Mangler du internet?
Kom hurtigt på internettet med en Plug & Play router løsning inkl. dataforbindelse.

Tilpas og reserver din løsning på www.lejrouter.dk
Fordele ved løsningen
Plug & Play - kom igang på 5 minutter
Én leverandør – én kontakt og én support
Hurtig fejlsøgning
Ingen lagerbinding
Samarbejde med eksperter i mobilnetværk
Professionelt udstyr

Dine valgmuligheder
Lejeperiode fra 3 - 36 mdr.
Data fra 500 MB - 500 GB pr. mdr.
Prekonfigureret router
Standard eller udvidet konfiuration
Backup netværk (2 SIM-kort)
Køb af udstyr

Anvendelsesmuligheder
Alarm, Brand, Kameraovervågning (CCTV), POS-betalingsterminalløsninger, El, VVS, Ventilation, Varmepumper, Gas, Energioptimering, Hotspot, Byggepladsovervågning, Internet til midlertidige løsninger, Internet til projekter, Velfærd, IOD, Open VPN, Web Direct, Ventilationsanlæg, Fjernovervågning.
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Udstyret der forbinder dine enheder til Internettet

RUT240
inkl. dataforbindelse til 1 operatør netværk

Tilslutningsmuligheder til RUT240:
- 1 EU- strømforsyning - 230 V. Plug-in,
temperaturområde 0°C -40 °C
- 2 LTE Mobil antenner med knækled
- 1 WLAN (WIFI) antenne med knækled
- 1 Ethernet CAT5e - patchkabel 1,5 M.

RUT955
inkl. dataforbindelse til 2 operatør netværk

Tilslutningsmuligheder til RUT955:
- 1 EU- strømforsyning - 230 V. Plug-in, tempera
turområde 0°C -40 °C
- 2 LTE Mobil antenner med knækled
- 2 WLAN (WIFI) antenne med knækled
- 1 GNSS antenne (GPS klæbeantenne SMA m. 3 meter
kabel)
- 1 Ethernet CAT5e - patchkabel 1,5 M.
- 1 RS485 connector/adapter
- 1 I/O connector/adapter
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Eksempler på virksomheder der er Connected

Energy Team
Store besparelser med overvågning af energiforbrug i real time
Med en Connected løsning fra Wireless
Logic Nordic kan Energy Team nu tilbyde
døgnovervågning i real time af el-, vand-,
og gasforbrug hos private, virksomheder
og kommuner i hele landet.
Med den nye løsning kan Energy Team
spotte et overforbrug af f.eks. vand, som
kan skyldes utætheder eller andre fejl i energisystemet og med en hurtig indsats og
udbedring af fejlen sikre store besparelser
for deres kunder.

Logic Air
Fjernbetjening af ventilationssystemer sikrer effektiv service
Med en Connected løsning fra Wireless Logic Nordic
kan Logic Air nu tilbyde virksomheder i hele landet
hurtig og effektiv fjernbetjening af ventilationssystemer.
Løsningen giver teknikeren mulighed for at servicere
ventilationsanlæg på distancen, som resulterer i et
reduceret antal servicebesøg, hurtigere svar til kunden
og mulighed for at nå flere kunder i løbet af dagen.
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