
GSM GATEWAYS

HybSys GSM GATE 102
GSM /GPRSГЕЙТ МОДЕМ ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ

Модерен модул на
външна СВЧ антена с два метра кабел. Вграден модем с

сериенинтерфейс за връзка с компютър.

се инсталира и поддържалесно. С изходможедабъде
интегриран с произволна конвенционална телефонна или хибридна централа. С

вход може да обслужва нормална, стационарна телефонна линия.
Вграденият модем със сериен интерфейс позволява използване на
на места, където по друг начин е невъзможно. Тестван в продължение на месеци,
той е готовда служинаВас иВашият бизнес неуморно.

Поставете SIM карта в устройството и го включете

модем

, черен на цвят GSM Gateway от последно поколение. GSM
Siemens/BenQ, GPRS

HybSysGSMGATE102 FXS

FXO
GPRS Internet

. Около минута по-късно всичко
ще е в оперативен режим и ще можете да провеждате разговори или да
сърфирате вИнтернет през вграденияGPRS .

HybSys GSM GATE 102 е създаден, за да е удобен. Разполагате с множество
индикатори за състоянието - статус на GSM

SMS;
CallerID

HybSys GSM GATE 102 може да бъде монтиран в комуникационен шкаф или
закачен на стената. Магнитната антена, отдалечена на 2 метра от устройствата,
които бимоглада смути, прилепва плътно заметални повърхности.

мрежата; захранване; проблеми;
статус на линията - свободна, заета, сила на сигнала. При включване
генерира съобщение с информация за силата на сигнала, статуса на
сигналаидр.

ВИСОКАНАДЕЖДНОСТ

ЛЕСНАДИАГНОСТИКА

ЛЕСНАИНТЕГРАЦИЯ

КОМПАКТНОСТ

GSM GATE
SIM

GPRS

ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ
С ЕДНА КАРТА И ДВА ПОРТА ЗА
ВРЪЗКА С ЦЕНТРАЛА ИЛИ ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ,
ВГРАДЕН МОДЕМ И ВРЪЗКА С ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ

ЛЕСНАИНТЕГРАЦИЯ

КОНВЕРГЕНТНОСТ

КОМФОРТ

КАЧЕСТВО

GSM SIM

PIN

GSM

DECT, GAP
GPRS

GSM
Siemens/BenQ.

гейта поддържа карти от
всякакъв вид и на всички оператори.
Трябва да премахнете кода преди
инсталация.

Гейта се интегрира успешно с
всички познати аналогови, цифрови и
хибридни телефонни централи.
Работи и с обикновени стационарни,

и безжични телефони.
Вграденият модем се поддържа
като обикновен външен модем по
сериен порт от всеки персонален
компютър.

М о ж е д а б ъ д е м о нт и р а н в
комуникационен шкаф или на
стената, като антената се изнася на
2 метра, за да не смущава другото Ви
оборудване.

Брилянтно качество на връзката,
благодарение на интегрирания
модул от

TM



HybSys GSM GATE 102 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер

Тегло

Захранване

Изходящи портове

Модул

Билинг

Функции

Антена

Индикатори

Брандинг

Гаранция

Пакета съдържа

Транспортен пакетаж

15 4 3,5

0 2

10 V
6.5V, 1500 mA

PIN

FXS RJ11

FXO RJ11

GPRS

Siemens/BenQ,
900/1800MHz Dual Band,

2W

GPRS

-

SMS)
-

DTMF Caller ID

1

GSM Gate

PC

см х 1 см х см (ДШВ)

. кг.

Външен адаптер вход 0-230 ,
изход

Един брой, произволен вид,
произволен оператор. код -
премахнат преди инсталацията.

Един порт - за връзка
към телефонна централа или
телефонен апарат.
Един порт - за свързване
на обикновена телефонна линия.
Един сериен порт за връзка с
компютър за използване на
вградения модем.

излъчване под .

Обръща поляритета на линията за
билинг.

- Настройка силата на звука за
линията.

- Възможност за монтаж на стена.
- Интегриран модем за
връзка на компютър с Интернет.

Външна, СВЧ, магнитна, кабел 2 м.

Състояние на GSM мрежата
- Индикатор за захранване
- Индикатор за проблеми
- Индикатор за статус на линията
(свободна, заета,
Индикатор за силата на сигнала

Възможност за брандинг при
големи поръчки на гейта и
опаковката

година, не покрива кабелите и
антената

-
- кабел за телефон
- сериен кабел за връзка с
- антена
- адаптер за захранване
- упътване

12 бр. в кашон, 8 кг.

SIM

GSM

Caller ID

представител

HYBSYS Е ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ХИБРИДНИ СИСТЕМИ АД

0800 188 78
(02)
(02) 489 32 00
(088) 846 38 08
(089)
(087) 8
(02)

931 06 31

486 66 36
48 93 44

832 80 11

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:

TM


