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RemoteRig RRC-1258 alla modeller..

Vad är detta?

RRC (Radio-Remote-Control?) är en produkt från Norrländska ’Microbit 2.0 AB’ som gör att man kan ’fjärrstyra’
sin radio via kabel (standard-nätverkskabel) eller via sitt lokala nätverk eller via ’Molnet’ (Internet).

Då kan en ’modern’ radio (radiodel) placeras *längre / **långt ifrån sin styrpanel än med en kabel som är direkt ansluten
mellan radio-del och kontrollpanel-del.

* Längre : Ex. kan en IC-2725 kopplas ihop med en 8-polig kabel (ex nätverkskabel) med max 25-35 meter kabel,
så radiodelen kan vara nära antenn-kablarna, och radio-paneldelen vid sitt arbetsbord. Detta utan RRC-
boxar! Med RRC-boxar mellan kan kabelavståndet vara >= 180 meter bort (med kabel), och km bort

via fiberkonverter.

Förlänga avståndet!

I mitt fall har jag en IC-2725 radiodel på vinden, därifrån kan jag INTE dra varken koaxialkabel eller nätverks-
kabel, så lösningen var att använda lokalt nätverk med El-nätverksadaptrar i varje ända.....radiodelen är kopplad till en
RRC vid arbetsbordet (s.k lokalt nätverk!).

** Långt : Radiodelen kan vara i vinden på huset man bor i, och radio-panelen vid arbetsbordet / hobbyrummet,
                   eller så kan radiodelen vara i fritidshuset eller radioklubben, och man accessar den via lokalt nätverk

eller Internet.

Fördel: Är INTE beroende av krånglande PC vid båda ändarna, all kommunikation går mellan RRC-boxarna.

(Undantag: Om man kör vissa radiomodeller via CI-V gränssnittet behövs en PC vid ’operatörsbordet’!



Hur kommer man igång?

Om du följer anvisningarna i ’lathunden’ som vi gjort iordning finns stor chans att ni kommer igång med er
fjärrstyrning, ett problem är att det finns så många varianter av Routers, så ingen ’universal-lösning’ finns!

1) Kontrollera att radion fungerar först med en ’förlängningskabel’ mellan radiodel och panel-del.

2) Tillverka / kapa (eller beställ, om möjligt) kabeln som ansluts med en RJ-45 plugg (8-polig nätverkskontakt)
    [LAN] som ska anslutas till RRC:na längre fram.

3) Efter detta ’testas’ kabeln genom att koppla ihop denna med en ’rak’ skarv, kontrollera att panel-radiodel fung
    erar som punkt 1.

4) Därefter kopplas paneldel ihop med Radiodel via en switch / router ’lokalt’ (utan internet). Man måste antagli
    gen konfigurera RRC:na innan, se annan bilaga. (Kan även koppla ihop RRC.na direkt med en ’rak’ LAN-kabel,
    men då kan ni INTE komma åt o konfigurera parametrarna!!, Fungerar troligtvis INTE innan denna konfig).
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PC för konfigurering

Switch eller router



Koppla ihop delarna lokalt!

De flesta av oss Radioamatörer är inte IT-tekniker, så switchar / routrar är inte vårt område, redan där kan man fastna!

Koppla först ihop delarna ’lokalt’ i nätverket, antingen via en switch, eller direkt till din (Internet-)-router. Normalt kör man
med ’DHCP’ aktiverad på sin PC (datorerna får en IP-adress automatiskt från routern). Då gäller det an PC:n hittar RRC-
burkarna för att kunna konfigurera dessa. RRC-burkarna kommer med adresserna 192.168.0.227 (panel) och 192.168.0.228
(radiodel) vid leveransen. Problemet är att olika fabrikat på routrar har olika adresser, så har man en annan router än ex. *D-link
(som använder 192.168.0.1) så kan INTE **webläsaren hitta RRC-boxarna!

* Bredbandsbolaget använder 192.168.1.254 på vissa modeller, då kommer du inte åt RRC:na (de 3 första grupperna måste
   vara identiska). Samma med Huewei:s 4G-router, den använder 192.168.1.1.

** Då måste man först koppla upp sig via en USB-kabel och programmet ’MicrobitSetupManager’, där kan man ändra ’
     gruppen’ från 0 till 1.
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PC för konfigurering
(via webbläsaren)

Via USB kan man komma åt IP-adressen
och ändra den till samma grupp som
routern använder!

Switch eller router**

Installera programmet (finns att ladda ner från www.remoterig.com), då finns en ikon i datorn där du startar Prg.

Efter start av programmet kopplar den upp sig ’Device connected’.
(glöm ej USB-kabeln mellan PC och RRC:n)

Gå in i fliken ’Setup’ och tryck på knappen ’Get from device’

Då kommer det upp en box där du kan ändra IP-
adressen till samma grupp som din Gateway/DNS-
server. I detta fall till 192.168.1.227

Efter detta kan du nå RRC:n via webläsaren där
inställningarna ändras.

(Glöm EJ ’Save to device’)



forts...

Ibland fungerar inte detta med datorn ändå, kolla med hjälp av ’Kommandotolken’ och ipconfig/all, där ser du vad PC:n har för
adress...
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Då är det ’bara’ att koppla upp en annan dator med ’fast adress, eller tillfälligt ’låsa’ adressen till en fast adress på datorn
som du normalt surfar med, via kontrollpanelen, ta en ledig adress som INTE är samma som routern, men samma 3-grupp,
i detta fall 192.168.0.2 (nät-mask 255.255.255.0).

I detta exempel kopplade jag in mig via D-link, som
använder adressen 192.168.0.1, och lade datorn på
192.168.0.2!



forts...

Efter eventuell ändring till ’fast’ IP-adress i PC:n kan du komma åt bägge RRC_boxarna via adressen .227 och .228!
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Denna konfigurering hänvisar jag till Remoterigs dokumentation ’RemoteRig_RRC1258-MkII_User_manual.pdf’.

Spara den ’lokala’ uppkopplingen i en egen ’Profil’, varje RRC kan ha upp till 5 olika inställningar sparade.

I mitt fall kan jag komma åt radion
via kontorets bredband (192.168.0.1)

eller

via hemmets bredand(192.168.1.254)

eller

mobilt via min Nexus-7 platta
(192.168.43.1)

eller Lokalt!



Nu till att kunna koppla upp sig via Internet....

Normalt i ett fritidshus eller torp finns inte ADSL eller Fiber, så då är det 3 / 4G som gäller. Vid dålig täckning kopplar man
in en yttre riktantenn mot basstationen. Själv skaffade jag en Router med möjlighet till yttre antenner OCH 4 fysiska LAN-
portar (nätverksuttag). Då kan man även koppla in övervakningskameror för bevakning, Samt kunna titta på spektrum-
analysatorn* på radion (om man har en sådan, ex Icom 756 Pro / 7600 mm).

* Spektrumanalysatorn stöds inte via RRC eller HamRadioDelux [CI-V / CAT-kommandona] , denna vill inte jag vara utan !
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Denna Huawei B593 säljs av många 3/4G-leverantörer, som Tele2, Telia mm. Ett inbyggt modem med SIM-kort kopplar upp
sig mot Internet, och koppling till dator, RRC mm sker via kabelanslutning eller trådlöst (wifi). Denna har 4 portar för kabel-
anslutning av utrustning. Samt stöd för externa antenner. Anslut helst trådlöst till denna från RRC:n (Radion), då hålls störnings-
nivån nere (störningar kommer in via LAN-kabeln...).

Den RRC;n som är kopplad till Radion behöver ha ’fast’ Ip-nummer, eller så använder man en tjänst (gratis) som Microbit till-
handahåller. Det är att koppla in en ’dynamisk’-IP-nummer som finns i en / flera servrar och som Panel-RRC:n letar upp.

    Glöm inte att mata in denna lösenord i fliken ’Radio-
     setting, Sip password, den ’kopieras’ INTe dit auto-
     matiskt! (och använda ’Check Interval exvis 30,
     annnars tilldelas ni INTE en dynamisk IP-adress,
     när ni testar/söker efter Radions RRC!!)

Denna ’adress’ letar Control-RRC:n upp vid kontakt med
Radions RRC.

Denna är unik för er RRC:s serienummer, och den tilldelas
när ni ansöker om en ’dynamisk’ ddns-tjänst från Micro-
bit.



forts...

Det går INTE att testa denna ’dynamiska’ tjänst via samma router, Control-panelens RRC och Radions RRC kan ej koppla
upp sig denna väg. Ni måste testa mot / via 2 separata Routrar / tjänsteleverantörer !!
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router ’hemma’ 4G-
router ’fritidshuset’

Jag provade att använda min ’portabla’ Nexus 7-Android-platta på Kontroll-sidan och Huawei-4G routern på radiosidan (bägge
med 4G-simkort [och Telia-abbonemang]).

Tips: När du skaffar dig dessa RRC:na, beställ helst dem med Wifi-korten från början!

Varför ?

- På Radiosidan minskas ’spuriosa’ (störningar) till obefintlig, vid kabelanslutning mellan 4G-modemet och RRC:n fick
  åtminstånde jag en massa ’falska’ signaler på banden (svag i-oför-sig), och risken att både modem-RRC OCH radio
  ’slås sönder’ vid åska minskar drastiskt.

  OM du ändå kör med kabelanslutning mellan modem o RRC, minska hastigheten till 10 Mbit, då minskas störningarna!
   (och kör med skärmad TP-kabel. kopplad på bägge ändarna)

- På panelsidan är det bra och kunna koppla upp sig mot sin iPhone eller Androidplatta (eller annat), blev knepigt med kabel
  anslutning (och via Wifi SER man sin anslutningssiffra, ex 192.168.43.1 som min Nexus har!).

12345678
12345678
12345678
12345678
12345678

(ADSL)

Wifi

Wifi



Via www.remoterig.com:s hemsida kan ni komma åt er RadioRRC, gör följande...

1) Öppna er webläsare, gå till sidan ovan.

   Under Support & Downloads finns raden
    ddns status, klicka på denna...

2) I denna nya bild , klicka på Check ddns
    status..

3) Mata in ert ’namn’ ni fick tilldelad
    när dynamisk åtkomst skapades..

4) IP-Adressen kommer upp som används just nu!!

    Markera denna (’90.236.72.252.) och öppna denna
    ’sida’ med er webbläsare....

   (fungerar inte detta har ni missat exvis att kopiera in lösenordet (till
   Radfiosettings-sidan) som ni fick från Remoterigs ddns-tjänst, och
   aktiverat check-interval, är den på ’Off’ fick jag ingen tilldelad
    IP-adress!! [not found])

5) Nu kan ni komma åt Radio-RRC.n....

   ( På detta sätt ’ser’ ni om ni kan komma åt er
     Radio via Radio-RRC:n)

6) Nu är det ’bara’ att konfigurera Panel-RRC
   delen så den hittar Radio-RRC:n, men det
    krävs att ni vet/ tar reda på ert lokala / portabla nätverks-grupp, se tidigare sidor.........
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Skydda er Radiodels RRC med lösenord!!

Lägg in ett lösenord i Radio-RRC:n, så inte någon annan av misstag accessar er Radiodels RRC och ändrar eller kidnappar
denna!

ERaK
SM5KFL
Rev 1.01

RemoteRig RRC-1258, Inställningar i RRC:n

Dessa sätt här , under IP-
settings...



Här är uppkopplingen från RRC:n på resa, kopplas upp via en ’Surfplatta’, Nexus 7 i detta fall mot stugan hemma....
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Antenn just nu ’nervevad’ från max 17 m
höjd!

Vårgårda 12 m mast med bredbands-
vertikal (3-57 MHz) mm.

Portabel Utrustning på resa...

Uppkopplad via surfplatta!


