
Router LR77 v2 działający w technologii LTE / 4G służy do bezprzewodowego połączenia różnych 
urządzeń wyposażonych w łącze Ethernet 10/100 z Internetem lub intranetem. Dzięki bardzo dużej 
szybkości transmisji danych w sieci LTE sięgającej do 100 Mbit/s (download) i do 50 Mbit/s (upload) 
jest idealnym urządzeniem do bezprzewodowego podłączenia systemów: kamer CCTV, transportowych, 
bezpieczeństwa, sieci LAN, komputerów, bankomatów, terminali samoobsługowych itp. 

Superszybki router LR77 v2 jest standardowo wyposażony w jeden port Ethernet 10/100, jeden port 
USB Host, jedno binarne wejście/wyjście (I/O) i jedną kartę SIM. Możliwe jest rozszerzenie do wersji  
z dwiema kartami SIM. Możliwości routera rozszerzają dwa porty Port1 i Port2 konfigurowane  
na życzenie klienta. Porty mogą być skonfigurowane jako Ethernet 10/100, port szeregowy  
RS232/RS485/RS422/MBUS lub wejście/wyjście (I/O - CNT). Alternatywnie, router może być wyposażony  
w 3 porty ethernetowe 10/100 z funkcjonalnością switcha. Router LR77 v2 jest dostarczany w obudowie 
plastikowej lub metalowej - według zamówienia klienta. 

Konfigurację urządzenia przeprowadza się w łatwy sposób, za pomocą przeglądarki przez 
zabezpieczony hasłem interfejs web udostępniający również szczegółowe informacje o jego pracy, 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 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, stanu wejścia binarnego, itp. Routery LR77 v2 można  
konfigurować zbiorczo za pomocą dedykowanego oprogramowania SmartWorx Hub, R-SeeNet.
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• Dostarczany w wersji Basic lub Full
• Router wspiera VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge, Dial-in, HTTPS, QoS, RIP, BGP, OSPF, PPTP itd.
• Wersja Basic: 1x Ethernet 10/100 Mb/s, 1x USB Host, 1x binarne I/O, 1x SIM,  1x port konfigurowalny
• Wersja Full: 1x Ethernet 10/100 Mb/s, 1x USB Host, 1x binarne I/O, 2x SIM, 2x port konfigurowalny
• Opcje dla Port1: łącze Ethernet 10/100 Mb/s, RS232 lub RS485/RS422 lub MBUS lub I/O (CNT)
• Opcje dla Port2: łącze RS232 lub RS485/RS422 lub MBUS lub I/O (CNT)
• Opcjonalnie wersja z 3 portowym switchem ethernetowym 10/100 Mb/s 
• 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 niektórymi funkcjami za pomocą SMS
• Konfiguracja poprzez łącze webowe
• Informacje o poziomie sygnału GSM, 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, przy stwierdzeniu roamingu itd.
• Łatwa aktualizacja firmware
• Możliwość konfiguracji grupowej routerów LR77 v2 w sieci
• Kompaktowe wymiary, wszystkie złącza i sygnalizacja na płycie przedniej routera, 
• Wymiary/waga: wersja metalowa- 42x87x113mm / 280g; wersja plastikowa - 51x87x116mm / 150g
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