
Jednoduchá, ale robustní GSM brána PLUG & PLAY, která spolehlivě pracuje 
ve všech podmínkách.  Stačí jen vložit SIM kartu, připojit napájení a máte 
k dispozici telefonní linku. 

Již žádné měsíční poplatky za pevnou telefonní linku
GSM Brána LEVEL dokonale simuluje pevnou telefonní linku. Je ideálním 
řešením v místech, kde je zavedení klasické telefonní linky příliš obtížné 
a drahé. Nemá žádné náklady na zavedení a neplatí se žádné měsíční 
poplatky. Stačí pouze připojit napájení, vložit SIM kartu, nejlépe 
předplacenou bez měsíčních poplatků, a připojit klasický telefonní 
přístroj.

Pro místa se slabým signálem GSM
GSM Brána LEVEL vyřeší problémy těm, kteří chtějí telefonovat 
a využívat výhodných nabídek mobilních operátorů z míst, kde signál 
GSM není dostatečný. GMS Brána LEVEL disponuje externí anténou, 
kterou lze snadno vyvést na místa s dobrým signálem, jako je například 
střecha.

Levné volání do sítí mobilních operátorů
Proč volat na mobilní čísla z pevných linek, když volání mobil-mobil 
jsou výrazně levnější. GSM brána GB 102 poskytne telefonní ústředně 
další telefonní linku, pro možnost přímého volání mobil-mobil.  

Také ve verzi vestavný modul GSM
Do výtahových komunikátorů, poplachových a telefonních ústředen

GSM BRÁNA DAISY                        GB 102

PRO JEDNU ANALOGOVOU 
TELEFONNÍ LINKU
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Pro sítě                                   900 / 1800 Mhz
Napájení                                 10 - 16 V DC
Volba čísla                              Pulzní / Tónová
Napětí telefonní linky              24 V
Rozměry                                 72 x 108 x 29 mm

Standardně dodávaná sestava obsahuje
GB 102 xxx                             GB 102 dle vlastního výběru
ED 001 005                             GSM anténa - délka 40 mm 
SA 012 600                             Síťový adaptér 12 V ss
CB 111 015                            Telefonní kabel 1,5 m

Příslušenství, které lze dokoupit
ED 001 001                             GSM anténa 3 dB, kabel 3 m

GB 102 000 010 020 100 110 120
Tarifikace 16 kHz • •
Tarifikace 12 kHz • •
Hliníkový box • • • •
Verze vestavný modul • • •

Hovory bez echa a rušení
Kvalita hovoru nepoznatelná od pevných linek.

Duální 900MHz / 1800MHz
Umožňuje využívat obou frekvencí mobilních operátorů.

Tarifikace 12kHz nebo 16kHz
Podle požadavku je možno nastavit nejvhodnější způsob 
vysílání tarifních impulsů, které slouží připojené ústředně nebo 
telefonu ke stanovení ceny za hovor. 

Široké možnosti konfigurace
GB 102 umožňuje pomocí připojeného telefonu nebo na 
dálku pomocí SMS nastavit velké množství konfiguračních 
parametrů. Tyto parametry zvyšují uživatelský komfort. Jsou 
to například automatické zadávání PiNu, zakázané předvolby, 
kód pro povolení hovoru do zakázaných směrů, nastavení 
hlasitosti obou směrů, automatické příčkové volání, texty 
a čísla alarmových SMS a volání atd.
 

Verze vestavný modul
GB 102 je rovněž dodávána v provedení bez boxu pro 
profesionální instalaci do různých zákaznických aplikací, jako 
například GSM komunikační modul zabezpečovací ústředny 
nebo jako modul pro nouzovou komunikaci z výtahu. Vhodný 
pro sestavení čtyř nebo šesti GSM Bran do rack 19“ telelefonní 
ústředny.

V modulovém provedení lze doplnit o komunikační rozhraní 
RS 232 pro spojení s PC. Toto spojení umožňuje komfortní 
konfiguraci, příjem a odesílání SMS zpráv i uživatelům 
připojených v sítích LAN. Dále lze rozšířit o čtyři binární 
vstup/výstupy pro dálkové ovládání a odesílání alarmových 
SMS zpráv.

Dodávané typy: 


