
ATEUS
®

- SmartGate
 Analogová GSM brána s G3 analogovým Faxem 

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.

Dvoudrátové rozhraní FXS  
(pro analogové telefony, analogový Fax 
nebo vnější linku ústředny) 

Dvoudrátové rozhraní FXO  
(pro pobočkovou linku ústředny) 

Podpora G3 analogového Faxu  

Funkce Mobility Extension 

Zpětné volání (CallBack) 

Funkce DialThru 

Napájení 12V 

Automatické posílání SMS zpráv aktivované 
vnějším signálem 

Upozornění na nízký kredit u předplacených 
karet pomocí SMS 

Dětské volání (BabyCall) - automatické volání 
bez vytáčení 

Sériový port pro spojení GPRS / CSD 

Identifikace volajícího CLIP (ETSI FSK) -  
- zobrazení čísla volajícího na displeji telefonu 

Omezení a úprava volaných čísel 

Podpora serveru SMS pro posílání a příjem 
SMS zpráv             

ATEUS
®
- SmartGate je jednokanálová ana-

logová GSM brána, která poskytuje řadu 

funkcí a cenově výhodné volání do sítí GSM. 

Je určena pro připojení na pobočkovou 

ústřednu a PC v malých a středních firmách 

i domácnostech. Poskytuje přenos hlasu, dat GPRS, 

SMS zpráv a analogového Faxu. 

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

ATEUS®- SmartGate je vybavena rozhraním FXS i FXO, které bráně poskytují 

široké možnosti nasazení. Brána může být instalována na vnější rozhraní, 

či zapojena průchozím způsobem ke státní nebo pobočkové lince ústředny. 

Je-li aktivována funkce zpětného volání, GSM brána odmítne přijmout příchozí 

hovor. Pak vytočí danou pobočku. Když pobočka hovor přijme, brána zavolá 

do sítě GSM (číslo volaného = CLIP příchozího hovoru). 

Na vnitřní lince ústředny brána poskytuje uživateli službu Mobility Extension, 

která zajistí přesměrování hovoru z jeho pevné linky na mobilní telefon, 

pokud není přítomen. Díky této funkci můžete ovládat všechny služby ústředny 

ze svého mobilního telefonu. Brána ATEUS® – SmartGate umožňuje posílat a 

přijímat SMS zprávy po síti LAN pomocí síťové aplikace ATEUS® – SMS 

serveru. Zprávu o doručení SMS dostanete automaticky.

Spojení GPRS umožňuje e-mailovou komunikaci a surfování po internetu.

Brána je proto často využívána jako rezervní internetové spojení v malých 

firmách nebo hlavní internetové spojení na lodích či odlehlých místech. V bráně 

je zabudováno posílání předem nastavených SMS zpráv (viz zelený konektor 

na obrázku) po aktivaci vnějším signálem. Tato analogová GSM brána 

je napájena z jakékoli baterie 12V (např. ATEUS® – EnergyBank), díky čemuž 

je skutečně mobilní.

 



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 
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Technické parametry
GSM 

GSM modul, pásmo GSM MC45/MC55 EGSM 900 /  

GSM 1800 / GSM 1900 

MC46/MC56 EGSM 850 /  

GSM 1800 / GSM 1900 

Přenosový výkon (typ.) 2 W EGSM 850 / 900 MHz, 

1W GSM 1800 / 1900 MHz 

Citlivost příjmu (typ.) -104dBm

Audio HR+FR+EFR Half rate+Full rate+ 

+Enhanced full rate 

Echo cancellation, Echo suppression 

DATA GPRS Třída 10, 4+2 max.  

85.6 kbps downlink 

CSD max. 14.4 kbps;  

Kódovací schéma CS 1, 2, 3, 4 

Anténa 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz 50  

anténní konektor SMA 

SIM karta 3V 

Napájecí zdroj 

Síťové napájení  100-240/12V; adaptér 0,5A 

SS napájení  10 to 16V DC (akumulátor 12V) 

Spotřeba 12V (typ.)  v klidu: 100mA 

Hovor/data: typ. 300mA, max. 400mA 

 Napájecí konektor  DC Jack 5.5/2.1mm 

T 

Typ rozhraní  2-drát, FXS

Typ telefonního konektoru RJ 12, 6/2 

Impedance  600 

Napětí linky 26 V DC 

Linkový proud  max. 40 mA 

Kmitočet oznamovacího tónu nastavitelný, standardně 425 Hz 

Typ volby  tónová (DTMF) nebo impulsní 

Vyzváněcí napětí  42 Vef.  50/25Hz 

Identifikace volajícího CLIP během zvonění dle normy ETSI FSK 

Tarifikační impulsy f=16/12 kHz 

Dohled nad provozem přepólování linky, impulsy 12/16kHz 

T 

Typ rozhraní 2-drát, FXO 

Typ telefonního konektoru RJ 12, 6/2 

Impedance 600 

Kmitočet oznamovacího tónu  nastavitelný, standardně 425 Hz  

Typ volby tónová DTMF 

Datové rozhraní RS232  

Konektor D-Sub 9, female  

Přenosová rychlost 1200 - 115200 bps (autobauding) 8N1 

Rozměry (bez konektorů) 170 x 130 x 45 mm 

Provozní teplota okolí  0°C to 45°C 

Signalizace průběhu hovoru 3 x LED (napájení, GSM síť, stav linky) 

Telefonní rozhraní FXS (pro vnější linku ústředny nebo telefon) 

Telefonní rozhraní FXO (pro pobočkovou linku ústředny): 

Datové rozhraní 

Ostatní 

Případové studie

PSTN

GSM
USTŘEDNA

FXO FXS
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GSM
ÚSTŘEDNA

FXO FXS

GSM 

FXS

Fax   G3 analogový Fax 

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

V.29 (7200bps, 9600bps)  

Fax 

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

Distributor: ISC Communication Czech a. s., Tusarova 57, 170 00  Praha 7, tel.: 251 109 135, Fax: 251 109 300, e-mail: 2n@isccz.eu, web: www.isccz.eu
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