
TeleWell 5G -reitittimet 
  
TW-EAV510AC-LTE + 4G/5G          
TW-EAV510AC-B + USB3  4G/5G    
(Valmistettu suomessa) 

Huomioitavia seikkoja kun käytetään 5G -yhteyksiä 
 

 
 
Molempien laitteiden ohjelmisto on päivitettävä ja erikseen suoritettava  
”palauta tehdasasetukset” toiminto päivityksen jälkeen.  
 
Tilattuna TeleWell Oy:ltä tai jälleenmyyjältä laitteet ovat käyttövalmiita.  
 
3G/4G/5G käytössä kaikki antennit tulee olla kytkettynä (4x4 mimo) 
 
Sim -kortin tulee olla 5G SIM (sopimus)  kun halutaan 5G yhteys  
ja sen tulee olla täysikokoinen U-SIM josta on poistettu  
PIN -koodi etukäteen. 
 
Ohessa kuva laitteen järjestelmälokista (Debug -tila asetettuna)  
kun 5G ja 4G ovat yhteydessä 5G -verkkoon. 
 

           
          

5G -verkon alueella RSRP tulee olla alle -100dBm (kuvassa hyvä 
taso). Jos taso ei riitä niin tarvitaan ulkoinen 4 x 4 mimo antenni.

(fw 2.53.d17 >) 
(fw 2.53.d60 >)



Esim signaalin ollessa suurempi -110db 5G -yhteys ei ole vakaa. 

 

Käytössä TeleWell ulkoinen 4G / 5G antenni 

 
 
-Operaattorin verkon antennioptimointi on oltava niin että antennikulmat  
kattavat myös peittoalueen reunat joka mainitaan kuuluvuuskartoissa. 
 
-5G -yhteys vaatii aina 4G -yhteyden suomessa (NR5G NSA) 
 
-Myynti: TeleWell OY,  Also Oyj, Jimm’s ja muut hyvin varustetut ATK -liikkeet. 
 
-Molempien mallien  järjestelmälokin asetus tulee olla ”debug -tila” molemissa optio 
kentissä. 
 
- Yllä kuva verkon asetuksista jolloin 5G toimii hyvin myös peittoalueen reunalla 

Tuetut käyttöjärjestelmät ja laiteympäristöt: 
-USB mallin kanssa käytetään TW-EAV510AC-b mallia ja sen   
USB 3.0  -porttia vain ja ainoastaan. 
-USB malli tukee Ubuntu 20.04 käyttöjärjestelmää sellaisenaan  
tai Windows 10 järjestelmää ( Windows 10 käytössä modeemi edellyttää  



5G moduulin USB ID:n muutosta  johon ohjeet TeleWell teknisestä tuesta  
USB ID muutos 9001 à 901E) 

 
3G/4G/5G antenniliittimet 
 
 
TW-EAV510 AC-LTE + 5G 
 
 
Antennit  ovat edestä katsottuna  vasemmalla   
 
ATN0 taaempi  
ANT1 edessä 
 
Antennit  ovat edestä katsottuna   oikealla 
 
ANT2  taaempi 
ANT3  edessä 
 

 

 
 
 



TW-LTE USB sovittimen 3G/4G/5G  antennit      
 
Antennit ovat seuraavissa kohdissa (Katso kuvasta taajuudet) 
 
Kaikki antennit on kytkettävä jotta 4x4 MIMO ominaisuus toimii oikein 
 
AUX kohdassa Antenni 0 
GPS kohdasa  Antenni 1 
Main Kohdasa Antenni 3 
USB portin suunnasta katsottuna vasemmalla Antenni 4 
 


