CSL ROUTER
Snelle 4G connectiviteit voor elke toepassing

De CSL Router biedt directe 4G
connectiviteit voor onder andere
CCTV, HVAC, EAS, toegangscontrole
en betaalautomaten.

De standaard uitvoering van de CSL Router
is voorzien van een SIM met enkelvoudig
netwerk met de meest voordelige bundel.
Deze uitvoering is uitermate geschikt als
4G back-up optie voor uw bestaande vaste
internetverbinding.

De CSL Router is verkrijgbaar met enkelvoudige of dual
SIM optie. Beiden verzenden data via een 4G SIM waarbij
een directe, versleutelde internetverbinding tot stand
wordt gebracht. De CSL Router is hierdoor ideaal voor
locaties waar geen vaste internetverbinding aanwezig is
of waar de verbinding niet goed of zeer traag is.

De bijbehorende maandelijkse databundel
zorgt ervoor dat u de kosten zelf onder
controle kunt houden en biedt een volledig
versleutelde service via ons Gemini Global
Platform om gegevens optimaal te beveiligen.

De CSL Router met dual SIM optie is voorzien van twee
netwerk onafhankelijke WorldSIM’s. Hiervan is er één
actief, terwijl de ander functioneert als back-up waardoor
downtime geëlimineerd wordt.

De CSL Router wordt vooraf geconfigureerd
zodat snelle installatie mogelijk is. De router
is beschikbaar als zelfmonitoring oplossing,
maar kan ook verbonden worden met een
particuliere alarmcentrale (PAC).

•

Bij zowel de enkelvoudige als dual SIM
variant is door een statisch IP-adres
toegang op afstand mogelijk zonder
de bestaande IT-infrastructuur te verstoren

4G connectiviteit - Niet afhankelijk
• Directe
van de breedband providers
standaard geconfigureerd geleverd
• Wordt
voor een snelle installatie

•
•

De router is ideaal voor locaties zonder
vaste internetverbinding of waar deze
beperkt aanwezig of traag is
B i e d t h a n d i g e d r a a d l o ze
hubconnectiviteit met andere
Wi-Fi apparaten op dezelfde
locatie

voor zowel permanente als
• Geschikt
tijdelijke toepassingen

KIES DE CSL ROUTER VOOR

4G

Directe Connectiviteit
Directe internetverbinding via 4G
of als back-up voor een bestaande
vaste internetverbinding

Managed Dataverbruik
Geleverd met de best passende
databundel voor elke toepassing
of installatie

Voor Elke Toepassing
Ideaal voor CCTV, EAS, HVAC,
toegangscontrole, betaalautomaten
en meer

Verbeterde Beveiliging
Maakt gebruik van private VPN
verbindingen en het beveiligde
Gemini Global Platform
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