2N® SmartGate UMTS

2N SmartGate je enokanalni analogni GSM/UMTS vmesnik za vzpostavljanje
klice in internetne povezave.
GSM vmesnik v povezavi s telefonsko centralo omogoča znižanje klicnih stroškov za klice v
mobilna omrežja. Z uporabo funkcije Mobility Extension lahko klice samodejno preusmerite na
vaš mobilni telefon in na mobilnem telefonu uporabljate funkcije vaše telefonske centrale kot
so prevezava klica, postavitev klica na čakanje, ...
GSM vmesnik ima integrirano rezervno baterijsko napajanje, ki omogoča, da ste dosegljivi
tudi v primeru izpada električne energije. Preko UMTS omrežja pa lahko vzpostavite internetno
povezavo, ki lahko nadomesti ADSL povezavo.

Funkcije

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzpostavljanje klicev preko GSM/UMTS omrežja
Vzpostavljanje internetne povezave preko USB priključka
Sočasen prenos govora in podatkov
FXS in FXO analogna priključka
Funkcija Mobility Extension
LCR tabela
BabyCall funkcija
CLIP identifikacija
Rezervno baterijsko napajanje

Prednosti:
•
•
•

Znižanje klicnih stroškov
Nadomestitev fiksne linije
Vzpostavljanje internetne povezave

Ciljni uporabniki:
•
•
•
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Manjša podjetja
Domače pisarne
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Na GSM vmesnik lahko priključite analogni
telefonski aparat ali pa GSM vmesnik priključite
na telefonsko centralo. Preko USB priključka
lahko vzpostavite internetno povezavo ali pa
GSM vmesnik uporabite za pošiljanje/prejemanje
SMS sporočil.
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Znižanje klicnih stroškov
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V primeru priklopa GSM vmesnika na
telefonsko centralo lahko vse klice na
mobilne številke preusmerite preko GSM
vmesnika in tako znižate vaše klicne stroške.
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Dial Thru
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DialThru način omogoča, da GSM vmesnik priključite
med telefonsko omrežje in telefonsko centralo in s
tem uporabite manj priključkov telefonske centrale.
Klici se tako še vedno vzpostavijo po najcenejši možni
klicni poti. V primeru izpada telefonskega omrežja se
vsi klici preusmerijo preko GSM vmesnika.
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Tehnični parametri
UMTS/GSM

Napajanje

GSM

850/900/1800/1900 MHz

Napajalnik 12V/1A

UMTS

900/2100MHz

Zunanje napajanje 10-16 V DC

Podatki

UMTS/HSDPA max 3,6Mbps downlink,
384 kbps uplink, EDGE class 12, GPRS Class 10

Rezervno baterijsko napajanje

SIM kartica

3V in 1,8V

Telefonski priključki

Podatki

FXS

za analogno napravo

USB priključek za podatkovno povezavo

FXO

za telefonsko omrežje ali centralo

USB priključek za administracijo
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