Robustel GoRugged R3000
Przemysłowy router GSM Dual SIM dla
sieci GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE

Instrukcja użytkownika
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1. Opis produktu
1.1 Przegląd urządzenia
Robustel GoRugged R3000 to solidny przemysłowy router GSM do komunikacji Machine-toMachine (M2M) i nie tylko.
Kluczowe cechy:
• Wyposażony w 2 sloty na kartę SIM, (DUAL SIM)
• Antena diversity - router wyposażony jest w dwa złącza RP-SMA z antenami, automatycznie
wybiera antenę zapewniającą lepsze warunki odbioru
• Dwa porty Ethernet, możliwość konfiguracji jako 2 porty LAN, lub jako LAN i WAN backup,
dla redundancji połączenia
• Port RS232, port RS485, port komunikacyjny do konsoli, dwa wejścia cyfrowe, dwa wyjścia
cyfrowe,
• Zakres napięcia zasilania: 9 - 60VDC
• Temperatura pracy: -25 do 65 C
• Metalowa obudowa, z możliwością montażu na szynie DIN
• Diody LED do identyfikacji stanu urządzenia
• Obsługiwane protokoły: PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, DMZ, RIP, OSPF, DDNS,
VRRP, HTTP, HTTPs
• Połączenia tunelowe: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP client/server, GRE
• Zarządzanie poprzez WEB, CLI, SNMP
• Wsparcie dla Modbus/RTU, Modbus/TCP gateway
• Automatyczny restart wg ustalonego harmonogramu
• Aktualizacja Firmware poprzez WEB
Aplikacje:
• ATM, terminale płatnicze, gier
• Meteorologia – czujniki poziomów rzek, liczniki opadów etc.
• Monitoring turbin wiatrowych, paneli słonecznych
• Automatyka
• Przemysł
• Monitoring Video
• Wiele innych
2.1 Specyfikacja
Interfejs GSM:
• Standardy: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/FDD LTE
• GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz

• HSUPA: 900/2100 or 850/1900 MHz opcjonalnie, DL/UL 7.2/5.76 Mbps, praca również w
sieci 2G
• HSPA+: 850/900/1900/2100 or 900/2100 lub 850/1900 MHz opcjonalnie, DL/UL 14.4/5.76
Mbps, praca również w sieci 2G
• FDD LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz lub 700 MHz (B17 or B13) opcjonalnie, DL/UL
100/50 Mbps, działa również w sieci 3G/2G
• SIM: 2 x (3V & 1.8V)
• Antena: SMA Female, 50 ohm Interfejs Ethernet
• Porty: 2 x 10/100 Mbps, 2 LAN lub 1x LAN 1x WAN
• Izolacja: 1.5KV
Interfejs szeregowy:
• Porty: 1 x RS-232, 1 x RS-485
• Ochrona ESD: 15KV
• Parametery: 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1
• Prędkość: 50bps to 115200bps
• Flow Control: RTS/CTS, XON/XOFF
• RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND
• RS-485: Data+ (A), Data- (B), GND
• Złącze: 3.5mm terminal blok
Wejścia cyfrowe:
• Typ: 2 x DI, Dry Contact
• Dry Contact: On: zwarcie do GND, Off: otwarty
• Izolacja: 3K VDC lub 2K Vrms
• Ochrona przeciwprzepięciowa: 36 VDC
• Złącze: 3.5mm terminal blok
• Wyjścia cyfrowe
• Typ: 2 x DO, Sink
• Ochrona przeciwprzepięciowa: 40 VDC
• Zabezpieczenie prądowe: 0.5 A
• Izolacja: 3K VDC lub 2K Vrms
• Interfejs: 3.5mm terminal blok
System:
• Identyfikacja LED: 6 LED: RUN, PPP, USR, RSSI, NET, SIM
• Built-in RTC, Watchdog, Timer
• Rozszerzenia:: 1 x USB 2.0 host up to 480 Mbps
• Magazynowanie danych: 1 x MicroSD, do 2G

Software:
• Protokoły sieciowe: PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, DMZ, RIP v1/v2, OSPF, DDNS,
VRRP, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, SSH, SNTP, Telnet
• LinkGo: PPP LCP Echo/Reply, ICMP
• VPN tunel: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP, GRE
• Firewall: SPI, anti-DoS, Filter, Access Control
• Zarządzanie: Web, CLI, Telnet, SNMP v1/v2/v3
• Serial Port: TCP client/server, UDP, Virtual COM
Zasilanie i pobór mocy:
• Złącze zasilania: 5mm terminal blok
• Zasilanie: 9 to 60 VDC
• Pobór mocy: 100 mA @ 12 V
• Data Link: 500 do 1000 mA (peak) @ 12 V
Charakterystyka mechaniczna:
• Obudowa & Waga: Metal, 500g
• Wymiary: (Dł x Sz x W): 125 x 108 x 45 mm
• Instalacja: 35mm Din lub panelu montażowym
Warunki środowiskowe:
• Temperatura pracy & wilgotność: -25 to 65°C, 5 do 95% RH
• Temperatura przechowywania: -40 to 85°C
Regulacje i dopuszczenia:
• CE, FCC, PTCRB, A-Tick, RoHS, WEEE
• EMC: EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 4
• EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 4
• EN 61000-4-6 (CS) Level 4, EN 61000-4-8, EN 61000-4-12
Gwarancja:
• Okres gwarancyjny: 1 Rok (możliwość wydłużenia gwarancji)

2. Instalacja urządzenia
2.1. Panel LED
Nazwa

Kolor

Funkcja

RUN

Zielony

Status urządzenia

PPP

Zielony

Status protokołu PPP

USR

Zielony

Status sieci VPN

RSSI

Zielony

Znakomity zasięg sieci

Żółty

Normalny zasięg sieci

Czerwony

Zły zasięg sieci

Zielony

Sieć 4G

Żółty

Sieć 3G

Czerwony

Sieć 2G

Zielony

2 karty SIM

Żółty

Tylko 1 karta SIM włożona

Czerwony

Tylko 2 karta SIM włożona

NET

SIM

2.2. Montaż urządzenia
Router GoRugged R3000 może być zainstalowany bezpoścrednio na ścianie jak i na szynie DIN.

2.3. Instalacja kart SIM

Powyższy rysunek przedstawia miejsce instalacji kart sim oraz karty Micro SD.
Sposób instalacji:
•

Odłącz zasilanie od urządzenia

•

Użyj wkrętaka do odkręcenia górnej obudowy, następnie zdejmij ją

•

włóż karte SIM lub karte Micro SD i wciśnij aż do usłyszenia specyficznego dzwięku

•

Przed włączeniem urządzenia pamiętaj o przykręceniu górnej obudowy

2.4. Przyłączenie anteny

Instalowana antena musi posiadać męskie złącze SMA.
Przed przykręceniem anteny upewnij się że antena jest na odpowiednią częstotliwość zgodną z
operatorem sieci GSM/3G/4G oraz jej impedancja to 50 ohm.

2.5. Opis gniazd bloków zaciskowych

Rysunek powyżej przedstawia sposó podłączenia bloków zaciskowych, przed przyłączeniem należy
upewnić się czy polaryzacja bloku zasilającego nie jest odwrócona.
•

Tryb Debug umożliwia dostęp do konfiguracje poprzez tryb RS-232 oraz zczytywanie
błędów.

•

Tryb RS232 umożliwia komunikację z urządzeniami poprzez interfejs RS-232

•

Tryb Digital I/O umożliwia zaprogramowanie dwóch wejść/wyjść cyfrowych

•

Tryb RS485 umożliwia komunikację z urządzeniami poprzez interfejs RS-485

2.6. Przycisk Reset

Przycisk RESET posiada dwi funkcje:
•

funkcja Reboot (ponowne uruchomienie) – należy wciskać przycisk przez 5 sekund

•

funkcja przywracania ustawień fabrycznych – należy wciskać przycisk przez 60 sekund,
wszystkie diody powinny zaświecić się i zgasnać 5 razy.

3. Konfiguracja podstawowa
3.1. Konfiguracja Routera Robustel R3000 przy użyciu interfejsu szeregowego RS-232 oraz Telnet
Sposób podłączenia przewodów:

Poszczególne PIN'y złącza DB9 przyłączamy do listwy zaciskowej według powyższego rysunku.
Standardowa prędkość transmisji połączenia to 115200 bit/s.
Po nawiązaniu połączenia poprzez terminal, wpisujemy domyślny login oraz hasło (w przypadku
pierwszego połączenia urządzenia oraz gdy dane logowania nie zostały zmienione):
username: admin
password: admin

Po zalogowaniu możemy przejś do jadnej z wielu dostępnych opcji. Możliwe dostępne opcje
konfiguracji dostępne są po wpisaniu ' ? '. Router udostępnia nam 4 poziomowe menu, z którego
mamy dostęp do konfiguracji oraz sprawdzenia statusu urządzenia.

3.2. Konfiguracja Routera Robustel R3000 poprzez interface ethernet
Do jednego z portów ethernet podłączamy przewód, a następnie poprzez protokół HTTP lub HTTPS
logujemy się do panelu konfiguracyjnego. Domyślne ustawienia to:
Adres IP: 192.168.0.1
Username: admin
Password: admin

Poprzez interfejs WWW mamy podgląd statusu urządzenia oraz dostęp do konfiguracji większości
funkcji.

Poprzez menu w łatwy sposób odnajdziemy interesujące nas funkcje oraz dokonamy konfiguracji
interface'ów sieciowych takich jak Ethernet, WiFi oraz GSM. Innym udogodnieniem jest ilośc
protokołów tunelowych takikich jak OpenVPN, GRE, IPsec, L2TP, PPTP których konfigurację również
przeprowadzamy poprzez interfejs www.

4. Konfiguracja sieci VPN
4.1. OpenVPN
O openVPN:
Pakiet oprogramowania, który pozwala na tworzenie bezpiecznych połączeń punkt-punkt (VPN) lub
w sieciach routowanych lub mostkowanych. Umożliwia on tworzenie zaszyfrowanych połączeń
między hostami przez sieć publiczną Internet (tunel) – używa do tego celu biblioteki OpenSSL oraz
protokołów SSLv3/TLSv1.
Przykładowe topologie:
Robustel R3000 pracujący jako serwer powinien posiadać publiczny adres IP oraz otwarty

odpowiedni port dla OpenVPN.

Komputer PC pracujący jako serwer powinien posiadać publiczny adres IP oraz otwarty odpowiedni
port dla OpenVPN.

UWAGA
Jeżeli serwer jest za bramą , w routerze należy udostepnić odpowiedni port (np. 1194) oraz
przekierować go do wewnętrznego serwera.

Konfiguracja OpenVPN dla topologi Robustel jako serwer.
Konfiguracja serwera OpenVPN

Poszczególne parametry połączenie OpenVPN konfigurujemy wegług przykładu jak na powyższym
rysunku. Poszczególne parametry zaznaczone kolorem czerwonym muszą odpowiadać parametrom
w urządzeniu klienckim.
Po wprowadzeniu ustawień, należy zapisać ustawienia przyciskiem w tym celu klikamy na 'apply'.

Import certyfikatu dla OpenVPN serwer

W zakładce Configuration -> OpenVPN -> X.509 zależy zaimportować odpowiednie certyfikaty (co
najmniej 4 przedstawione), jeżeli są one prawidłowe to w tabeli autoryzacji pojawią się statusy OK.
Następnie należy zapisać zmiany oraz uruchomić ponownie router: Save -> Reboot
Konfiguracja klienta OpenVPN
Configuration -> OpenVPN -> Client

W zakładce klient konfigurujemy urządzenie analogicznie jak w urządzeniu - serwer. Po
wprowadzeniu ustawień zatwierdzamy przyciskiem 'apply'.

Import certyfikatu dla OpenVPN klient

W zakładce Configuracion -> OpenVPN -> X.509 zależy zainportować odpowiednie certyfikaty (co
najmniej 3 przedstawione ), jeżeli są one prawidłowe to w tabeli autoryzacji pojawią się statusy OK.
Następnie należy zapisać zmiany oraz uruchomić ponownie router: Save -> Reboot
Testowanie połączenia
Status serwera OpenVPN znajduje się w zakładce Status -> VPN -> OpenVPN

Tabela przedstawia listę klientów połączonych z siecią OpenVPN ( jest ona dostępna również w
urządzeniach typu klient ), natomiast w oknie statusu zaznaczony jest wirtualny adres IP nadany
przez serwer dla klienta OpenVPN. Urządzenie Robustel R300 umożliwia również usługę ping w
obrębie utworzonej sieci OpenVPN ( Administracion -> Tools -> Ping ).

4.2. Konfiguracja dla topologi: PC Serwer Robustel klient
Konfiguracja serwera OpenVPN
W celu utworzenia serwera / klienta OpenVPN na komputerze typu PC należy pobrać aplikacje
OpenVPN i zainstalować ją na komputerze. Po zakończeniu instalacji na pulpicie powinna pojawić
się ikona OpenVPN GUI, natomiast w oknie połączeń sieciowych nowe połączenie lokalne.

W kolejnym kroku należy skopiować co najmniej 4 certyfikaty (ca, public key, private key, oraz dh)
do folderu config - dla systemy Windows XP domyślnie C:\Program Files\OpenVPN\config\.
Następnie w tym samym folderze otwieramy plik tekstowy o nazwie server01 i zmieniamy jego
rozszerzenie na .ovpn, edytujemy go według rysunku.

Konfiguracja adresu IP klienta po stronie zdalnej
W folderze C:\Program Files\OpenVPN\config (domyślnie) tworzymy folder ccd a następnie w tym
folderze tworzymy nowy plik tekstowy o nazwie client01 (bez rozszerzenia), edytujemy go
wpisując: iroute 192.168.10.0 255.255.255.0
Konfiguracja klienta OpenVPN
W pierwszej kolejności należy upewnić się czy router otrzymał adres IP od dostawcy internetu

Następnie przechodzimy do Configuration -> OpenVPN -> client i konfigurujemy poszczególne
parametry zgodnie z parametrami ustawionymi przy konfiguracji serwera

Po wprowadzeniu ustawień zapisujemy je oraz uruchamiamy ponownie router.
Apply --> Save --> --> Reboot
Testowanie połączenia
Po przeprowadzeniu konfiguracji serwera oraz klienta otwieramy aplikacje OpenVPN GUI. W pasku
tray pojawi się ikona aplikacji, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Connect

Po poprawnym połączeniu , zostanie wyświetlona informacjia wraz z adres IP dla tunelu OpenVPN.
Testowanie po stronie klienta.
Status serwera OpenVPN znajduje się w zakładce Status -> VPN -> OpenVPN. Tabela przedstawia
tunel przez który połączono z siecią OpenVPN. Urządzenie Robustel R300 umożliwia również usługę

ping w obrębie utworzonej sieci OpenVPN ( Administracion -> Tools -> Ping ).

Testowanie po stronie PC - serwera
W celu przeprowadzenia testu można urzyć polecenia ping w odniesieniu do ustawionego adresu
IP klienta po stronie zdalnej – 192.168.10.1.

