
H 2N Τelecommunications θεωρείται από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές ε-
ταιρείες κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Βασική αρχή της εταιρείας είναι να
προσφέρει ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα, στην καλύτερη δυνατή τιμή. Επίσης έχει δοθεί
μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, τα οποία αναπτύσσονται, σχεδιάζο-
νται και κατασκευάζονται 100% στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, τα GSM και UMTS προϊόντα της
2Ν Telecommunicationseasyroute διανέμονται επίσημα από την εταιρεία PNT.
Το 2Ν EasyRoute είναι ένα 3G Router, που έχει δοκιμαστεί τα τρία τελευταία χρόνια σε πολ-
λές εφαρμογές που απαιτούν μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Έχει αντεπεξέλ-
θει με επιτυχία στις απαιτήσεις επιτήρησης και συλλογής δεδομένων των φωτοβολταϊκών
πάρκων αλλά και άλλων εφαρμογών, όπως παροχή Internet σε πλοία-σκάφη, οχήματα και
απομακρυσμένα εργοτάξια. Υποστηρίζει UMTS / HSDPA / HSUPA data transmission, σε τα-
χύτητες 7.2Mbps download και 5.76Mbps upload. Έχει ενσωματωμένο 4 ports ethernet
switch, WIFI access point 54Mbps a/b/g, και FXS θύρα για αντικατάσταση τηλεφωνικής
γραμμής. Η κάρτα SIM τοποθετείται απευθείας σε ειδική θύρα του router, χωρίς να απαιτείται
USB stick. Εντυπωσιακά είναι όμως και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. ∆ιαθέτει ίσως το
πιο φιλικό web interface στην κατηγορία των επαγγελματικών 3G router. Οι αλλαγές που γί-
νονται κατά την παραμετροποίηση, ισχύουν αμέσως μόλις γίνει save η ρύθμιση, χωρίς να
απαιτείται reboot. Έχει ενσωματωμένο DHCP server και Firewall. Υποστηρίζει VPN IPsec για
ασφαλή επικοινωνία, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Υποστηρίζει Dyndns service καθώς και
port forwarding. ∆ύο νέα και πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που ενσωματώθηκαν στην
τελευταία έκδοση Firmware είναι το wachdog και το χρονοπρογραμματιζόμενο reboot. To
wachdog είναι μία διαδικασία κατά την οποία θέτουμε μία εξωτερική IP στην οποία κάνει PING
το router. Αν ένας αριθμός PING τον οποίο έχει ορίσει ο εγκαταστάτης δεν απαντηθεί, τότε
το router κάνει reboot. Το χρονοπρογραμματιζόμενο reboot είναι η διαδικασία στην οποία
θέτουμε κάθε πότε να κάνει reboot το router, π.χ. κάθε μέρα στις 3:00 π.μ. Το 2Ν EasyRoute
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως router διπλής μεταγωγής. Αν στο χώρο εγκατάστασης
υπάρχει DSL γραμμή, αλλά για λόγους ασφαλείας ή διαθεσιμότητας πρέπει να υπάρχει και
παροχή 3G Internet, τότε το 2Ν EasyRoute μπορεί να παίξει το ρόλο του συστήματος που
θα παρέχει Internet είτε από τη μία είτε από την άλλη πηγή. Χάρη στη WAN θύρα που δια-
θέτει, το 2Ν EasyRoute μπορεί να παρέχει Internet από τη DSL γραμμή. Αν διακοπεί η σύν-
δεση DSL, τότε κάνει αυτόματα μεταγωγή στη 3G σύνδεση ή το ανάποδο.  
Το 2Ν SpeedRoute τώρα, είναι το νέο 4G router της 2Ν Telecommunications. Υποστηρίζει
LTE/4G δίκτυα, σε ταχύτητες 100Mbps Dowloand και 50Mbps Upload. Αν και ακόμη δεν υ-
πάρχουν 4G δίκτυα στην  Ελλάδα, εντούτοις το 2N SpreedRoute έχει πεδίο εφαρμογής για
αυτούς που αναζητούν ένα wireless router που θα τους καλύπτει σήμερα, αλλά και στο
μέλλον. Το 2Ν SpeedRoute υποστηρίζει επίσης δίκτυα 3G/HSPA, καθώς και HSPA+ με down-
load 42Mbps και upload 5,76Mbps. Το hardware διαφέρει από το 2Ν EasyRoute, καθώς το
ενσωματωμένο 4ports ethernet switch υποστηρίζει ταχύτητες Gigabit και το WIFI access point
υποστηρίζει τα πρωτόκολλα 802.11 a/b/g/n. Σε επίπεδο λειτουργικών χαρακτηριστικών,
προσφέρει ακριβώς ό,τι και το 2N EasyRoute. Όπως όλα τα προϊόντα της 2Ν Telecommuni-
cations, έτσι και τα παραπάνω καλύπτονται από εγγύηση 2 χρόνων, με δυνατότητα επέ-
κτασης έως και 5 χρόνια.
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2N EasyRoute & 2Ν SpeedRoute  
Τα επαγγελµατικά 3G & 4G Router 
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