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Varenummer Specifikationer tekst

10901213416 TOSIBOX® lock 150 er en industriel router med firewall og sikker plug & go forbindelse. Den fungerer som slutpunkt 
for sikre fjernforbindelser. IoT-enheder tilsluttet låsen kan sikkert tilgås via internettet og via de fleste LAN- og 
WAN-netværk gennem en krypteret VPN-forbindelse. TOSIBOX® lock 150 er kompatibel med alle eksisterende TO-
SIBOX®-produkter og netværket kan nemt og hurtigt udvides.  

Porte
• 1 x USB 2.0, type A
• 1 x RJ-45 WAN forbindelse, 10/100 Mb/s (MDI / MDI-X)
• 3 x RJ-45 LAN forbindelse, 10/100 Mb/s (MDI / MDI-X)
• 1 x RJ-45 service forbindelse, 10/100 Mb/s (MDI / MDI-X)

Forbindelser
• Strømforsyning: 10 VDC - 30 VDC ± 10% (omvendt polaritetsbeskyttet)
• 2 x trådløs netværksantennestik, RP-SMA

WLAN
• Frekvens: 2.412 - 2.462 GHz, 11 kanaler
• Udgangsstrøm: max. 20 dBm

Mekaniske data
• Dimensioner: 132 mm x 99 mm x 35,5 mm
• Vægt: 593 g
• Montering: DIN-skinne 
• Materiale: kabinet af støbt aluminium
• Kapslingsklasse: IP20

Drifts- og opbevaringsforhold
• Driftstemperatur: -20° C til +55° C
• Luftfugtighed ved drift: 20 - 80%, ikke-kondenserende
• Opbevaringstemperatur: -40° C til +70° C

Overensstemmelser og standarder
• Standarder: CE, UL, FCC, ISED

10901213420 TOSIBOX® nøgle med Mobile Client etablerer en sikker forbindelse mellem din computer og én eller flere TOSIBOX® 
locks. Giver fuld synlighed og kontrol over de netværksenheder, der er forbundet til låsen. Forbindelser oprettes 
gennem en sikker krypteret VPN-adgang via internettet eller via andre almindelige WAN’er og LAN’er og tilladelser 
tildeles, tilbagekaldes og konfigureres nemt. TOSIBOX® Mobile Client giver dig sikker og nem fjernadgang på far-
ten, ved at aktivere sikre VPN-forbindelser til matchede TOSIBOX® locks ved hjælp af mobilens WiFi eller mobile 
dataforbindelse. 

Forbindelser
• Kryptografisk nøglestørrelse og -type: 2048 bit RSA, hardwarebaseret
• Datakryptering: TLS, Blowfish-128-CBC, AES128-CBC, AES-256-CBC
• VPN-forbindelsestype: lag 2 / lag 3 (åben VPN)

Mekaniske data
• Dimensioner: 83 mm x 22 mm x 10 mm
• Vægt: 27 g
• Materiale: hus af aluminium og plast 

Drifts- og opbevaringsforhold
• Driftstemperatur: 0° C til +70° C
• Opbevaringstemperatur: -20° C til +80° C

10901TB4GM2EU TOSIBOX® 4G modem leverer en LTE-internetforbindelse til TOSIBOX® lock 150. Strøm forsynes gennem USB-por-
ten, og det er derfor ikke nødvendigt med en ekstern strømforsyning. TOSIBOX® 4G modem er designet til industri-
elle miljøer og monteres på DIN-skinne eller væg. 

Funktion
• LTE uplink hastighed: max. 50 Mbps
• HSPA+ downlink hastighed: max. 42 Mbps
• HSPA+ uplink hastighed: max. 5,76 Mbps
• Automatisk APN-konfiguration via TOSIBOX® lock
• Afsendelse og modtagelse af SMS ved hjælp af AT-kommandoer

https://www.vanpee.dk/da/tosibox-lock-150---remote-access-
https://www.vanpee.dk/da/tosibox-noegle---med-mobile-klient
https://www.vanpee.dk/da/tosibox-4g-modem
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• USB 2.0 high speed-interface, mini USB-stik
• 2 x SMA antennestik
• Tænd / data LED

Mekaniske data
• Dimensioner: 90 mm x 55 mm x 25 mm
• Vægt: 124 g
• Montering: DIN-skinne eller vægmontering
• Materiale: kabinet af aluminium
• Kapslingsklasse: IP20

Drifts- og opbevaringsforhold
• Driftstemperatur: -25° C til +70° C
• Opbevaringstemperatur: -40° C til +70° C


