
Router LR77 v2 Libratum działający w technologii LTE służy do bezprzewodowego połączenia różnych
urządzeń wyposażonych w łącze Ethernet 10/100 Mb/s do Internetu lub intranetu. Dzięki nadzwyczajnej 
szybkości transmisji danych - do 100 Mb/s (download), a szczególnie szybkości uploadu do 50 Mb/s 
jest idealnym urządzeniem do podłączenia kamer w systemach transportowych i bezpieczeństwa, 
pojedynczych komputerów, sieci LAN, bankomatów oraz innych terminali, np samoobsługowych itp.

Router LR77 v2 Libratum, pracujący w technologii szybkiej transmisji danych LTE, jest esencją tego, co
najlepsze w modułowej koncepcji routerów Conel. Router jest standardowo wyposażony w dwa porty
Ethernet 10/100 Mb/s, dwa gniazda kart SIM w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji oraz antenę 
dywersyfikacyjną dla poprawy jakości odbieranego sygnału. Na życzenie można router doposażyć  
w moduł WiFi b, g, n (AP i Klient - trzecia antena). Urządzenie dostarczane jest w obudowie metalowej 
lub plastikowej - według życzenia klienta. 

Konfigurację urządzenia przeprowadza się w bardzo łatwy sposób, za pomocą przeglądarki www przez 
zabezpieczony hasłem interfejs web udostępniający również szczegółowe informacje o pracy routera, 
sile sygnału, dzienniku zdarzeń itp. Router umożliwia tworzenie bezpiecznych tuneli transmisyjnych  
VPN za pomocą technologii: IPsec, OpenVPN, L2TP. Router wspiera funkcje: DHCP, NAT, NAT-T, 
DynDNS, NTP, VRRP, HTTPS, SSH, sterowanie za pomocą SMS i wiele innych. LR77 v2 Libratum realizuje 
funkcje diagnostyczne, zapewniające nieprzerwaną pracę jak automatyczna kontrola połączenia PPP  
z możliwością automatycznego restartu w wypadku utraty połączenia, lub HW Watchdog 
monitorujący stan routera. Możliwe jest uruchamianie skryptów linuxowych startup lub down.  
W niektórych aplikacjach kluczową cechą jest możliwość stworzenia dla jednego routera kilku różnych 
konfiguracji tzw. profili, które można przełączać np. za pomocą SMS. Routery LR77 v2 Libratum 
można  konfigurować  zbiorczo za pomocą dedykowanego oprogramowania, np SmartWorx Hub. 
W ten sposób można grupowo rekonfigurować całą sieć routerów.
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• Router wspiera VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge, Dial-in, HTTPS, QoS, RIP, BGP, OSPF, PPTP itd.
• Maksymalna szybkość download 100 Mb/s, upload 50 Mb/s
• Wspiera VPN w standardach IPsec, X.509, OpenVPN lub L2TP
• Temperatura pracy od -40°C do +75°C
• Przemysłowa konstrukcja
• Możliwość mocowania do szyny DIN 35mm
• SNMP dla niektórych funkcji
• Sterowanie niektórych funkcji za pomocą SMS
• Konfiguracja poprzez łącze webowe
• Informacje o poziomie sygnału GSM,  

szczegółowy zapis historii zdarzeń itd.
• M-RAM pamięć statystyk routera i do wykorzystania  

w aplikacjach użytkownika
• Serwer FTP, możliwość tworzenia własnych modułów użytkownika w Linuksie
• Kontrola połączenia, sterowanie za pomocą SMS i inne zaawansowane funkcje 
• Ustawienie przełączania między kartami SIM w wypadku osiągnięcia limitu danych, stwierdzeniu roamingu itd.
• Łatwa aktualizacja firmware
• Możliwość konfiguracji grupowej routerów LR77 v2 Libratum w sieci
• Kompaktowe wymiary, wszystkie złącza i sygnalizacja na płycie przedniej routera, 
• Wymiar / Waga: wersja metalowa - 42x80x113mm / 290g, wersja plastikowa - 50x83x116mm / 210g



Wybrane aplikacje
• Transport i zabezpieczenia - bezprzewodowa transmisja danych z kamer, podłączenie czujników  

w pociągach, samochodach, transporcie kontenerowym, wodnym śródlądowym
• IT i komunikacja - zabezpieczone połączenie komputerów i sieci LAN 
• Terminale samoobsługowe - podłączenie bankomatów (ATM), terminali płatniczych, automatów 

do gier, automatów vendingowych itp. 
• Automatyka przemysłowa - połączenie systemów sterowania i czujników, SCADA, zdalny serwis
• Energetyka – podłączenie układów elektrowni wiatrowych, paneli solarnych, transmisja danych z 

systemów dystrybucyjnych gazu, ropy naftowej, wody
• Meteorologia i systemy ostrzegawcze – podłączenie czujników do pomiaru przepływu i poziomu 

wody w rzekach, sejsmografów, liczników opadów, przyrządów monitorujących czystość 
powietrza, stacji meteorologicznych
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