
2N® EasyGate PRO

Máte-li zájem o naše produkty, volejte na číslo +420 261 301 400, nebo napište e-mail na obchod@2n.cz.
Pro více informací www.2n.cz. 

Šetřete náklady na volání do 
mobilních sítí

Funkce:
• Vnitřní záloha napájení na baterie
• SMS upozornění o výpadku/obnovení napájení ze sítě
• Přenos dat (GPRS/CSD), faxu a SMS zpráv
• Identifikace volajícího z GSM (FSK CLIP)
• Baby Call – automatická volba po stanoveném čase
• Detekce faxového přístroje

Výhody:
• Snížení nákladů
• Náhrada pevné linky
• Analogový fax přes GSM

Určeno pro:
•  Malé firmy (do 40 zaměstnanců)
• Domácí kanceláře
• Instalátory výtahů

2N® EasyGate PRO je jednokanálová analogová GSM brána, která dokáže 
kromě volání zprostředkovat přenos dat, faxu a SMS zpráv. Nahrazuje tak 
pevnou linku v podobě mobilního řešení.
2N® EasyGate Pro je vhodná do prostředí, v kterém je důležitá odolnost proti 
výpadkům elektrické energie. Brána v tomto případě přejde na záložní napájení 
a zároveň informuje o výpadku pomocí sms zprávy.
Indikátor síly signálu pomůže najít nejlepší umístění antény a s pomocí USB kabelu 
můžete bránu snadno ovládat. Brána je přednastavena a funguje ihned po zapojení.

• Vnitřní záloha napájení
• Indikátor GSM signálu
• USB konektor
• SMS upozornění
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Náhrada pevné linky

Úspora nákladů

V tomto scénáři firmy připojují bránu 
2N® EasyGate PRO analogovým rozhraním 
ke své stávající pobočkové ústředně. 
Ústředna rozpozná volání na mobilní číslo 
a směruje hovor přes bránu 2N® EasyGate 
PRO.Brána je dostupná všem uživatelům 
ústředny.
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GSM rozhraní
GSM 850/900/1800/1900 MHz

DATA GPRS Class 10, CSD max. 14,4 kb/s

SIM karta 3V a 1,8V

Fax G3 analogový fax (volitelný)

Telefonní rozhraní
FXS linka Pro telefon, G3 faxový přístroj, PBX CO linku

Volba Tónová (DTMF) a pulzní

Zobrazení volajícího Přenos čísla pomocí FSK

Napájení
Napájecí adaptér dodávaný s bránou (12 V / 0,5 A)

Možnost napájení z vnějšího zdroje 10 až 16 V DC

Integrovaný záložní AA akumulátor (volitelný)

Správa
USB port SMS, konfigurace, upgrade

Datová rozhraní
USB port Pro GPRS a CSD připojení

FXS linka Pro CSD připojení (volitelné)

Technické parametry

Připojte analogový telefon, faxový přístroj 
nebo PBX a volejte. S připojeným počítačem 
můžete navíc přijímat a odesílat SMS zprávy 
nebo si prohlížet Internet.
2N® EasyGate PRO lze používat v oblastech, 
kde není k dispozici pevná linka, nebo může 
brána sloužit jako alternativa pro uživatele, 
kteří již nechtějí pevnou linku používat.


