
3G/4G/IoT Routers

a company 

Ursalink biedt een brede, nagenoeg alles omvattende range aan industriële routers en gateways die de “draadloze” 
netwerkconnectiviteit verzorgen voor zeer uiteenlopende toepassingen. Ze zijn voorzien van alle gangbare 
evenals minder gangbare features die voorbereid zijn op de toekomst en mogelijkheden voor innovaties bieden. 
Ursalink combineert dit met gedegen keuzes voor wat betreft de kwaliteit van hun componentleveranciers, brede 
compatibiliteit, flexibiliteit en een zeer scherpe prijsstelling.

Natuurlijk als 3G/4G internet back-
up voor de belangrijkste servers 
en applicaties. Maar ook daar waar 
bekabeling aanleggen niet mogelijk, 
niet wenselijk of gewoonweg te 
kostbaar is creëert u een eigen 
netwerk dat desgewenst gekoppeld 
kan worden aan een bestaand 
netwerk. De UR-serie routers kunnen 
zelfs middels WiFi aan elkaar 
verbonden worden zodat meerdere 
routers van 1 simkaart gebruik kunnen 
maken. De veelzijdigheid van de 
onboard opties zorgen voor one-stop-
shopping wat de routers en gateways 
uitwisselbaar en breed inzetbaar 
maakt. 

“De ultieme draadloze connectiviteit voor zeer uiteenlopende toepassingen binnen handbereik”.

 √ 2G, 3G, 4G, IoT LoRaWAN
 √ Leverbaar met indoor en outdoor antennes (plat)
 √ Router, WiFi access point, switch en firewall in 1
 √ RS232, RS484, I/O’s
 √ Dual-SIM, VRRP, WAN failover
 √ 1 tot 5 LAN- / WAN- poorten
 √ OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP, PPTP, DM VPN
 √ Dynamic DNS en port forwarding ondersteund
 √ Onderling te koppelen via WiFi met 1 centrale simkaart
 √ Robuuste metalen behuizing met aarding
 √ Keuze uit DIN-rail, wandmontage, desktop, magneetmontage
 √ PoE out optie bij UR51
 √ Beheerplatform en VPN serversoftware



UG87 I/O

De UG87 biedt 2 LoRaWAN gateways: indoor en 
outdoor. De UG87 is een echte IoT-spierbundel die 
zorgt voor de connectiviteit tussen uiteenlopende 
sensoren en het basisplatform. Standaard voorzien 
van RS232, 2 digitale inputs en 2 digitale outputs. 
Evenals dual-SIM met WAN failover.

UR5X Serie

De UR51, UR52 en UR55 met respectievelijk 1, 2 en 5 
RJ45-poorten vinden hoofdzakelijk hun toepassing in 
de  meer gebruikelijke GSM-router toepassingen voor 
bijvoorbeeld 4G Internet back-up, M2M communicatie, 
verschillende soorten IP-apparatuur zoals IP-camera’s 
en VoIP-intercoms draadloos verbinden met de Cloud 
en alles wat hiermee in lijn ligt.

UR7X Serie

De UR71, UR72 en UR75 zijn de zwaardere 
uitvoering van de UR5X serie met een nog krachtiger 
processor en ruimte voor een extra SATA SSD 
tot wel 512 GB. Dit geeft de IoT- en M2M-experts 
maximale ruimte om eigen software en scripts te 
draaien in 1 krachtige machine met een razendsnelle 
draadloze Internetverbinding.

In hoofdlijnen onderscheiden we 3 series: de UR5X-serie, de UR7X-serie en de UG87 IoT gateways.

Keuzehulp en links naar gedetailleerde specificaties

Opgebouwd uit en gemaakt voor grote merken zoals:

UG87 Indoor UG87 Outdoor

UR71 UR72 UR75

UR51 UR52 UR55

Klik op de unit van uw keuze en u wordt doorgelinkt naar 
uitgebreide informatie en specificaties.

https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ursalink-Industrial-Cellular-Router-UR51-Datasheet.pdf
https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ursalink-Industrial-Cellular-Router-UR55-Datasheet.pdf
https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ursalink-Industrial-Cellular-Router-UR75-Datasheet.pdf
https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ursalink-Industrial-Cellular-Router-UR71-Datasheet.pdf
https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ursalink-Industrial-Cellular-Router-UR72-Datasheet.pdf
https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ursalink-Industrial-Cellular-Router-UR52-Datasheet.pdf
https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/UG87-Gateway-Datasheet.pdf
https://rd-netcom.nl/wp-content/uploads/2018/11/UG87-Gateway-Datasheet.pdf




U kunt indien u dat wenst uw routers aanmelden op een centraal platform genaamd Device Hub. U logt 
in op uw eigen beveiligde omgeving vanwaar u een overzicht heeft van al uw routers met bijbehorende 
informatie. De routers kunt u specifieke namen geven die bijvoorbeeld overeenstemmen met de locatie. 
Alle informatie staat overzichtelijk bij elkaar en het gebruik is intuïtief.

Beheerplatform / Device Hub

Vanuit ditzelfde overzicht kunt u ook direct inloggen op de 
router of gateway. Met een muisklik wordt er een beveiligde, 
op tijd instelbare, verbinding opgebouwd en dan heeft u de 
web interface volledig tot uw beschikking. 

Ook engineers die op de weg zitten kunnen op dezelfde 
manier inloggen voor service. Bij een storingsmelding kan 
men eerst kijken wat er mogelijk aan de hand is alvorens 
naar een locatie te rijden. Indien de locatie mobiel is, dan 
kunnen de routers ook uitgerust worden met GPS. 

U ziet dan vanuit het platform precies waar het apparaat zich 
bevindt. Een onmisbare feature voor mobiele toepassingen.

U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
faciliteiten die de fabrikant biedt in de vorm van externe 
hosting. Als externe hosting van het platform om 
beveiligingsredenen niet wenselijk is, dan kunt u ook het 
platform aangeleverd krijgen en zelf hosten. 
U heeft dan alles tot in detail zelf in de hand met de 
gemakken van alle features.



Voor de Python-experts onder ons is er een SDK beschikbaar die het 
mogelijk maakt om vanuit de UR5X of UR7X eigen scripts te draaien. 
De routers zijn voorzien van een mini SD kaartslot speciaal voor de 
deze toepassingen.

Software Development Kit

Ursalink biedt tevens alle verschillende VPN connectiviteitsopties 
voor koppeling met uw bestaande faciliteiten. Maar u kunt ook kiezen 
voor externe hosting bij de fabrikant. Ook hier geldt, indien u liever 
zelf zorg draagt voor de VPN-hosting, dan kunt u een softwarepakket 
aangeleverd krijgen dat u zelf op een eigen server kunt installeren. 
U heeft dan alles tot in detail zelf in de hand met de gemakken van alle 
features.

VPN

De apparatuur van Ursalink is langdurig getest met simkaarten van T-mobile evenals KPN in 
combinatie met apparatuur van derden. Laat u zorgvuldig informeren over de mogelijkheden 
van uw simkaart provider in combinatie met uw toepassing. Daarbij zijn de instellingen van 
de APNserver van groot belang voor de werking van de toepassing. Bijvoorbeeld poort 443, 
poort 8080 en de 5000-range kunnen standaard dicht staan op de firewall van een specifieke 
APN-server. Vanzelfsprekend is ook het verwachte dataverbruik van groot belang. Als de 
datalimiet overschreden wordt, begrenzen de meeste providers de bandbreedte tijdelijk tot 50 
KB/s.

De 3G / 4G routers van Ursalink zijn met succes 
uitgebreid getest met het VoIP-platform van InfraVOIP en 
dan specifiek de overdracht van in-call-video.

http://infravoip.com


Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. (www.RD-NetCom.nl) mag er geen tekst of brochure-format worden gebruikt in welke vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden.

Additionele Producten

Uiteenlopende voedingen in metalen kasten met verschillende maten. 
12 of 24 Volt tot wel 10 Ampère. Ideaal om de router en tevens andere 
apparatuur te voeden.

Additionele metalen behuizing in diverse maten

Ethernet over 2 aders met een overbrugging tot 
wel 220 meter (tot 1000 meter op aanvraag).

De Desktop Service Tool voor 
volledige controle op afstand. 
Werk aan apparatuur alsof u met 
uw eigen laptop ter plaatste bent.

Bureaublad

Externe software

Web-interface

https://rd-netcom.nl/producten/voedingen/
https://rd-netcom.nl/producten/voedingen/
https://rd-netcom.nl/Categorie%C3%ABn/media-converter/
https://rd-netcom.nl/Categorie%C3%ABn/media-converter/
https://rd-netcom.nl/producten/desktop-service-tool/
https://rd-netcom.nl/producten/desktop-service-tool/
https://rd-netcom.nl/producten/desktop-service-tool/
https://rd-netcom.nl/producten/desktop-service-tool/

