
Router PTS 1501
The embedded wireless dream machine

Caracteristici tehnice

• 802.3af 48V compatible

• Gigabit Ethernet Switch (4 ports)

• 128MB RAM

• 16MB Flash

• USB 2.0 Support

• SDIO Support

• 680MHz CPU (Option to overclock to 800)

• Robust ESD/Surge Protection for Industrial Applications



• Support for 3 Ubiquiti, Mikrotik and other miniPCI radios

• Built in dB9 connector for serial RS232interface

• Easy Access to full GPIO signals

• Optional WiFi802.11 abgn miniPCI card

Posibilitati de utilizare:

• Viteza wireless de 300Mbps şi port-urile Gigabit Ethernet sunt ideale pentru 

streaming video HD

• Posibilitatea de a adauga două antene amplifică puterea şi stabilitatea 

semnalului wireless (spatial diversity)

• Partajarea foarte simplă a dispozitivelor de stocare USB cu toţi utilizatorii din  

reţea

Ce face acest produs
PTS  1501  este  un  router  din  categoria  SOHO (Small  Office  Home Office)ce  are  
posibbilitatea de a adauga optional uana pana la 3 cartele WiFi miniPCI in standard N 
300Mbps. 

Routerul  PTS  1501  prin  cele  4  porturi  Ethernet  Gigabit  (1000/100/10  BaseT), 
integrează si optiunea WiFI combină funcţiile unui router cu cele ale unui switch de 4  
port-uri ce pot fi configurate in mod trunk, acces sau ne-tag-at.. Acesta crează o reţea  
wireless de mare viteză cu rate de transfer de până la 300Mbps, care vă permit să vă  
bucuraţi  simultan  de  aplicaţii  consumatoare  de  bandă  şi  sensibile  la  întârzieri  ca: 
streaming video HD  (server DLNA), telefonie VoIP, partajare de fişiere complexe şi  
jocuri  online.  Routerul  este  echipat  cu  un  port  USB,  care  permite  conectarea  
dispozitivelor  USB de stocare la reţea pentru partajarea comodă a resurselor între  
utilizatorii reţelei.



Port-uri Gigabit - capacitate 
incredibilă

ROUTER PTS 1501 integrează un switch Gigabit Ethernet pentru capabilităţi puternice  

de procesare a datelor, şi dezlănţuie potenţialul maxim al standardului N, eliminând 

blocajele  transferului  între  conexiunea  megabit  prin  cablu  şi  conexiunea  wireless  

802.11n. Toate operaţiunile vor fi accelerate şi eficientizate, astfel încât utilizatorii să  

poată împărtăşi fişiere de mari dimensiuni şi conţinut video de înaltă definiţie într-un  

timp foarte scurt.

DLNA – partajeaza in retea muzica, 
filme sau fotografii

Astazi,  majoritatea  televizoarelor  moderne  vin  cu  o  multime  de  functii  utile  care  
simplifica interactiunea si conexiunea televizoarelor, spre a fi folosite in medii cat mai  
diverse. Astfel, majoritatea televizoarelor din ultimele generatii vin si cu o conexiune la  
retea, pe cablul de internet sau wireless, si in functie de model permit rularea filmelor  
de  pe  reteaua  de  calculatoare  si  a  altor  fisiere  multimedia.  Una  dintre  cele  mai  
importante functii pe care le luam in vedere este functia DLNA, sau transferul de date  
intre dispozitivele de acasa, in principal intre televizor – PC/laptop si telefonul mobil.



OpenWRT – Open Source Software
ROUTER  PTS  1501  folose te   software  open  source  OpenWRT,  care  permiteș  

utilizatorilor sa beneficieze de o libertate deosebită în configurarea acestuia. Sute de  

pachete suplimentare sunt disponibile online în func ie de necesită ile fiecărui utilizator.ț ț

Configurare – opțiuni principale
Interfata de configurare a routerului este accesibila cu ajutorul unui browser la adresa:  
192.168.1.1 (USER: root PASSWORD: fără).



Se apasa Login si apoi Go to Password Configuration.



Ini ial, se va configura parola pentru protec ia intefe ei web si a activării  ț ț ț protocolului  
criptat SSH (Secure SHell).



Se salveaza cu butonul Save & Apply.

Din  acest  moment,  la  accesarea  adresei  routerului  192.168.1.1  va fi  folosită  noua  
parola setată mai sus.



Prima pagina accesata este Status.



Configurare Acces Internet

Pentru configurarea accesului la internet se acceseaza eticheta Network.

Si apoi se selecteaza Edit pentru WAN (interfata Gigabit Ethernet ce se conecteaza la  
Internet).



Se  selecteaza  protocolul  potrivit  pentru  tipul  de  conexiune  la  internet  i  apoi  seș  
configurează parametrii specifici, primiti de la furnizorul de servicii Internet.



În cele două exemple de mai jos a fost configurată o conexiune PPPoE  i una cuș  
adresă statică.

 Conexiune la Internet folosind PPPoE



 Conexiune la internet folosind adresă statică



Instalarea de scripturi suplimentare

Pentru buna func ionare a diferitelor tipuri de servicii (printre care DLNA i descărcareaț ș  
de torente), recomandăm instalarea unor pachete suplimentare de software. Pachetele 
sunt descărcate de pe internet folosind procedura urmatoare:

Se accesează  System /  Software /  Available Packages  apoi  Update List. Lista 
scripturilor disponibile este accesibilă în eticheta Available Packages.



Recomandăm instalarea următoarele pachete: 

- Block-hotplug

- Block-mount

- Kmod-scsi-generic



- Kmod-usb-storage-extras

- kmod-nls-iso8859-1

- kmod-fs-ntfs

- ntfs-3g

- luci-app-ushare

- uShare

- transmission-daemon

- transmission-web

Se restarteaza routerul (System/Roboot).

Scripturile  instalate  pot  fi  activate/dezactivare  respectiv  pornite/oprite  în  func ie  deț  
necesită i accesând sec iunea ț ț System/Start Up.



Montare unități de stocare externă

ROUTER PTS 1501 permite montarea unor unită i de stocare externă pe portul USB.ț  
Acestea se automontează  (nu este necesara interventia utilizatorului)  i sunt vizibileș  
accesând  System/ Mount Points.



DLNA

Resursele multimedia existente pe unită ile de stocare externă pot fi accesate în re eaț ț  
de  pe  PC /  Notebook  /  Telefoane Mobile  /  Tablete  sau alte  echipamente  care  au 
posibilitatea rulării de fi iere prin ș DLNA.



Serviciul aferent se nume te uShare i este accesibil din ș ș Services / uShare. 

Descărcare torente

RouterulPTS 1501 permite descărcarea de fisiere torent direct pe unită ile de stocareț  
montate  în  portul  USB.  Descărcarea  acestora  este  independentă  de  starea 
(pornit/oprit) PC-ului de pe care a fost ini ializată descărcarea.ț



Interfa a de administrarea a ț fisierelor torent poate fi accesata printr-un browser WEB la  
adresa http://192.168.1.1:9091.

Troubleshooting

http://192.168.1.1:9091/


Router  StationPro  permite  i  o  configurare  avansată  a  func ionalită ii  sale.  Acestaș ț ț  
poate fi accesat prin protocolul SSH (Secure Shell)l a adresa 192.168.1.1 pe portul 22,  
utilizand un program Terminal SSH (exemplu PuTTY).



De  asemenea,  scripturile  de  configurare  (din  directorul  /etc)  pot  fi  incarcate  si 
descarcate folosind  programul  WinSCP,  care  implementeaza  protocolul  criptat  de 
transfer de fisiere SCP (Secure Copy Protocol).





Exemple de scripturi Router StationPRO

uShare

config 'ushare'
option 'username' 'nobody'
option 'servername' 'OpenWrtuShare'
option 'interface' 'br-lan'
option 'options' ''
option 'content_directories' '/mnt/sda1'
option 'disable_telnet' '1'
option 'disable_webif' '0'
option 'enabled' '1'



transmission

config transmission
option enabled 1
option config_dir '/tmp/transmission'
option run_daemon_as_user root
option alt_speed_down 50
option alt_speed_enabled false
option alt_speed_time_begin  540
option alt_speed_time_day 127
option alt_speed_time_enabled false
option alt_speed_time_end 1020
option alt_speed_up 50
option bind_address_ipv4 '0.0.0.0'
option bind_address_ipv6 '::'
option blocklist_enabled false
option blocklist_url ''
option cache_size_mb 2
option dht_enabled true
option download_dir '/tmp/transmission/done'
option encryption 1
option idle_seeding_limit 30
option idle_seeding_limit_enabled false
option incomplete_dir '/tmp/transmission/incomplete'
option incomplete_dir_enabled false
option lazy_bitfield_enabled true
option lpd_enabled false
option message_level 1
option open_file_limit 32
option peer_congestion_algorithm ''
option peer_limit_global 240
option peer_limit_per_torrent 60
option peer_port 51413
option peer_port_random_high 65535
option peer_port_random_low 49152
option peer_port_random_on_start false
option peer_socket_tos 0
option pex_enabled true
option port_forwarding_enabled true
option preallocation 1
option prefetch_enabled 1
option ratio_limit 2.0000
option ratio_limit_enabled false
option rename_partial_files true
option rpc_authentication_required false
option rpc_bind_address '0.0.0.0'
option rpc_enabled true
option rpc_password ''
option rpc_port 9091
option rpc_url '/transmission/'



option rpc_username ''
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
option rpc_whitelist_enabled true
option script_torrent_done_enabled false
option script_torrent_done_filename ''
option speed_limit_down 100
option speed_limit_down_enabled false
option speed_limit_up 20
option speed_limit_up_enabled false
option start_added_torrents true
option trash_original_torrent_files false
option umask 18
option upload_slots_per_torrent 14
option utp_enabled true
option scrape_paused_torrents true
option watch_dir_enabled false
option watch_dir ''
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