
2N® EasyGate PRO

 

Funkcije:
• Vzpostavljanje klicev preko GSM omrežja
• Pošiljanje faks in SMS sporočil, podatkovna povezava preko GPRS omrežja
• Interno rezervno baterijsko napajanje
• SMS alarmiranje ob izpadu napajanja
• BabyCall funkcija
• CLIP identifikacija

 

Prednosti:
• Znižanje klicnih stroškov
• Nadomestitev fiksne linije
• Faks komunikacija preko GSM omrežja

Ciljni uporabniki:
•  Trgovine na drobno
• Manjša in srednje velika podjetja
• Multinacionalna podjetja
• Operaterji

2N EasyGate PRO je enokanalni analogni GSM vmesnik, ki poleg 
vzpostavljanja klicev omogoča tudi prenos podatkov ter pošiljanje, 
prejemanje faks in SMS sporočil. GSM vmesnik predstavlja idealno 
rešitev za nadomestitev fiksne linije, ki z uporabo rezervnega 
baterijskega napajanja zagotavlja konstantno povezavo.

• Baterijsko napajanje
• LED indikacija
• USB priključek
• SMS alarmiranje
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• Preprosta administracija in vzdrževanje

Znižajte stroške mobilnih klicev



Nadomestitev fiksne linije

Znižanje klicnih stroškov

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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SIM card

GSM 
GSM 850/900/1800/1900 MHz

Podatki GPRS Class 10, CSD max. 14.4 kbps

SIM kartica 3V in 1,8V

Fax G3 analogni faks

Telefonski priključek
FXS Za analogno napravo

Izbira Tonsa ali pulzna

CLIP FSK

Napajanje
Napajalnik 12V/0,5 A

Zunanje napajanje 10 -16 V DC

AA akumulatorji za rezervno napajanje

Administracija
USB port Administracija in SMS komunikacija

Podatki
USB port GPRS povezava

FXS CSD povezava

Tehnični parametri

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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