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Sleutelfuncties van de LANCOM 1906VA, 1906VA-4G en 1900EF routerserie 
 Multi-WAN  SFP + Ethernet combopoorten 
 Load Balancing  Parallelle verbindingen opzetten met LB en backup 
 VPN   25 IPSec VPN tunnels tot max 50 VPN tunnels 
 Routing/forwarding 64 geïsoleerde IP-routes voor verschillende datastromen 
 LMC   LANCOM Management Cloud Ready 
 SD-WAN  Software Defined WAN beheer 
 Housing  Volledig stalen behuizing, geschikt voor 19 inch 

rackmontage  
 Security  Firewall/QoS, IPSec, IKE, IKEv2, SNMPv3 
 Connect  ISDN S0, VDSL2, analoog en 4G-verbindingen mogelijk 

 
LANCOM 1906VA en 4G 
Zowel de LANCOM 1906VA als de LANCOM 1906VA-4G zijn een router met twee 
geïntegreerde VDSL-modems voor maximaal 200 Mbps. Dat is nog niet alles. Dankzij de 
SFP-poort werkt deze rechtstreeks op high-speed glasvezelverbindingen. Ook werkt deze 
router met elk extern DSL- of kabelmodem via WAN Ethernet. 
 
Beide routers bieden een hoge mate van beveiliging. De standaarduitrusting van 25 IPSec 
VPN-kanalen garandeert een sterke codering, veilige verbindingen voor mobiele 
medewerkers en bescherming van bedrijfsgegevens. De LANCOM VPN-optie werkt de 
router bij om 50 IPSec VPN-tunnels te ondersteunen. 
 
Beide routers bieden maximaal 64 veilig geïsoleerde IP-contexten, die elk hun eigen 
afzonderlijke routering hebben. Dit is een elegante manier om IP-applicaties met één 
centrale router te bedienen en de verschillende communicatiekanalen veilig van elkaar te 
scheiden. 
 
 
 

 
 
 

LANCOM High-Security VPN-routers 

 
 



 

 
 
 

 

LANCOM 1900EF 
In combinatie met de LANCOM Management Cloud maakt de LANCOM 1900EF de weg 
vrij voor geautomatiseerd beheer. De software gedefinieerde WAN (SD-WAN) maakt het 
automatisch instellen van beveiligde VPN-verbindingen tussen sites mogelijk, inclusief 
netwerkvirtualisatie over het wide-area netwerk. Voor iedere site zijn een paar muiskliks 
voldoende om de VPN-functie in te schakelen met daarbij de vereiste VLAN's. De 
bewerkelijke configuratie van individuele tunneleindpunten is niet meer nodig. 
 
De LANCOM 1900EF is een multi-WAN-router met 1x SFP / TP combo-
poort en 1x WAN Ethernetverbinding. Het werkt met high-speed 
glasvezelverbindingen en alle externe DSL- of kabelmodems om de 
grootst mogelijke flexibiliteit bij de keuze van de internetverbinding op 
de site te garanderen. 
 
De LANCOM 1900EF maakt de parallelle werking van verschillende 
internettoegangsverbindingen mogelijk voor een perfecte taakverdeling en maximalisatie 
van de beschikbare bandbreedte. Hij is veelzijdig genoeg om met elke soort 
draadverbinding te werken, of het nu gaat om Ethernet, glasvezel of DSL / kabel met een 
extern modem. 
 
Load balancing in alle 1900 modellen 
 

 
 
Load balancing verdeelt het netwerk dataverkeer gelijkmatig tussen de 
internetverbindingen. Dit zorgt ervoor dat gegevenskoppelingen worden verdeeld over 
twee verbindingen. Als één verbinding uitvalt, fungeert de ander als back-up. 


