GSM gateway
Easy-08

Traincentre
Koninginnelaan 26
5491 JV Sint Oedenrode

De Easy-08 is een één kanaals analoge GSM Gateway met geavanceerde
eigenschappen. De GSM gateway levert een rendabele manier van telefoneren op
en biedt de gebruiker de mogelijkheid om de kosten van en naar het GSM netwerk
te reduceren. Het is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven en voor
toepassingen daar waar géén vaste verbindingen voorhanden zijn.
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Fax: 0413 – 47 76 93
Info@traincentre.nl
www.traincentre.nl

Indien de GSM gateway verbonden wordt met een PBX en/of een PC
kan de Easy-08 voor spraak, overdracht van gegevens via GPRS, het versturen
van SMS- berichten en de transmissie van de PCFax gebruikt worden.
Dankzij FSK kunt u de inkomende oproep zien in het display van uw
telefoontoestel.
Door de GPRS verbinding is het mogelijk om het internet te raadplegen
en om email berichten te versturen.
Er is één universele input in de gateway. Door hier een contactschakeling op aan
te sluiten, b.v. van een deur of storingsignaal, wordt een vooraf bepaald SMS
bericht verszonden. Puls / pauze van deze ingang is vrij programmeerbaar.
Bij gebruik van een Prepaid telefoonkaart verzend de Easy-08 een bericht
wanneer het beltegoed te laag wordt. (GGMC monitoring).
Mogelijkheid tot het programmeren van toegestane / verboden telefoonnummers.
Deze analoge GSM gateway kan ingezet worden binnen omgevingen
waar geen telefoonlijnen voor handen zijn of waar geen netspanning
geleverd kan worden, de gateway werkt namelijk op een 12V voeding.
Dit maakt het apparaat volledig mobiel en flexibel inzetbaar.
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Eigenschappen:
- 2-draads, (analoog toestel of een netlijn poort van het telefoniesysteem).
- Seriële poort voor de GPRS/CSD spraak-, dataaansluiting.
- 12V voeding.
- ETSI FSK nummerweergave, in het display van het telefoontoestel.
- Verzending van een automatisch SMS bericht bij een extern signaal.
- SMS-bericht voor informatie over het beltegoed.
- GGMC support (GSM Gateway Monitoring Centre).
- Hotline faciliteit (automatisch opzetten van een gesprek zonder aankiezen).
- Beperking, evaluatie en modificatie van aangekozen nummers.
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Technische gegevens
GSM netwerk type
GSM Modules
SIM kaart
Transmitter power output max.
Gevoeligheid ontvanger

900/1800/1900 MHz
MC45, MC46
3 V en 1.2 V
2W
-104 dBm

Ondersteunende verbindingen
Spraakoproepen
Seriële dataverbinding
GPRS verbinding
Mogelijkheid tot het versturen en
ontvangen van SMS-berichten
Antenne
Connector type
Impedantie
Stroomvoorziening
Adapter
Mogelijkheid tot het aansluiten van een
externe voeding
Verbruik met een 12V voeding
Standby verbruik
Gemiddeld verbruik tijdens gesprek
Maximaal verbruik tijdens gesprek
Netlijnaansluiting
Tarief pulsen
Interface type
Aansluitconnector
Lijn impedantie
Off-hook voltage
Maximale lijn stroom (kortgesloten)
Bel voltage
Ondersteunde kiesmethoden
Nummerweergave

Data interface
Connector Type
Transmissie snelheid
Overige
Afmetingen
Bedrijfstemperatuur
Actuele status weergave
Uitleg technische termen
FSK
FXS
FXO
GPRS

SMA
50 Ohm

100-240 V/12V; 0.5 A

70 mA
200 mA
300 mA

16/12 kHz
2-draads, FXS voor een analoog toestel of
een netlijn poort
RJ 12 6/2
600 Ohm
24 V DC
40 mA
42 V eff, 50 Hz (25 Hz versie is mogelijk)
DTMF en Pulse
CLIP transmissie in ETSI FSK standaard
tijdens belsignaal

RS232 Connector D-Sub 9, female
9600-115200 bit/sec, auto
170x130x45 mm
0 - 45 °C
3 LED’s – voeding, GSM Netwerk connectie, lijn status

Standaard protocol voor
nummerweergave
Toestelpoort
Netlijnpoort van uw telefooncentrale
Het mobiele dataverbindings protocol
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