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GSM BRÁNA PROFESIONAL GPRS GGBB  220022
S MODULEM WAVECOM A INTEGROVANÝM GPRS MODE-
MEM PRO PŘENOS DAT

Pokud se rozhodnete telefonovat z pevné linky na mobilní telefon nebo
z mobilního telefonu na pevnou linku, je třeba počítat s cenou za hovor
výrazně vyšší než cena hovoru mezi dvěma mobilními telefony. GSM Brána
LEVEL GB 202 poskytne telefonní linku a slouží jako obousměrný převodník
volání. Kvalitně a spolehlivě převede hovory na nejlevnější spojovou cestu
mobil – mobil. GSM Brána LEVEL dále slouží pro dálkové ovládání spotřebičů
a pro nadstandardní zabezpečení objektů i bez přivedené telefonní linky.
Pokud je počítač připojený ke GB 202 zapojen i v síti LAN, nabízí GB 202
velmi snadné odesílání a příjem SMS zpráv všem počítačům zapojeným v síti.
GPRS modem, který GB 202 obsahuje, navíc umožňuje hlavní nebo záložní
datovou cestu pro připojení firmy k internetu.

Telefonování s vysokou úsporou

70 % úspora Hovory do sítě GSM
30 % úspora Hovory do zahraničí
17 % úspora Meziměstské hovory

Co jinde nenajdete
Hovory bez echa a rušení
Duální 900 MHz/1800 MHz
Tarifikace hovorů 16 kHz 
Datové spojení s PC po RS 232
Integrovaný GPRS modem class 10
Obousměrný přenos SMS zpráv do LAN
8 výstupních signálů pro dálkové ovládání spotřebičů 
Přenos poplašných zpráv pro nadstandardní zabezpečení objektů
Automatický výběr ze dvou vložených SIM karet podle voleného čísla



Hovory bez echa a rušení
Podporuje EFR - SUPERSOUND.
Výkonný systém potlačení echa 

Duální
Umožňuje využívat sítě operátorů  900 i 1800 MHz.

Vysílání tarifních impulzů 16 kHz 
Podle požadavku je u GB 202 možno nastavit, aby byl při spo-
jení hovoru vyslán jeden tarifní impulz nebo aby se od počátku
hovoru vysílaly impulzy 16 kHz v nastavených intervalech. Je-
li brána připojena na přenašeč telefonní ústředny vybaveným
přijímačem, bude tarifikační program ústředny schopen
vytvořit seznam uskutečněných hovorů včetně přesných cen.

Datové spojení s PC po RS 232
GB 202 má velké množství programovatelných funkcí: Volitelné
povolené směry pro každou SIM, doplňování čísla, volba
oznamovacího tónu, nastavení hlasitosti v obou směrech, nastavení
textů SMS zpráv,  nastavení alarmových čísel  a další. Veškeré
parametry je možno měnit po telefonní lince, SMS zprávami, ale
nejkomfortnější způsob je prostřednictvím RS 232 a programem
GB 202 Control Panel pro WINDOWS 98/2000/NT/XP, který 
je součástí dodávky.

Integtovaný GPRS modem class 10
GB 202 010 umožňuje díky integrovanému výkonnému GPRS
modemu využití rychlých datových přenosů přes GSM.
Datovým propojením GB 202 s PC vytvoříte hlavní nebo
záložní připojení firemní sítě k internetu.

Obousměrný přenos SMS zpráv do LAN
Součástí dodávky je software pro WINDOWS SMS SERVER.
Pokud je počítač připojený ke GB 202 zapojen i v síti LAN,
nabízí tento program velmi snadné odesílání a příjem SMS
zpráv všem počítačům zapojeným v síti.

Dálkové ovládání SMS zprávami
Příchozí SMS zprávy umožňují nastavení všech parametrů
GSM Brány na dálku a zároveň je s nimi možno na dálku
měnit stavy až osmi výstupních signálů pro ovládání spotře-
bičů mobilním telefonem nebo e-mailem.

Přenos poplašných zpráv pro nadstandardní 
zabezpečení objektů
GB 202 slouží zároveň  jako vysoce bezpečný komunikátor pro
přenos poplašných zpráv ze zabezpečovacích ústředen. Akti-
vací jednoho ze vstupů 1 až 8 je odeslána na zadaná dvě čísla
mobilního telefonu SMS zpráva 1 až 8 s připraveným textem
a zároveň je na zadané číslo veden atomaticky hovor s poplaš-
ným signálem.

Automatický výběr ze dvou vložených SIM
karet podle voleného čísla
Seznam povolených předvoleb je opatřen parametrem, se kte-
rou SIM kartou má být hovor uskutečněn.  Je-li do GSM brány
voleno číslo s předvolbou pro druhou SIM kartu než je právě
nastavena, dojde před hovorem k automatickému přepnutí na
druhou SIM.

Základní technické parametry
GSM 900 / 1800 MHz
GSM rozhraní Modul WAVECOM
GPRS Class 10
Výstupy ovládané SMS zprávami až 8
Vstupy pro alarm SMS zprávy až 8
Vkládání SIM karet Přístupné vně
Napájení 12 V / 600 mA DC
Volba čísla Pulzní i tónová
Indikace signálu GSM PC monitor
RS 232 komun. rychlost 115 kBd
Napětí výstupní tel. linky 24 V
Rozměry 230 x 160 x 50 mm

Standardně dodávaná sestava obsahuje
GB 202 0X0 GSM brána pro připojení na vstupní 

přenašeč pobočkové ústředny dle výběru
SA 012 600 Síťový adaptér 12V ss
CB 111 015 Telefonní kabel 1,5 m pro zkušební 

připojení telefonní ústředny
ED 001 001 Prutová GSM anténa s kabelem 2 m
GB 202 Control panel Program pro konfiguraci GB 202 z PC
SMS Server Program pro distribuci SMS mezi

GB 202 a sítí LAN. Příjem a odesílání
SMS je v prostředí Outlook nebo 
jiného mailového programu

GB 202 jsou vyráběny v provedení
GB 202 000 GSM BRÁNA
GB 202 010 GSM BRÁNA S GPRS

Příslušenství, které lze dokoupit
08 003 059 CANNON 15 vidlice
07 002 011 CANNON 15 kryt
ED 050 401 Detektor pohybu s kódovou klávesnicí

a dálkovým ovladačem
ED 050 300 Dvojitý výkonový výstup 230V/5A
SW 500 000 Licence SMS serveru pro 10 uživatelů
SW 500 001 Licence SMS serveru pro další 

GSM bránu
SW 500 010 Licence SMS serveru pro dalších 

10 uživatelů
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LEVEL s.r.o.,
Plhovská 1997, Náchod 547 01,
Czech Republic
Telefon: + 420 - 491 - 44 66 11
Fax: + 420 - 491 - 44 66 44
GSM brány:
T-Mobile + 420 - 603 - 42 76 42
Eurotel + 420 - 602 - 27 68 66
Oskar + 420 - 777 - 04 46 61
E-mail: level@levelna.cz
www: www.levelna.cz


