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Börja under punkten configuration med att skriva in det 
APN operatören har, bocka sedan i create ppp connection. 
Operatören i exemplet kräver inget användarnamn eller lö-
senord för själva uppkopplingen, oftast är det så. Simkor-
tet som används har en fast IP-adress, men notera att det 
inte ska anges i enheten. Vid punkten automatic selection 
kan Du välja att låsa enheten till till exempel UMTS/HSDPA 
nätet, eller så låter Du den välja själv.

UR5 är en 3G router som finns i ett utförande med dubbla 
simkort, routern väljer automatiskt det andra vid problem 
med det första. Välj check ppp connection, så kommer 
den att skicka ping till adressen Du valt, skulle tre ping i 
följd inte komma i retur så byter den till det andra simkor-
tet, eller i standardutförande med ett sim gör den då en 
omstart.  
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Om Du nu öppnar network och status så ska Du se de en-
samma texterna eth0 och ppp0. Varav den första betyder 
att Ethernet porten är uppe och den andra att UMTS/HS-
DPA/EDGE/GPRS uppkopplingen lyckats. Om Du inte har 
ppp0 så behöver Du kontrollera att pinkoden är avstängd 
till simkortet och att antennen är kopplad. 

Här ser Du den aktuella signalstyrkan Du har på platsen, 
om den närmar sig -85 dBm så bör Du försöka hitta en 
bättre antennplacering eller bättre antenn.
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Ip adressen här är den som i Ditt nätverk ska användas 
som gateway, det är också den Du skriver in i webläsaren 
om Du vill logga in från en dator på samma nätverk. Du 
kan ändra den fritt men tänk på att de tre första delarna 
måste vara lika medan den sista inte får vara det.

Inställningarna för NAT avgör vilka enheter Du kan kontakta 
på insidan av 3G routern. Kontrollera vilken tcp-port Din 
produkt använder för kommunikationen. Om Du saknar do-
kumentation så kan Du alltid använda programmet Wiresh-
ark för att ta reda på porten, www.wireshark.org/download.
html. Många gånger har produkten Du vill kommunicera 
med en webserver på port 80, men anta att Du istället vill 
nå UR5s meny på port 80. Då kan Du välja till exempel 
att yttre port 1080 går till inre port 80, utifrån skriver Du 
85.117.214.62:1080 då hamnar Du i exemplet i enheten 
med IP 192.168.1.77 och port 80. 

5

6



Induo 2008©

UR5 | 3G Router

Med IPsec får Du en uppkoppling som är säker till exem-
pel till Ditt kontor. Från kontoret sett kommer datorerna på 
nätverkssidan av UR5 routern att upplevas som om de är 
på samma nätverk, samma sak från det andra hållet. Det 
är inget hinder om Du riktar tunneln till Ditt DMZ nät om Du 
vill undvika möjligheten att utifrån nå det vanliga nätver-
ket. Notera att de lokala näten inte kan vara lika. Du kan 
koppla en IPsec tunnel till kontoret och en L2TP tunnel till 
en annan UR5/ER75i, samtidigt, var dock noga med att de 
lokala näten inte är lika. Börja med att klicka på edit.
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På sidan därefter skriver Du in till exempel kontorets fasta 
IP adress och inre nätverk.8
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Om Du vill ha en punkt till punkt brygga mellan två UR5 så 
gör GRE ingen skillnad på klient- och mastersida. Notera 
att de lokala näten måste vara olika och att Du måste ha 
fast IP på bägge simkorten. Även här börjar Du med edit.

Sedan följer IP adress för det andra simkortet och det 
andra inre nätet, notera att själva tunneln har en egen 
adress på respektive inre nätverk.
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En UR-5 3G router har en extra port som tillval. Själva kon-
takten finns alltid med, men Du måste välja om Du vill att 
den ska ha en funktion, till exempel RS-232, RS-485, I/O 
samt diverse  protokoll. En särskild modul monteras, kan 
göras efteråt, inne i modemet. I exemplet har jag ingen mo-
dul monterad, men vanligast är en RS-232 port som kan 
vara kopplad till en extern enhet. Du väljer själv vilken yttre 
tcp port som ska gå till RS-232 porten. Vi brukar använda 
program för omdirigering av comportar, serial IP eller co-
mIP, se www.tacticalsoftware.com/download/ 

Med den här instruktionen kan Du göra de vanligaste an-
slutningarna, men UR5 är en 3G router för HSPDA som har 
fler funktioner, fråga gärna om Du vill veta mer.
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