Huawei Integrated Access Device
- eSpace IAD
Przegl¹d
Huawei
Integrated
Access
Device
eSpace
IAD
to seria bram dostêpowych dla IP PBX. Realizuj¹ one
po³¹czenia
g³osowe
(VoIP)
i
faks
(FoIP).
S¹ idealnym rozwi¹zaniem dla ma³ej i œredniej wielkoœci
biur oraz biur w domach (SOHO).
eSpace IAD104H

eSpace IAD132E(T)

eSpace IAD208E(M)

eSpace IAD1224

Huawei eSpace IAD

W sk³ad serii Huawei Integrated Access Device eSpace
IAD wchodz¹: eSpace IAD104H, eSpace IAD208E (M),
eSpace IAD132E (T) i eSpace IAD1224. Bramy eSpace
IAD zapewniaj¹ zabezpieczenie na wypadek utraty
zasilania, wielokrotne rejestracje i dzia³aj¹ jako lokalny
switch, umo¿liwiaj¹c pracownikom bezproblemowe
pod³¹czenie do sieci. Elastycznoœæ w konfiguracji sieci
i QoS zapewniaj¹ eSpace IAD wysok¹ jakoœæ po³¹czeñ
g³osowych i us³ug faksowych.

Zalety
Us³ugi

Proste wdro¿enie systemu

Obs³uga po³¹czeñ g³osowych i faksowych.
Obs³uga dodatkowych us³ug PSTN.

Obs³uguje zarz¹dzanie i udostêpnianie
zapewniaj¹c natychmiastowe wdro¿enie.

Bezpieczeñstwo
Wspiera
uwierzytelnianie
i s z y f ro w a n i e , g w a r a n t u j ¹ c
komunikacji i dostêpu do sieci.

Wspiera ujednolicony system zarz¹dzania sieci¹
(EMS eSpace). Zapewnia ³atw¹ instalacjê i konserwacjê.

u¿ytkownika
bezpieczeñstwo

Obs³uguje wielokrotn¹ rejestracjê, funkcje lokalnego
switcha, QoS i zabezpieczenie na wypadek utraty
zasilania lub dostêpu do sieci, zapewniaj¹c wysoki
poziom bezpieczeñstwa.

HUAWEI ENTERPRISE A BETTER WAY

us³ug,

Przyk³adowe rozwi¹zania
Huawei eSpace IAD mo¿e dzia³aæ jako brama dostêpowa dla eSpace U1900 i eSpace U2900 i realizowaæ po³¹czenia g³osowe (VoIP)
i faks (FoIP). Jest idealnym rozwi¹zaniem dla biur ma³ej i œredniej wielkoœci przedsiêbiorstw oraz biur w domach (SOHO).
Huawei eSpace IAD wspiera ujednolicony system zarz¹dzania sieci¹ (EMS eSpace).
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Specyfikacja techniczna
Interfejsy / Cechy

eSpace IAD104H

eSpace IAD208E (M)

eSpace IAD1224

4

8 [1]

0 - 224

WAN

1

1

1

LAN

1

8 [1]

2 [2]

Konsola

1

1

1

Wymiary
(wys. × szer. × g³êb.)

36 mm x 234 mm
x 170 mm

43 mm x 234 mm
x 170 mm

86,1 mm x 442 mm
x 310 mm
2U, 19”

Waga

480 g

500 g

10 kg

Zasilanie

Napiêcie wejœciowe:
100 ~ 240 V (AC);
Napiêcie wyjœciowe:
12 V (DC)

Napiêcie wejœciowe:
100 ~ 240 V (AC);
Napiêcie wyjœciowe:
12 V (DC)

Napiêcie wejœciowe:
110 ~ 220 V (AC);
lub -48 V (DC)

Zu¿ycie mocy

7,4 W

20 W

200 W

FXS

Interfejsy

FXO

Porty fizyczne
Obs³ugiwane
protoko³y

0 - 84

SIP
MGCP
W razie utraty zasilania

Niezawodnoœæ

W razie utraty
po³¹czenia z sieci¹
Lokalny switch
Wielokrotna rejestracja [3]

Dane techniczne

Uwaga:
[1] eSpace IAD208E(M) obs³uguje 8 dwufunkcyjnych portów FXS, umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie do komputera PC, telefonu IP
do sieci LAN lub telefonu analogowego do tego samego portu.
[2] eSpace 1224 obs³uguje 2 porty LAN, które mog¹ byæ wykorzystywane do debugowania lub kaskadowania urz¹dzeñ.
[3] eSpace IAD104H wspiera konfiguracjê wielu serwerów SIP, ale nie mo¿e byæ zarejestrowany na wielu serwerach SIP
jednoczeœnie.

Interfejsy / Cechy
Interfejs
u¿ytkownika
Porty fizyczne
Obs³ugiwane
protoko³y

FXS

eSpace IAD132E(T)
16S

32S

16O+16S

8O+8S

8O+24S

16

32

16

8

24

16

8

8

61 W

81 W

FXO
WAN

1

LAN

3 (u¿ywany do kaskadowania)

Konsola

1

SIP
MGCP
W razie utraty zasilania

Niezawodnoœæ

W razie utraty
po³¹czenia z sieci¹
Lokalny switch
Wielokrotna rejestracja
Wymiary
(wys. × szer. × g³êb.)

Warunki
techniczne

42 mm × 436 mm × 365 mm
1U, 19”

Waga

5 kg

Zasilanie

Napiêcie: 100 - 240 V (AC)

Zu¿ycie mocy

66 W

86 W

76 W

Dystrybutor VAD Huawei w zakresie
TP&VC, UC&C, IPT, CC, IVS
Szkolenia i prezentacje u klienta
Wsparcie przy tworzeniu projektów
Koordynacja dostaw
Opieka posprzeda¿na i gwarancyjna
KONTEL
02-528 Warszawa
ul. Rakowiecka 30
Dowiedz siê wiêcej: huawei@kontel.pl

www.kontel.pl
Niniejsze t³umaczenie nale¿y do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treœci bez zezwolenia jest niedozwolone.
Materia³ do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgod¹ w³aœciciela wyra¿on¹ w umowie partnerskiej.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo zmian specyfikacji.
Wszystkie znaki handlowe i towarowe s¹ w³asnoœci¹ ich odpowiednich w³aœcicieli.

tel: 22 646 76 76

