
Maestro · GSM modem



GSM modem för tuffa tag 
GSM-modem är trådlösa modem som kommunicerar via GSM-
nätet med tekniker som GSM, GPRS eller EDGE. Modemen från 
Maestro Wireless är robusta modem för trådlös kommunikation 
som tillverkats och levererats till den svenska marknaden sedan 
2001. En hög kvalitetsnivå borgar för investering med lång var-
aktighet. Modemen lämpar sig för mobila installationer, som for-
donsmonterade positioneringssystem, och fasta installationer, som 
i mätvärdesinsamlingssystem, system som sitter monterade på 
samma plats i 10-tals år. I bägge fallen levererar Maestro mode-
men pålitlighet och långsiktighet.

Nå dit du vill
GSM modemen från Maestro Wireless når utrustningar över hela 
jorden i krävande applikationer som ställer krav på tillgänglighet 
och tillförlitlighet. Maestro modemen har 100 000-tals nöjda an-
vändare spridda inom olika branscher med vitt skilda krav, an-
vändningsområden och önskemål. Vanliga användningsområden 
är mätvärdesinsamling, automationssystem, positioneringssystem, 

betalningssystem, driftsövervakning och fastighetsautoma-
tion, men självklart är användningsområdena fler än så.  

GSM-modem är operatörsberoende lösningar och från 
tid till annan varierar utbudet av erbjudanden från olika 

aktörer, eftersom vi har ett nära samarbete med bran-
schens ledande operatörer kan vi rekommendera vilket 
abonnemang som passar dig, hjälpa dig att teckna abon-
nemanget och leverera ett modem med SIM-kort instal-
lerat.  
 

Generöst modemutbud
Maestro GSM modem finns i ett par utföranden som täcker de 
flesta behov av pålitlig kommunikation via de publika näten. Ma-
estros GSM modem har kraftfulla, inbyggda mjukvaruapplikationer 
som ger ytterligare användningsområden för modemen och som 
minskar behovet av intelligens eller anpassningar i de system som 
kopplas till dem. Modemen är anpassade för installation i industri-
ella applikationer och kan monteras på DIN-skena. 



Maestro 100evo IP
Maestro 100evo IP är ett GSM/GPRS modem med kommunika-
tion via RS-232. Modemet hanterar GPRS klass 10 vilket gör att 
man kan nå 80 kbit/s ned- och 20 kbit/s uppladdningshastighet. 
Maestro 100evo IP har ett fullt TCP/IP-stöd med en rad funktioner. 
Modemet är kapslat i en robust aluminiumkapsling med möjlighet 
till fäste för DIN skena på baksidan. Maestro 100evo IP har en SMA 
kontakt för anslutning av extern antenn där Du har stor valfrihet 
att välja en lämplig antenn för Din applikation. En tillhörande kon-
figurationsprogramvara ger bland annat indikation på den aktuella 
signalstyrkan för att verifiera att rätt antenn används. GSM mode-
met spänningsmatas med 5-32 V.

Maestro Heritage
Maestro Heritage är ett modem för GSM och GPRS men det han-
terar dessutom EDGE. EDGE erbjuder högre hastigheter än GPRS 
(236,8 kbit/s ned- och 118,4 kbit/s uppladdning) och finns tillgäng-
ligt hos alla operatörer som använder Telias infrastruktur. Maestro 
Heritage har en RS-232 port men den har dessutom en expan-
sionsport på ena långsidan som erbjuder anslutning av moduler 
med olika extrafunktioner. Tack vare lättöverskådliga lysdioder 
underlättas installation och idriftsättning. Flertalet funktioner kan 
styras på distans genom att man kan skicka AT-kommandon till 
modemet via SMS. DIN-skenefäste finns som tillval för montering 
på modemets baksida.  

Maestro Industrial 10
Detta GSM modem är fullmatat med funktioner. GSM modemet har 
som standard RS-232 och RS-485 port kombinerat med I/O och 
stöd för MODBUS. Dubbla SIM-kortsplatser med fail-over och en 
rad mjukvarufunktioner för en maximerad driftstabilitet. Tack vare 
en inbyggd SD-kortsplats kan funktioner loggas och lagras lokalt. 
Modemet har också stöd för för backupbatteri som kan kopplas 
till en separat ingång. Maestro Industrial 10 har en rad funktioner 
som kan styras på distans vilket minimerar behovet av resor till den 
aktuella stationen. 
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Trådlösa modem för GSM och GPRS
Maestro 100evo GSM/GPRS modem är ett beprövat GSM modem 
Maestromodemen är kompakta och robusta modem som levererar 
pålitlig, trådlös kommunikation år ut och år in. Modemen är kaps-
lade i en tålig aluminiumkåpa och kan monteras på DIN-skena med 
ett särskilt fäste. Modemen kopplar upp sig trådlöst via GSM data 
eller GPRS. Maestro 100evo finns i två utföranden och kan hantera 
datakommunikation och SMS likväl som tal och fax. Typiska app-
likationer är kommunikation i mätvärdesinsamlingssystem, betal-
ningssystem, positionering, larm- och övervakning, fordonsbase-
rade terminaler och driftövervakningsystem.  

Flexibelt och användarvänligt
Maestro 100evo modemen har en RS-232 port för datakommuni-
kation och det styrs och programmeras med AT-kommandon. Ma-
estro GSM modem finns i två versioner, 100evo Lite och 100evo IP 
med GSM, GPRS och TCP/IP möjligheter. Maestros styrka är inte 
bara den robusta konstruktionen, den pålitliga kommunikationen 
och de kompakta yttermåtten. Modemen bygger på en fyrbands 
GSM modul med en programmerbar CPU. Alla Mastro 100evo 
modem har en ingång som kan användas för övervakning av en 
slutande/brytande funktion. 

Fasta IP-adresser
Ett vanligt önskemål med Maestro 100evo är att använda fasta IP 
adresser. För att etablera en uppkoppling med fasta IP adresser 
behövs ett därför avsett abonnemang från en operatör. Vi hjälper 
Dig att hitta rätt abonnemang beroende 
på Dina förutsättningar och behov. 

DynDNS
För den som inte vill använda fasta IP 
adresser har Maestro 100evo stöd för 
dynamiska DNSer. 
 

› EDGE klass 10
› GPRS klass 12
› GSM 
› Plastkapsling
› Expansionsport
› Tilläggsmoduler

Snabbfakta:

Maestro 100evo



Maestro Smart Pack II
Maestro Smart Pack II, en PC baserad mjukvarulösning som kan 
användas bland annat för. Förutom den aspekten används Maestro 
Smart Pack II för konfiguration av Maestro modemen. Mjukvarans 
konfiguration är snabb och intuitiv, funktioner kan väljas med kryss-
rutor direkt på skärmen. Maestro Smart Pack II ger dig dessutom 
tillgång till dessa funktioner:

Auto TCP/UDP, kopplar upp en TCP- eller UDP-anslutning via GPRS 
automatiskt. Med Auto TCP (tidigare kallad Autogprs) så läggs alla 
parametrar för GPRS anslutningen in i modemet. Din utrustning 
behöver då inte bevaka att modemet är on-line eller initiera en ny 
uppkoppling när den vill koppla upp sig. Med Auto TCP är mode-
met automatiskt uppkopplat hela tiden. 

Remote AT gör att du kan skicka AT kommandon som SMS medde-
landen till modemet och utföra olika funktioner, modemet  genom-
för AT-kommandot och återkopplar med ett SMS.
 
I/O styrda AT kommandon aktiveras när modemets ingång sluts och 
fungerar då som en enkel larmsändare och skickar ett förprogram-
merat SMS till den mottagare du lagt in.  
 
Call Screening är en funktion som avvisar obehöriga telefonnummer. 
Lägg in behöriga nummer i modemet, resten avvisas automatiskt. 

Modem Status Check ger besked via SMS om modemets aktuella 
signalstyrka, aktuell IP adress, nivå på matningsspänning samt en 
check av modemets ROM. Du kan ställa kontrollen till att göras 
med förbestämda intervaller eller sätta gränsvärden för när mode-
met skall rapportera avvikelser via SMS.  



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Teknisk specifikation Maestro 100 GPRS/EDGE modem
  Maestro 100evo Lite Maestro 100evo IP
GSM Quadband Quadband 
GPRS  Class 10 Class 10 
Voice/Data/Fax/SMS  	 3	 	 3

Full TCP/IP stack 	 3	 	 3

In-/utgång (Digital)   1  1
Uppgraderbar via GPRS  Nej Ja 
AT kommandon (GSM 07.05, > 300 > 300
07.07 och Wavecom )
Timeromstart (autoreset)	 	 3	 	 3

Driftstatus LED   3	 	 3

Kåpa Metall Metall
DIN-fäste   3	 	 3

SIM-kortsläsare  1,8/3 V 1,8/3 V 
RS-232 (15 polig HD15 kontakt)  3	 	 3

Spänningsmatningskontakt 4 polig DC 4 polig DC
SMA antennkontakt (50 Ω)   3	 	 3

Storlek Metallkåpa [mm] 88 x 60 x 26 88 x 60 x 26
Vikt  Metallkåpa (g) 100 100

Driftstemperatur -30° till +75°C -30° till +75°C
Lagringstemperatur -40° till +85°C -40° till +85°C
Driftsspänning 6-32 V DC 6-32 V DC

Strömförbrukning
GSM 850/900 (PCL 5) 203 mA@6V 203 mA@6V
DCS 1800/PCS 1900 (PCL0) 140 mA@6V 140 mA@6V
GPRS 850/900 CL10 (PCL5) 388 mA@6V 388 mA@6V
GPRS 1800/1900 CL10 (PCL0) 232 mA@6V 232 mA@6V
Standbyförbrukning 45 mA@6V 45 mA@6V 
Standbyförbrukning utan RS-232 18 mA@6V 18 mA@6V  
Viloläge  4 mA@6V 4 mA@6V  

CE Godkännande   3	 	 3

GCF Godkännande  3	 	 3	

ROHS Godkännande  3	 	 3

Asynkron data, transparent	 	 3	 	 3

/icke transparent 14,4 kbit/s 
Fax (Klass 1 och Klass 2)   3	 	 3

MNP2, V.42bis , GSM Text   3	 	 3	 
och PDU SMS 
Point to point SMS (MT/MO)   3	 	 3

UCS2 Character Set Management   3	 	 3
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Anpassningsbarhet i kompakt format
Maestro Heritage är ett fyrbands GSM modem med utbyggnads-
möjlighet. Tack vare en expansionsport på sidan kan tilläggsmo-
duler anslutas,. Varje Maestro Heritage är utrustad med en RS-232 
port som standard och beroende på dina behov kan du välja en 
passande expansionsmodul som utöver RS-232 porten erbjuder 
olika funktioner och anslutningar. 

Maestro Heritage är ett modem som kommunicerar via GSM, 
GPRS samt EDGE. EDGE är en teknik som erbjuder snabbare 
uppkopplingar än GPRS men EDGE är bara tillgänglig i Telias nät 
eller hos operatörer som använder Telias infrastruktur. Med EDGE 
kan du nå hastigheter på upp till 284 kbit/s i GSM näten. En stor 
fördel med EDGE är att det är bättre utbyggt än 3G näten utanför 
storstadsregionerna. 

Användartydligt 
Maestro Heritage har en användarvänlig design med tydliga lys-
dioder för att indikera de viktigaste funktionerna. Du kan direkt på 
modemet avläsa signalstyrka, om täckning för EDGE finns samt 
om modemet har kontakt med GSM nätet och om det tar emot 
eller sänder data. Modemet har en SMA kontakt för anslutning av 
antenn och en 9-polig D-SUB kontakt för RS-232 anslutning. 

För att maximera modemets pålitlighet har den en inbyggd real-
tidsklocka samt en ”Watch dog” funktion som startar om modemet 
om det inte har kontakt med GSM nätet eller om ingen information 
kommer via RS-232 porten. 

Maestro Heritage kan antingen monteras direkt på väggen eller 
med ett fäste för DIN-skena (tillval). Maestro Heritage har stöd för 
nedladdning av ny mjukvara, firmware, via GSM nätet. 

Fasta IP-adresser eller DynDNS
Ett vanligt önskemål med Maestro Heritage är 
att använda fasta IP adresser. För att etablera 
en uppkoppling med fasta IP adresser behövs 
ett därför avsett abonnemang från en operatör. Vi 
hjälper Dig att hitta rätt abonnemang beroende på 
dina förutsättningar och behov. Maestro Heritage 
har också stöd för DynDNS vilket är ett alternativ till 
fasta IP adresser.

› EDGE klass 10
› GPRS klass 12
› GSM 
› Plastkapsling
› Expansionsport
› Tilläggsmoduler

Snabbfakta:

Maestro Heritage



Maestro Smart Pack II
Maestro Heritage har en mycket kraftfull processor med stöd för 
avancerade funktioner. I modemets mjukvara, Maestro Heritage 
Smart Pack II, finns en rad användbara funktioner implementerade:

Auto TCP/UDP, kopplar upp hårdvara via GPRS via TCP eller UDP 
automatiskt. Om strömmen bryts initierar modemet automatiskt 
uppkopplingen igen, det ger en redundans och styrning som ligger 
utanför din hårdvara och garanterar att uppkopplingen återinitieras 
om den går ned. Med Auto TCP så läggs alla parametrar för GPRS 
anslutningen in i modemet, din utrustning behöver då inte bevaka 
att modemet är on-line eller initiera en ny uppkoppling när den vill 
koppla upp sig. 

Remote AT gör att du genom att skicka SMS meddelanden till mo-
demet kan få det att automatiskt genomföra AT-kommandon och 
skicka svaret tillbaka som SMS.

Call Screening är en funktion som avvisar obehöriga telefonnummer. 
Lägg in behöriga nummer i modemet, resten avvisas automatiskt.

Modem Status Check gör att du via SMS kan få besked om mode-
mets signalstyrka, aktuell IP adress, nivå på matningsspänning 
samt en check av modemets ROM. Du kan ställa kontrollen till att 
göras med förbestämda intervaller eller sätta gränsvärden för när 
modemet skall rapportera avvikelser via SMS. 

Teknisk specifikation Maestro Heritage GPRS/EDGE modem
› frekvensområde: 850/9000/1800/1900 MHz
› GPRS: Klass 10
› EDGE: Klass 10
› strömförbrukning: 240 mA-520 mA@5V (se datablad)
› standbyförbrukning 35 mA@5V
› matningsspänning: 5-32 VDC
› anslutningsdon: RS-232: 9 polig D-SUB kontakt
 DC: 4 polig kontakt
 Expansionsport: 50 polig CF
› lysdiodsindikering: RSSI (Receive Signal Strength
 Indiction) kontakt med operatör, 
 upp-och nedladdning av data, EDGE 
› antennkontakt: SMA, 50 ohm
› kaspling: Plast
› vikt: 100 g
› mått: 79 x 84 x 27 mm
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Robust GSM modem
Maestro Industrial 10 är ett avancerat GSM/GPRS modem som 
erbjuder pålitlig uppkoppling och är anpassad för högt ställda 
industriella krav. Modemet har en robust konstruktion, seriella 
gränssnitt, I/O-portar samt inbyggt MODBUS-stöd vilket gör att 
modemet kan fungera som fristående PLC. Modemet har en rad 
funktioner för att säkerställa uppkopplingen, något som borgar 
för problemfri funktion år ut och år in. 

Maestro Industrial 10 är inrymd i en robust 
aluminiumkapsling och är full-
laddad med funktioner. Dubbla 
SIM-kortsplatser gör att mo-
demet kan byta operatör vid 
störningar, dessutom indikeras 
aktuellt SIM-kort med lysdiod. 
Ett brett urval av I/O-portar kan 
utföra olika funktioner eller sty-
ras på distans. Genom att mode-
met har en SD-kortsplats kan loggfiler 
sparas lokalt. 

Med stöd för MODBUS
MODBUS stödet i GSM modemet gör att produkten lätt kan inte-
greras i ett styrsystem. Modemet har två gränssnitt som standard, 
RS-232 samt RS-485. GSM modemet har inbyggt nätaggregat (du 
kan även spänningsmata modemet med 12 VDC) och tydliga lys-
dioder för indikation av vad som händer på gränssnitten. Maestro 
Industrial 10 kan utrustas med fäste för DIN-skena och har anslut-
ning för back-up batteri. 

I Maestro Industrial har tyngdpunkten lagts på att modemet 
skall kunna monteras på svårtillgängliga platser och kräva ett 
minimum av tillsyn. Flera funktioner har lagts till för att säker-
ställa att modemet inte förlorar kontakten med omvärlden. En 
rad funktioner finns implementerade för att säkerställa att GSM 
modemet inte förlorar kontakten med omvärlden. Modemet be-
vakar uppkopplingsstatusen i GSM nätet och om något avviker 
så startas modemet automatiskt om. 

› GSM/GPRS
› RS-232/-485
› I/O
› MODBUS
› Dubbla SIM-kort
› Loggning på min-
neskort

Snabbfakta:

Maestro Industrial 10



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Modemet startas om efter 24 timmar om det inte mottagit data, 
efter 10 minuter om det inte har kontakt med GSM nätet och 
efter en timme om en datauppkoppling via GSM data inte av-
slutats. Dessutom kan du ställa in ett valfritt tidsintervall inom 
vilken modemet själv reaktiverar sin GPRS anslutning om ingen 
data tagits emot. Om GPRS anslutningen helt bryts börjar mo-
demet istället att använda SMS som kommunikationskanal.

Vissa funktioner i modemet kan övervakas eller styras på dis-
tans. Tillexempel kan man på distans avläsa signalstyrkan eller 
ändra inställningar i modemet. Om GPRS uppkopplingen bryts 
och inte kan återtas övergår modemet att skicka SMS istället.

Teknisk specifikation Maestro Industrial 10 GSM modem
› Frekvensområde: 850/900/1800/1900 MHz 
› GPRS: Klass 10  
› Gränssnitt:  RS-232, RS-485 
› I/O: 4 st digitala ingångar
 2 st analoga ingångar (0-5/0-30V/0-20 mA)
 2 st reläutgångar
 Expansionsportar för fler I/O 
› Minneskortsplats:  Micro-SD 
› Strömförbrukning:  0,24 A  
› Temperaturområde:  -20°C till +60° C
› Matningsspänning: 85-264 VAC 
 110-370 VDC 
› Anslutningsdon: RS-232: RJ-45 anslutning. Övergångs-
 kabel till 9-polig hona medföljer. 
 RS-485: 2-polig skruvplint 
› Antennkontakt:  SMA hane, 50 ohm 
› Kapsling:  metall 
› Vikt plast/metall:  700 g 
› Mått: 170 x 80 x 35 mm
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Induo är Maestro Wireless 
representant i Sverige och 
har 25 års erfarenhet av 
att bygga trådlösa nät med 
Maestros produkter. Maes-
tro GSM modem används 
i de mest skiftande appli-
kationer på land, till sjöss 

och i luften. Modemen står 
för hållbarhet, robusthet 
och långsiktighet. Till dessa 
egenskaper adderar vi er-
farenhet och mer omtanke, 
helt enkelt viljan att leve-
rera det där lilla extra.




