
ATA DEVICES

HybSys ATA 102
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН VOIP ГЕЙТ

Модерно металик устройство Поставете в своя дом или
офис и ще получите най-доброто от двата свята - и стационарна връзка,
комбинирана със споделенинтернет връзка.

АТА 102 се инсталира и поддържа лесно. Компактен размер и неизброими
възможности. Тествана в продължение на месеци, тя е готова да служи на Вас и
Вашият бизнес неуморно.

Вграденият сървър дава възможност за настройка от със интернет
браузър сървър раздава вътрешни адреси на Вашите
устройства по мрежата, без да се намесвате. Избирате пътя на разговора с
натискане набутон на свързания телефон - или стационаренразговор.
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HybSys е създадена, за да е удобена. Разполагате с FXO
FXS DECT/GAP/

WAN VoIP
LAN

HybSys 2 може да бъде монтирана навсякъде. Малките размери и
нищожното тегло позволяват креативност вмонтажа.

АТА 102 порт, за да
свържете стационарна линия; с порт за стационарен/ безжичен
телефон или факс; с порт за връзка към Вашия интернет и/или
доставчик; порт за споделяне на интернет връзката с допълнителни
компютриили устройства.
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Устройството поддържа всички
видове конвенционални телефони,
факсове и устройства.

Устройството се интегрира във
всички познати стационарни, и

мрежи.

Може да бъде монтирано на стенаили
вградено поради малките си размери и
тегло.

Брилянтно качество на връзката,
надеждна комуникация благодарение
на имплементираните върхови
технологии.

GSM
VoIP

Поддръжка на множество кодеци за
връзка, включително g729, g723.1,
iLBC, g728, g726

TM

VoIP GATE
FXS, FXO, WAN, LAN

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ
ПОРТОВЕ ЗА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ



HybSys ATA 102 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер

Тегло

Захранване

Портове

протокол

кодеци

Функции Бутони

Индикатори

Брандинг

Гаранция

Пакета съдържа

Транспортен пакетаж

7 1 2.7

0,3

10 V
9V, 600mA

WAN RJ 10/100 Mbit
- LAN

SIP (RFC3261)

G.711 a-law, G.711u-law
- G.723.1 (5.3K/6.3K)
- G.726 (40K/32K/24K/16K)
- G.728
- G.729A/B
- iLBC

NAT traversal без ръчна
манипулация на firewall/NAT

- Вграден рутер, NAT, Gateway и
DMZ port forwarding

- Поддържа иницииране и
терминиране на разговор през
стационарна линия (през
FXO/Line порта)

- Мощно, цифрово преобразуване
на сигнала (DSP) за осигуряване
на брилянтно качество за
аудиото

- Адаптивен jitter контол
- Технология за компенсиране на
загубени пакети

- Поддържа Caller ID/Name,
- Блокиране на Caller ID/Name,

Hold, Call Waiting, Flash, Call
Transfer, Call Forward, in-band и
out-of-band DTMF, Dial планове

- Поддръжка на факс pass through
и T.38.

- Поддържа Silence Suppression
Line Echo Cancellation (G.168)

- AEC - Automatic Echo cancelation
- VAD - Voice Activity Detection
- CNG - Confort Noise Generation
- Поддържа стандартно

криптиране и оторизация
(DIGEST чрез MD5 и MD5-sess) -

- Поддръжка за Layer 2 (802.1Q
VLAN, 802.1p) и Layer 3 QoS
(ToS, DiffServ, MPLS)

- Поддържа настройка през
вграденото гласово меню, Web
браузър или централизирана
настройка чрез TFTP или HTTP

- Поддържа ъпгрейд на фърмуера
чрез TFTP или HTTP с кодирани
конфигурационни файли

-

1

UTP

см х 1 см х см (ДШВ)

кг.

Външен адаптер вход 0-230 ,
изход

- един 45

-

бутон за пре-регистрация

- индикатор за състояние

Вграден

Възможност за брандинг при
големи поръчки на гейта и
опаковката

година

- АТА устройство
- телефонни кабели
- кабел
- адаптер за захранване
- упътване

24 бр. в кашон, 10 кг.

един 45
един за връзка със
стационарна линия
един за връзка с
телефонна централа или
телефонен апарат

RJ 10/100 Mbit
- FXO RJ11

- FXS RJ11

VoIP

VoIP

NAT

Caller ID

представител

HYBSYS Е ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ АД
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Безплатно:
От бТК:

От Spectr Net:
От M-Tel:

От
От

Факс:

um

Globul:
Vivatel:

Свържете се с нас

www.hybsys.bg
1303 , 9 -5София бул. “Христо Ботев” 7 , ет. 2

office@hybsys.bge-mail:
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