Bezpečné a
spolehlivé řešení
pro zasílání SMS
upozornění,
oznámení a
událostí z
monitorovacích
systémů nebo
autentizačních
systémů.

SMSEagle je profesionální hardware SMS brána pro posílání a přijímání
SMS zpráv automa zovaným způsobem. Přístroj je navržen s důrazem
na spolehlivost a stabilitu. Linuxové jádro na základní desce, moderní
intui vní webového rozhraní, interní databázi a vestavěný GSM modem
s dohledovými mechanismy. Zařízení lze konﬁgurovat v režimu vysoké
dostupnos (HA cluster).
Díky vestavěnému modemu 2x3G jsou SMS zprávy odeslané / přijaté od
GSM/UMTS sítě bez použi řešení 3. strany. Zařízení je vybaveno
externí anténou se ziskem 3.5dBi - důležité zejména v špatných
podmínkách příjmu signálu (např. serverovny). SMSEagle má vlastní
SQL databázi pro bezpečné uložení zpráv. Integrovaný SNMP agent
umožňuje neustále sledovat výkonnost SMSEagle. Zařízení má řadu
vestavěných pluginů, které umožňují další funkce a snadné použi HTTP
API pro integraci s externími aplikacemi.

Odesílání / Příjem

Příchozí přenosová rychlost: až 60 SMS / min
Odchozí přenosová rychlost: až 40 SMS / min










Operační systém: Linux 4.1
Integrovaný Apache2 webový server
Integrovaná PostgreSQL databáze
Integrovaný Postx server
Integrovaný SNMP agent
Moderní webové rozhraní
Failover mechanismy pro 3G modem
Podpora HA cluster
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Technická speciﬁkace
Typ procesoru:
Síťové rozhraní:
Vnitřní úložiště
RTC Hodiny
Spotřeba energie:
Úrověn hluku:
Rozměry:
Hmotnost:
Kryt:
Provozní parametry:
Vestavěný duální 3G modem:
standardní SIM karta:
Anténní konektor:
Externí anténa:
Napájení:

ARM11 700MHz
TX Ethernet 10/100 (1xRJ45)
4 GB Flash disk
RTC 240B SRAM, časovač Watchdog
max 47W
s pasivním chlazením
(šířka x hloubka x výška) 35 x 120 x 101 mm
350g
ABS, montáž na DIN lištu
Provozní teplota: -10 ~ 60 ° C
Vlhkost: 5 ~ 95% RH (bez kondenzace)
Pásma:
+ UMTS 800/850/900 / AWS1700 / 1900/2100 MHz
+ GSM / GPRS 850/900/1800/1900 Mhz
mini
SMA-J
Všesměrový 3.5dBi anténa s magne ckou patkou
Délka kabelu 3m
Rozsahy napě : 100 až 240 V AC
Frekvence: 50-60 Hz

OBSAH BALENÍ SMSEAGLE:







SMSEagle hardware brána
Omnidirectional 3.5dBi GSM anténa
Napájecí zdroj AC/DC (vstupní napětí: 100-240V)
Příručka rychlého zapojení
12-měsíční záruka a podpora (až 36 měsíců)
Přístup na bezplatné aktualizace softwaru v rámci záruční doby
Váš prodejce :
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