
ATEUS
®

- EasyGate
Analogová GSM brána s G3 analogovým Faxem

ATEUS
®
- EasyGate je jednokanálová analo- 

gová GSM / 3G brána, která poskytuje uživateli 

efektivní způsob komunikace a  umožňuje ušetřit 

náklady na hovory do GSM / 3G sítí. ATEUS
®
- EasyGate 

je určena malým a středně velkým společnostem. Je-li 

připojena k místní telefonní ústředně a k interní síti LAN, může být 

použita pro přenos hlasového signálu a dat prostřednictvím GPRS, 

SMS a analogového Faxu.

Maximální důraz je kladen na kvalitu zvuku, spolehlivost a dlouhodobý výkon. 

Díky přenosu CLIP (ETSI FSK) vidíte číslo volající strany na displeji svého 

telefonu.

ATEUS
®
- EasyGate umožňuje všem uživatelům sítě LAN posílat a přijímat SMS 

zprávy díky aplikaci ATEUS
®
- SMS Server. Stav doručení jakékoliv SMS zprávy 

je možné získat automaticky. Díky GPRS připojení můžete komunikovat 

prostřednictvím elektronické pošty a prohlížet internet. Tato brána se často 

používá jako záložní internetové připojení u malých kanceláří

nebo jako primární internetové připojení na lodích nebo ve vzdálenějších 

oblastech.

V bráně je též jeden vstup pro zasílání SMS zpráv (viz zelený konektor 

na obrázku). Brána může zasílat předdefinované SMS zprávy pomocí externího 

signálu. ATEUS
®
- EasyGate bránu lze využívat v oblastech bez veřejných 

telefonních linek nebo bez elektrické sítě, neboť může být napájena z 12 V 

baterie (tj. pomocí ATEUS
®
- EnergyBank), díky níž se  toto zařízení stává plně 

mobilním.

Tato analogová GSM brána může být nainstalována během několika minut 

a její instalace nevyžaduje žádné zvláštní technické dovednosti.

ATEUS
®
- EasyGate je též k dispozici ve 19´´rackové verzi.

2 drátové FXS rozhraní (pro 
analogový telefon nebo CO linku 
místní telefonní ústředny)

Podpora GSM sítě (k dispozici verze 3G)*

Podpora G3 analogového Faxu

SMS server pro zasílání a příjem SMS 
zpráv

GPRS třída 10, CSD data

12 V zdroj

Automatické zasílání SMS zpráv aktivované 
externím signálem

Informace o SMS týkající se nízkého kreditu 
u předplacených karet 

Funkce Baby call (automatické volání bez 
vytáčení)

Omezení a úprava volaných čísel

Podpora CLIP (ETSI FSK) – zobrazení volaného 
čísla na displeji telefonu

Podpora všech frekvencí

*s omezenými funkcemi

Máte-li zájem o výrobky 2N, volejte prosím 251 109 135 nebo pošlete e-mail na adresu 2n@isccz.eu. Více informací na www.2n.cz nebo www.isccz.eu.



Technické parametry

Případová studie

2N® a ATEUS® jsou registrované ochranné známky firmy 2N TELEKOMUNIKACE a.s.. Jména výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem. Ve snaze 

neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků si 2N TELEKOMUNIKACE a.s. vyhrazuje právo měnit vzhled, funkčnost a vybavení výrobků 2N zde uvedených. Podrobný popis výrobků 2N najdete na adrese www.2n.cz

ÚSTŘEDNA

GSM

FXS

GSM síť 850/900/1800/1900 MHz 

GSM moduly Siemens MC45/55; Siemens MC46/56, 

Siemens MC39i 

SIM karta 3V

Vysílací výkon max. 2 W

Citlivost příjmu -104 dBm

Hlasová volání

Datové spojení CSD

Datové spojení GPRS class 10

Posílání a příjem SMS zpráv

Typ konektoru SMA

Impedance 50 

Adaptér 100-240V/12V; 0,5 A

Možnost připojení na externí zdroj 10-16V (akumulátor 12V)

Klidová spotřeba 70mA

Typická spotřeba během hovoru 200mA

Maximální spotřeba 

během hovoru 300mA

Zobrazení čísla volajícího přenos CLI ve standardu ETSI FSK 

během zvonění 

Typ rozhraní Dvoudrátové, FXS pro vnější linku ústředny

Typ konektoru RJ12, 6/2

Hovorová impedance linky 600 

Smyčkové napětí 24V DC

Maximální linkový proud 40mA

Vyzváněcí napětí 42 Vrms, 50Hz (možno i 25Hz)

Podporované volby DTMF a pulsní

Dohled na provozem přepólováním 

Tarifní impulsy 16/12kHz 

Datové rozhraní RS232

Konektor D-Sub 9, female

Přenosová rychlost  9600-115200 bit/sec, autobauding 

Rozměry 170x130x45 mm

Okolní teplota 0 - 45 °C

Signalizace aktuálního stavu 3x LED - napájení, připojení 

do sítě GSM, stav linky

GSM

Fax

Podporovaná spojení

Anténa

Napájecí zdroj

Odběr z napájecího zdroje 12V

Linkové rozhraní

Datové rozhraní

Ostatní

Fax G3 analogový Fax

Podporované protokoly      V.27ter (2400bps, 4800bps) 

V.29 (7200bps, 9600bps) 

Výrobce: 2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, tel.: 261 301 400, Fax: 261 301 499, e-mail: obchod@2n.cz, web: www.2n.cz
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