2N® EasyGate PRO
GSM/UMTS brána pro výtahy

Plnohodnotná alternativa
pevné linky
2N® EasyGate PRO je analogová brána vhodná pro instalace do výtahového prostředí.
Nejen že k ní připojíte jakýkoliv nouzový výtahový komunikační systém, ale můžete
ji použít i jako okamžitou náhradu pevné linky. Je ideálním řešením taktéž v případě,
kdy jsou Vaše měsíční náklady na pevnou linku příliš vysoké.
GSM/UMTS brána 2N® EasyGate PRO je již přímo z výroby nastavena tak,
že nemusíte nic programovat a můžete ji ihned začít používat. Disponuje indikátorem
síly signálu a díky záložnímu napájení je odolná vůči výpadkům elektrické energie.
Navíc dokáže kromě volání zprostředkovat i přenos dat a SMS zpráv a o výpadku
Vás vždy automaticky informuje na předem definované číslo.

Proč zvolit 2N® EasyGate PRO?
•
•
•
•
•
•
•

Okamžitá náhrada pevné linky
Nulové měsíční náklady na pevnou linku
Záložní napájení
SMS zprávy v případě výpadku napájení
Plug & play instalace
Hlasové hovory přes GSM/UMTS
Identifikace volajícího z GSM/UMTS (FSK CLIP)

Určeno pro

Oblasti použití

• Výtahová společnost
• Systémový integrátor

•
•
•

Kancelářské budovy
Rezidenční budovy
Obchodní centra

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.

Příklad zapojení

Technické parametry
GSM model
GSM sítě		
GSM moduly
Data		
		
SIM karta		

Napájecí zdroj
Napájecí zdroj dodaný s bránou
12V/1A
Možnost externího 						
napájecího zdroje 		
od 10 do 16V DC
Záložní napájení 		
pomocí 4xAA baterií

850/900/1800/1900 Mhz
Cinterion MC55i-w
CSD (max 14,4 kbit/s)
GPRS třída 10
3V a 1.8V

USB rozhraní
Konfigurace a upgrade 		

GSM/UMTS model
GSM sítě		
UMTS sítě		
		
		
Data		
SIM karta		

850/900/1800/1900 MHz
900/2100 MHz (EU verze)
850/1900 MHz (US verze)
850/2100 MHz (japonská verze)
HSDPA 3,6 Mbps, WCDMA, EDGE, GPRS
3V a 1,8V

Anténa

Linkové rozhraní
Typ rozhraní
Typ konektoru
Podporované volby

Dvoudrátové, FXS pro telefon nebo vnější linku ústředny
RJ12, 6/2
DTMF a pulsní

Typ konektoru		
Impedance			

SMA
50 Ohms

Ostatní
Rozměry			
Provozní teplota		
Signalizace provozních stavů
LED ukazatel		

163 x 157 x 38 mm
0°C až 45°C
4xLED (zapnuto, GSM síť, linka, data)
Síla signálu/stav baterií

Nouzová výtahová komunikace od 2N

2N® Lift8

2N® SingleTalk

pomocí nástroje 2N® PC Manager UNI

V dnešní době je nevyhnutelnou součástí
každého výtahu řešení nouzové komunikace.
Zabezpečí spojení mezi výtahovou kabinou
a důležitými pracovišti technické podpory,
čímž Vám umožní přivolat odbornou pomoc.
Technologicky vyspělé výtahové komunikátory
od 2N navíc splňují přísné evropské normy (EN 8128, 70) a díky komfortní obsluze
jsou důležitým pomocníkem při
vykonávání pravidelného nebo
zásahového servisu.
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