Jeśli zajdzie potrzeba zmiany adresu IP portu LAN, należy: 

 Wpisać nowy adres IP i maskę sieciową w części „Interface Configuration” 

 Zatwierdzić zmiany klikając „Update”. Po tej operacji adres IP routera MRD 

ulegnie zmianie. Aby dalej konfigurować router należy wpisać nowy adres IP w 

przeglądarkę. Trzeba będzie ponownie się zalogować, zgodnie z procedurą opisaną 

w poprzednim rozdziale. 

Uruchamianie serwera DHCP 

Serwer DHCP pozwala na automatyczne przydzielanie klientom w lokalnej sieci LAN 

adresów IP przez router MRD. Oprócz adresów IP klienci otrzymują również ustawienia 

sieciowe takie jak domyślna brama czy serwery DNS. Domyślnie serwer DHCP jest 

wyłączony,  po włączeniu zacznie przydzielać adresy z puli od 192.168.2.210 do 

192.168.2.240, z domyślnym i maksymalnym czasem dzierżawy ustawionym na 1440 

minut. Jeśli te ustawienia są spójne z siecią, do której podłączany jest MRD wystarczy 

włączyć serwer DHCP. Aby to zrobić należy zaznaczyć pole „Enabled” i kliknąć „Update”. 

Jeśli standardowe ustawienia nie są odpowiednie dla podłączonej sieci, należy odnosząc 

się do rysunku nr 10, skonfigurować serwer DHCP w następujący sposób: 

 Wybrać pulę dostępnych w lokalnej sieci adresów IP. Na przykład jeśli MRD ma 

adres 192.168.2.200 z maską sieciową 255.255.255.0, to wybraną pulą adresów 

może być np. ‘192.168.2.100 – 192.168.2.150’. Dla klientów DHCP dostępnych 

będzie 51 adresów.  
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Poniżej przedstawiono zakładkę ”DHCP Server Configuration”: 

 Ustaw ”Enabled” jako ”Yes”. 

 Podaj pierwszy adres z puli adresowej w polu ” Start Address box”. 

 Podaj ostatni adres z puli adresowej w polu ”End Address box”. 

 Podaj czas dzierżawy w polu ”Default Lease time”. 

 Podaj czas dzierżawy w polu ”Maximum Tease time”. 

 Kliknij ”Update” w celu zapisania zmian. 

 

 

Rysunek 11 

 

 

Konfiguracja routera MRD jako bramy dla klientów 

 

Router MRD może działać jako brama dla połączeń realizowanych przez interfejs 

bezprzewodowy. Domyślna konfiguracja zapewnia translację adresów (NAT) i ustawienia 

firewall-a w celu ochrony użytkowników w sieci lokalnej. 

 

Konfiguracja klientów do korzystania z routera MRD jako bramy : 

 

 Jeśli klienci będą mieli adresy przydzielane przez serwer DHCP z MRD, dalsza 

konfiguracja nie jest potrzebna 

 Jeśli klienci mają statyczne adresy IP, należy ustawić domyślną bramę sieciową i 

serwer DNS na adres IP routera MRD. 
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Montaż 

MRD-355 i MRD-455 powinno zostać zamontowane na szynie DIN 35 mm, która zwykle 

zabudowana jest poziomo w szafce lub innej obudowie. Montaż następuje przez 

zatrzaśnięcie, patrz rysunek poniżej. 

 

Sposób montażu MRD-355 i MRD-455, ze zintegrowanym klipsem DIN: 

 

Obudowa MRD-315 posiada otwory pozwalające na przykręcenie routera do panelu czy 

innej płaskiej powierzchni. Alternatywnie można go zamontować na szynie DIN przy 

wykorzystaniu zestawu montażowego. 

 

 

 

 

  

Chłodzenie 

Router powinien być zamontowany 

w czystym i suchym miejscu, 

zabezpieczonym przed działaniem 

wody, kurzu, żrących oparów, 

skrajnie wysokich temperatur i 

promieni słonecznych. Aby 

umożliwić routerowi prawidłowe 

chłodzenie należy zapewnić mu 

odpowiednią wentylację. 

 

Uziemienie 

W celu zapewnienia poprawnej pracy 

routera jego punkt uziemiający 

powinien zostać prawidłowo 

podłączony do uziemienia. 
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Rysunki wymiarowe MRD-315 

Wymiary podane są w milimetrach. 
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Rysunki wymiarowe MRD-355 i MRD-455 

Wymiary podane są w milimetrach. 
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