
JEZZ-AUTO-950
4G-router med switch och wifi

speciellt framtagen för tuffa förhållanden i fordon.

Den har har stöd för LTE 
kategori 4 vilket innebär upp till 
150 Mbit/s i 
nedladdningshastighet, 
dessutom kopplar routern 
automatiskt över till 3G eller 
GSM om 4G utbyggnad saknas. 
Routern har dubbla SIM-
kortsplatser för automatisk 
överkoppling till en sekundär 
operatör för ökad säkerhet.

JEZZ-AUTO-950 har en nätverksswitch med tre stycken LAN- och 
en WAN-port, den har även wifi för uppkoppling via lokalt trådlöst 
nätverk. Med JEZZ-AUTO-950 är det möjligt att koppla upp sig 
lokalt både trådlöst och via vanligt nätverk vilket utökar 
möjligheterna till anslutning av externa enheter. 4G-routerns WAN-
port kan anslutas en fast bredbandsuppkoppling och då kan routern 
fungera som en reservuppkopplingsväg om den ordinarie 
uppkopplingen slutar fungera. Routern har också en I/O-port med 
en larmingång och en utgång för att styra valfri elektrisk förbrukare.
Routern har ett attraktivt pris men erbjuder bra prestanda för 
tillämpningar som kräver snabb uppkoppling via 4G eller 3G-nätet 
(på 3G kan routern kommunicera med upp till 42 Mbit/s 
nedladdningshastighet). Routern har en kompakt och tilltalande 
men tålig aluminiumkapsling som rymmer dubbla SIM-kort. Routern 
kan skifta SIM-kort automatiskt beroende på signalstyrka, 
datamängd eller andra roamingparametrar.



Installationen som givetvis ingår i priset, 
görs snabbt och smidigt av JEZZ tekniker 
hos HEDSRÖMS fritid i Överlida.
JEZZ-AUTO-950 har en överskådlig statusindikering och fem 
lysdioder som visar signalstyrka på fronten. Routern har dubbla wifi-
antenner som medföljer vid leverans. Routern kan spänningsmatas 
med 12/24volt eller 250volt.
I spänningsmatningskontakten finns också en I/O-port som gör 
det möjligt att övervaka en sensor och styra en elektrisk 
förbrukare på distans. För att utnyttja denna funktion måste du 
komplettera med extra utrustning.

En robust instegs 4G-router med både trådlöst och trådbundet 
nätverk. Switch med tre LAN-portar och en WAN-port, routern kan 
därmed fungera som backup till fast nätverk.
JEZZ-AUTO-950 bygger på Linux operativsystem och har dubbla 
SIM-kortsplatser som standard.

JEZZ-AUTO-950 har en rad inbyggda nätverksfunktioner och 
funktioner för automatisk omstart om routern tappar kontakt med 
omvärlden. Det är även möjligt att starta om enheten på distans via 
SMS. Routern har en loggfunktion vilket underlättar uppföljning av 
driftsprestanda. Routern kan även övervakas via såväl SNMP som 
SNMP trap.



Säkra uppkopplingar
Routern kan fungera som backup till ordinarie WAN och har stöd för 
VRRP som är ett protokoll för redundant uppkoppling av routrar.
Routern har PPPoE, möjlighet att skicka/läsa SMS via HTTP-
protokollets POST/GET, den kan användas med SIM-kort med fast 
IP-adress eller med Dynamisk DNS. Wifi-nätverket kan fungera 
som hotspot såväl med som utan Radiusserver.
JEZZ-AUTO-950 konfigureras via såväl webläsare som via SMS. 
Routern har ett Linuxoperativsystem och uppdatering av firmware 
sköts enkelt via webläsare. Det finns möjlighet att ange en 
återställningspunkt vilket är bra vid ändringar i 
programmeringsinställningarna. Routern har även stöd för 
konfigurationsprofiler och möjlighet till två firmwareversioner där en 
firmwareversion kan fungera som safemode firmware, det vill säga 
en version routern kan återgå till om någon egenskap inte fungerar 
tillfredsställande.
Routern har stöd för
OpenVPN
IPSec
GRE
L2TP och
PPTP

JEZZ-MIMO-4G
Vi har gjort tester med flera olika 
antenner och kommit fram till att vi alltid 
kommer att montera JEZZ-MIMO-4G, 
som är en robust 3G/4G antenn med 
MIMO och två SMA-anslutningar. 
Rundstrålande antenn som täcker 
samtliga 4G-band. En populär antenn 
när det krävs maximal prestanda i din 
LTE-uppkoppling, fäste för antennmast, 
fästet kan tas bort och antennen blir då 
som en stor puckantenn.



Vårt pris monterat och klart!
1st JEZZ-AUTO-950
1st JEZZ-MIMO-4G
2st JEZZ-WIFI-218
1st JEZZ-RMS-support FRI månad
1st Kabelsats samt montering i personbil, husbil eller husvagn.

Endast 5990 kr ex moms

JEZZ-RMS-support

JEZZ-RMS-support använder ett 
routerövervakningsprogram utformat för att 
bekvämt kunna övervaka och hantera de 
routrar som vi säljer. Verktyget gör det möjligt 
att fjärrstyra, felsöka och fjärruppdatera din 
router.

Supportavtal tecknas årsvis för endast 65 kr/månad ex moms.
Support utan avtal debiteras 1500kr/h ex moms.

Detta har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan

          
            &

Vid frågor ring +46 (0)709 22 8032


