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Så förhindrar du att dina uppkopplade 
system slutar fungera.

Utfasningen av koppar-, 2G- och 3G-näten är i full gång. De uppkopplade enheter som är 

beroende av dessa nät behöver därför anpassas till den nya teknologin – och det finns ingen tid 

att förlora. Det gäller att börja redan i dag, annars finns det en uppenbar risk att anpassningen 

blir försenad och att det får allvarliga konsekvenser för din verksamhet.

Denna guide beskriver på vilket sätt din CAT12CE påverkas eller ej.

For a safer and smarter world

Nu släcks  2G och 3G ned. 
Det här behöver du 
kontrollera för att vara 
säker på att din CAT12CE 
är framtidssäkrad i 4G.
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Vad gäller när det kommer till CAT12CE!
Larmsändare AddSecure CAT12CE finns i ett antal olika hårdvaruversioner med olika GSM-modem. 

Hårdvaruversion lägre än version 7 kan inte använda sig av ett 4G-modem. Om man monterar 

4G-modem i lägre version så uppfyller det inte kraven för CE eller godkänd larmöverföring för brand 

och inbrottslarm. 

Hundratusentals enheter drabbas
Det totala antalet uppkopplade enheter det rör sig om är svårt att uppskatta, men det råder inget tvivel om 

att det är många – enbart inom larmsektorn finns det i Sverige hundratusentals enheter som kommer att 

drabbas när näten släcks ned.

Teknologiskiftet pågår världen över. Många länder har redan stängt ned de äldre näten till förmån för 4G. I 

Sverige kommer Telia först att stänga ned sitt kopparnät – vilket pågår för fullt – följt av 3G-nätet, med 

ambitionen att detta ska vara helt stängt i slutet av 2023. Två år senare ska även 2G-nätet ha fasats ut. 

Andra operatörer arbetar sannolikt efter liknande tidplaner.

Många kritiska system riskerar 

att sluta fungera inom kort”
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Högt tryck på tekniker – var ute i god tid
Ju närmare nedsläckningsdatumen vi kommer, desto större blir risken att de 

tekniker som kan utföra det fysiska utbytet redan är fullbokade – och därmed 

ökar risken för att kommunikationen från enheterna upphör. Längre fram i guiden 

kommer en checklista över allt du behöver tänka på och vad du kan göra redan nu, 

så att du kan ligga steget före.

De här komponenterna påverkas
I dagens läge är det en stor del av den kritiska kommunikationen i samhället som 

är beroende av koppar-, 2G- eller 3G-näten. Det här är några exempel:

Dagens uppkopplade system består av många delar som samverkar och 

är beroende av varandra. Inget system är bättre än sin svagaste länk. 

Brandlarm

Hisslarm

Tekniska larm

Digitala trygghetslarm

Porttelefoner

Varningssystem

Inbrottslarm

Personlarm

Lokalisering (GPS) av containers 
och annat av värde

Dörr- och låssystem 

VA-system inom kommuner

Elmätare

Kassasystem och tankomater

Uttagsautomater

Parkeringssystem, inkl. bommar 
och betalning i garage

Medicinsk utrustning 

Fjärrstyrning av trafiksystem  
(t.ex. vägskyltar och trafikljus)

Parkeringsautomater

Ordersystem i bilar

Utrustning för feldetektering

Övervakning vid transport av 
medicin och livsmedel

Klimatsystem

Övervakning av kylar

Nödtelefoner i hissar

Dataöverföring i smarta elnät

Värmepumpar

ID06-system för access till  
byggarbetsplatser

Övervakning av vindkraftverk
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Inventera  Hur många CAT12 har jag som kund?

Identifiera  Vilka CAT12 har hårdvaruversion 7 och 4G modem?
 Har SIM-kortet stöd för 4G?

Checklista 
Ta del av vår checklista där du får inventera och kontrollera status på dina CAT12. 

Genomföra Följ guide på nästa sida för att kontrollera GSM-modem.  

 Kontakta AddSecure Smart Rescue för att diskutera nästa steg.
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Kontroll av GSM-modem version
Larmsändare AddSecure CAT12CE finns i ett antal olika hårdvaruversioner med olika 
GSM-modem. Identifiering av modem version kan göras på ett par olika sätt. 

• Hårdvaruversion
CAT12CE med hårdvaruversion 007 eller nyare har modem med stöd för 4G. 
Hårdvaruversion 007 började levereras under sommaren 2019. 
Version 006.2 och lägre har endast stöd för 2G och 3G. 

Hårdvaruversionen kan ses på kapslingens insida. 

• Modell av GSM-modem

Man kan se på själva modem-kortet vilken version av modem det är. 
Modem av modell Telit LE910-EU V2 och LE910C1-EU har stöd för 4G. 
Dessa modem finns monterade i hårdvaruversion 007, 007.1 och version 008. 
Många modem är också märkta med firmware-version nedanför SIM-kortshållaren. 
Version 20.00.xxx och högre samt M0F.xxxxxx är modem med stöd för 4G 
Övriga modeller har inte stöd för 4G 
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• Web-gränssnitt
Man kan även se modemets firmware-version i web-gränssnittet för CAT12CE. Anslut till 
larmsändaren och logga in i web-gränssnittet. 
Under meny Anslutningar och GPRS visas modemets firmware. 

Version 20.00.xxx och högre samt M0F.xxxxxx är modem med stöd för 4G Version 10.xx.xxx 
ock lägre har inte stöd för 4G 
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Vill du veta mer om hur du framtidssäkrar 
kommunikationen i de uppkopplade enheterna?

Kontakta oss

For a safer and smarter world

AddSecure Smart Rescue Nordic AB
Telefon: 010-583 08 00 
Mail: support.smartrescue@addsecure.com

https://www.addsecure.se/kontakt-och-support/
http://www.addsecure.se
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