
 

De nieuwe generatie modems en 
verbindingen voor Nederland en de rest 
van Europa!  
AirInternet Green 
 

Bent u opzoek naar een hoofdverbinding voor uw klanten in Europa? Met AirInternet Green kunt u 

dit leveren op een provider onafhankelijke basis, met ruime datapakketten van 200/400 of 1.000GB 

en met het gebruikelijke vaste IP-adres.  

Door heel Europa pikt ons modem simpelweg het sterkste 4G signaal op. Bevindt uw klant zich op 

een locatie met een mindere 4G dekking, dan bieden onze buitenantennes uitkomst. Tot 10 

kilometer van de locatie kunnen we met deze antennes het signaal opvangen en bij uw klant binnen 

brengen.  

 

Al onze verbindingen zijn standaard uitgerust met een /30 netwerk, waardoor uw klant de 

beschikking heeft over een vast IP-adres en u remote support kunt leveren. Heeft uw klant behoefte 

aan meer IP-adressen kunnen we ook /29 of /28 netwerken leveren.  

 

Bij aankoop van een Airinternet Green abonnement krijgt u direct toegang tot ons partner portaal 

waar u uw verbindingen terugvindt. U kunt daar zelf de signaalwaardes uitlezen en de uitrichting van 

de buitenantenne mee optimaliseren. Ook kunt u hier realtime het dataverbruik uitlezen en vindt u 

er een verzameling van handleidingen documenten en prijslijsten.  

 

Met AirInternet Green krijgt u een snelle stabiele internetverbinding die op vrijwel elke locatie in 

Europa het voor uw klanten mogelijk maakt om verder te digitaliseren.  

 

AirInternet Green Flex 
 

Is een Terabyte aan data per maand niet genoeg voor uw klant, of heeft hij te maken met 

seizoenschommelingen? Dan is AirInternet Green Flex wellicht een uitkomst. Met deze jaarbundel 

kan uw klant zelf bepalen wanneer hij zijn GB’s inzet. Vooraf heeft hij de keuze tussen 4 of 8 Terabyte 

per jaar die hij naar eigen keuze kan inzetten gedurende het jaar. Prijs pieken in bijvoorbeeld een 

hoogseizoen worden hiermee voorkomen.  

U betaald één vast bedrag per maand ongeacht het verbruik. Wordt de limiet van de gekozen bundel 

bereikt krijgt u vooraf een waarschuwing en kunt u ten alle tijden bijplussen met bundels van 100GB 

per upgrade.  

 

  



 

 

AirInternet Green Flex beschikt verder over dezelfde features als het gewone Green abonnement. 

Dat betekent dat u de beschikking heeft over een / 30 , 29 of 28 netwerk. Een provider 

onafhankelijke verbinding heeft die over een reikwijdte van 10 kilometer het signaal kan oppikken.  

 

Een ideale verbinding voor bijvoorbeeld een camping, een multimedia bureau of een pretpark.  

AirInternet Tweede Generatie Modems  
Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe generatie AirInternet modems actief. Aan zowel de hardware zijde als 

de software kant hebben er grote veranderingen plaatsgevonden. Zo is het karakteristieke 

AirInternet modem vervangen door een Teltonika modem en zijn er nieuwe koppelingen vanuit onze 

datacenters opgebouwd. Dit resulteert in een generatie modems die nog veel sneller zijn dan de 

oude generatie. Provider onafhankelijk werken maar ook indien gewenst gelocked kunnen worden 

op een provider. Met deze generatie modems kunt u dus nog meer elementen beheren die een 

optimale verbinding bij uw klant garanderen. Het nieuwe modem in combinatie met ons ruime 

portfolio aan datapakketten, maakt het naar onze mening mogelijk om elke klant van een geschikte 

verbinding te voorzien door heel Europa. Of dit nu een hoofd- back-up, of IoT verbinding is, QCS is de 

geschikte connectiviteitspartner voor Europa! 

Technische gegevens AirInternet-modem 
Netwerk eigenschappen Teltonika RUTX09 

4G (LTE)  - CAT6 - 300Mbps/50Mbps 

Vast publiek IP-adres  - Vast publiek IP-adres voor router 

Kanaalbundeling LTE – Carrier Aggregation  

Ethernet  4x 10/100/1000 Mbps 

GPS  

SMS  

 

Modem eigenschappen Teltonika RUTX09 

Simkaart slot  - 2x 2FF formaat 

4G antenne aansluiting 2x SMA 

Wifi aansluiting  

Verbruik < 11 Watt 

Voeding 9-50 Volt DC 

GPS aansluiting 1x SMA 

Montage op DIN rail  

Afmetingen (HxLxD) 115 mm x 95 mm x 44 mm 

 

Configuratie Eigenschappen Teltonika RUTX09 

Inzetbaarheid  - EU27 

Operator NL KPN 

Operator EU27 Elke operator 

Operator selectie  - Whitelist / Blacklist 

WAN Failover  - Optioneel 

2e Simkaart Failover  - Optioneel 

Partnerportal  

 


