Centralê Classic 12 polecamy
w jednej z trzech wersji:
! STANDARD (z taryfikacj¹),
! MINI (bez taryfikacji)
! ISDN.
Centrala wspó³pracuje
z bramofonami, dzwonkami
szkolnymi i programami
hotelowymi, centrale
z taryfikacj¹ maj¹ mo¿liwoœæ
wykonywania bezpoœrednich
wydruków. Idealna dla ma³ych
firm, pensjonatów, szkó³.

Aktualizacja: 04.02.2008

CLASSIC 12 MINI
2 analogowe linie miejskie
6, 8, 10 analogowych linii
wewnêtrznych

CLASSIC 12 STANDARD
2 analogowe linie miejskie
6, 8, 10 analogowych linii
wewnêtrznych

CLASSIC 12 ISDN
1 linia miejska ISDN BRI (2B+D)
6, 8, 10 analogowych linii
wewnêtrznych

W STANDARDZIE:
4 wybieranie tonowe i impulsowe
4 program komputerowy DI 12
mini do konfigurowania centrali
4 interfejs szeregowy RS 232 do
pod³¹czenia komputera
4 melodia dla po³¹czenia
oczekuj¹cego
4 pod³¹czenie do systemu
alarmowego - w razie w³¹czenia
alarmu centrala dzwoni na
zaprogramowane numery
miejskie
4 mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 2
bramofonów
4 rêczne za³¹czanie trybu pracy
dziennej / nocnej /
weekendowej
4 prze³¹czanie linii miejskich na
wybrane linie wewnêtrzne w
przypadku awarii zasilania

W STANDARDZIE:
4 wybieranie tonowe i impulsowe
4 rejestracja i taryfikacja po³¹czeñ
(bufor 1660 rekordów)
4 system restrykcji,
indywidualnego rozliczania i
wydruków kosztów rozmów
telefonicznych
4 melodia dla po³¹czenia
oczekuj¹cego
4 wyœwietlacz LCD (2x40
znaków):
- programowanie centrali za
pomoc¹ telefonu
-wyœwietlanie kosztu rozmowy
-kontrola stanu zajêtoœci linii
miejskich i wewnêtrznych
4 interfejs szeregowy RS 232 do
drukarki lub komputera
4 pod³¹czenie do systemu
alarmowego - w razie w³¹czenia
alarmu centrala dzwoni na
zaprogramowane numery
miejskie
4 przekaŸnik steruj¹cy
urz¹dzeniem zewnêtrznym
4 sterowanie dzwonkami w
szko³ach i zak³adach (32
dzwonki)
4 mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 2
bramofonów
4 prze³¹czanie linii miejskich na
wybrane linie wewnêtrzne w
przypadku awarii zasilania
4 programy DI 12 i BilCent

W STANDARDZIE:
4 wybieranie tonowe i impulsowe
4 numery wielokrotne MSN i DDI
4 CLIP - identyfikacja numeru na
wyœwietlaczu centrali
4 rejestracja i taryfikacja po³¹czeñ
(bufor 1660 rekordów)
4 system restrykcji,
indywidualnego rozliczania i
wydruków kosztów rozmów
telefonicznych
4 melodia dla po³¹czenia
oczekuj¹cego
4 wyœwietlacz LCD (2x40
znaków):
-wyœwietlanie kosztu rozmowy
-kontrola stanu zajêtoœci linii
miejskich i wewnêtrznych
4 interfejs szeregowy RS 232 do
drukarki lub komputera
4 pod³¹czenie do systemu
alarmowego
4 przekaŸnik steruj¹cy
urz¹dzeniem zewnêtrznym
4 sterowanie dzwonkami w
szko³ach i zak³adach (32
dzwonki)
4 mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 2
bramofonów
4 programy DI 12 ISDN i BilCent
do konfiguracji i obs³ugi
taryfikacji

DODATKOWO:
4 zapowiedŸ g³osowa z funkcj¹
DISA
4 automatyczny transfer faksu
4 mo¿liwoœæ pod³¹czenia
zewnêtrznego Ÿród³a dŸwiêku
(wejœcie audio)
4 zasilanie rezerwowe (UPS)

DODATKOWO:
4 zapowiedŸ g³osowa z DISA
4 automatyczny transfer faksu
4 zasilanie rezerwowe (UPS)

DODATKOWO:
4 zapowiedŸ g³osowa z DISA
4 automatyczny transfer faksu
4 zasilanie rezerwowe (UPS)
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DISA - mo¿liwoœæ
bezpoœredniego po³¹czenia z
numerem wewnêtrznym bez
poœrednictwa telefonistki. Aby
zestawiæ po³¹czenie nale¿y w
trakcie trwania zapowiedzi
s³ownej wybraæ numer
abonenta wewnêtrznego.

W centrali CLASSIC 12 MINI
prze³¹czanie miêdzy
poszczególnymi trybami
odbywa siê rêcznie, natomiast
w pozosta³ych automatycznie.

przychodzi wywo³anie;
przyk³adowo inaczej dzwoni
telefon, zapowiadaj¹c rozmowê
z miasta, inaczej od abonenta
wewnêtrznego itp.

DDI/MSN - us³ugi pozwalaj¹ce
na przyznanie abonentom
wewnêtrznym centrali
niezale¿nych numerów
"miejskich" z mo¿liwoœci¹
bezpoœrednich po³¹czeñ,
dostêpne tylko w CLASSIC 12
ISDN.

zawieszenie po³¹czenia
HOLD - mo¿liwoœæ chwilowego
"zawieszenia" rozmowy
prowadzonej przez liniê
miejsk¹, np. w celu odebrania
rozmowy z drugiej linii,
skontaktowania siê z innym
abonentem wewnêtrznym, po
której zakoñczeniu mo¿na
powróciæ do po³¹czenia
miejskiego.

powtarzanie ostatnio
wybranego numeru
miejskiego (funkcja REDIAL) w przypadku zajêtoœci numeru
centrali miejskiej, mo¿na zleciæ
centralce powtórzenie ostatnio
wybranego numeru.

CLIP - identyfikacja numeru
abonenta wywo³uj¹cego na
wyœwietlaczu centrali, dostêpna
tylko w CLASSIC 12 ISDN.

przenoszenie wywo³ania
kierowanego do dowolnego
aparatu wewnêtrznego na inny
aparat wewnêtrzny.

rejestracja i taryfikacja
rozmów pe³na rejestracja i
taryfikacja po³¹czeñ
zewnêtrznych wychodz¹cych
(nie dotyczy CLASSIC 12
MINI). Taryfikacja mo¿e byæ
prowadzona wed³ug ró¿nych
kryteriów: w oparciu o
zaliczanie czasowe lub o tzw.
odwrócenie pêtli (o informacjê
o czasie po³¹czenia przesy³an¹
przez ISDN).

przejmowanie wywo³añ z linii
miejskiej lub wewnêtrznej
kierowanych do innego
abonenta wewnêtrznego.

ograniczania wybranych typów
po³¹czeñ dla ró¿nych
abonentów, np. audiotele 0700, po³¹czeñ
miêdzymiastowych lub
miêdzynarodowych za pomoc¹
programu komputerowego
DI 12
systemowa ksi¹¿ka
telefoniczna (numery
skrócone)
indywidualizacja us³ug
i uprawnieñ abonentów.
gor¹ca linia - mo¿liwoœæ
uzyskania bezpoœrednio po
podniesieniu s³uchawki
po³¹czenia z wybranym
numerem wewnêtrznym,
numerem zewnêtrznym.
tryby pracy - zdefiniowanie
systemu dzwonienia centrali i
wybieranych abonentów
osobno dla dnia, nocy, dni
powszednich i weekendów.

zamawianie po³¹czenia z lini¹
miejsk¹ - w przypadku
zajêtoœci linii miejskiej przez
innego abonenta
wewnêtrznego istnieje
mo¿liwoœæ zamówienia
po³¹czenia z lini¹ miejsk¹.
Centrala zadzwoni dzwonkiem
przywo³ania po zakoñczeniu
rozmowy przez innego
abonenta i zwolnieniu siê linii
miejskiej.
zamawianie po³¹czenia z
abonentem wewnêtrznym - w
przypadku zajêtoœci abonenta
wewnêtrznego mo¿na zamówiæ
z nim po³¹czenie. Po
zakoñczeniu rozmowy przez
abonenta centrala zadzwoni
dzwonkiem przywo³ania i po
zg³oszeniu zestawi po³¹czenie.

dialer alarmowy
(powiadomienie o alarmie).
interfejs PlatanHotel.dll
zapewniaj¹cy komunikacjê
centrali z wiêkszoœci¹
dostêpnych na rynku
programów zarz¹dzaj¹cych
prac¹ hoteli (nie dotyczy
Classic 12 MINI).
wspó³praca z programami
hotelowymi Chart, DM Plaza,
Goœæ, Hotel OnLine, Hotel-TK,
Krak, Pensionnaire, ReHOT
(nie dotyczy CLASSIC 12 MINI)
budzenie (nie dotyczy
CLASSIC 12 MINI)
pods³uch odleg³ego
pomieszczenia - "niañka",
umo¿liwia kontrolowanie
odleg³ego pomieszczenia (np.
pokoju dzieciêcego) za pomoc¹
aparatu telefonicznego
dowolnego abonenta
wewnêtrznego.
pozwolenie na realizacjê
jednego po³¹czenia miejskiego
- "barman" - umo¿liwia
wykonanie jednej rozmowy
miejskiej z aparatu, w którym
jest zablokowana mo¿liwoœæ
po³¹czeñ z lini¹ miejsk¹.

zamawianie po³¹czeñ
zewnêtrznych do
natychmiastowej realizacji,
b¹dŸ na okreœlon¹ godzinê (nie
dotyczy CLASSIC 12 MINI).
zró¿nicowane sygna³ów
dzwonienia - funkcja ta
pozwala na poinformowanie
abonenta poprzez odmienny
sposób dzwonienia jego
aparatu o kierunku z jakiego
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4 komutacja sygna³u analogowego poprzez matrycê
pó³przewodnikow¹ (CMOS)
4 iloœæ linii miejskich - 2
4 iloœæ linii wewnêtrznych - max 10
4 d³ugoœæ linii abonenta wewnêtrznego max 500 m (opornoœæ pêtli
abonenckiej max 800 W)
4 ³¹cza linii miejskiej - oddzielone galwanicznie z zabezpieczeniem
przepiêciowym i nadpr¹dowym (warystor i odgromnik)
4 ³¹cze linii abonenckiej - z zabezpieczeniem przepiêciowym
po³¹czenia aparatów telefonicznych - lini¹ dwu¿y³ow¹
(1 para)
4 aparaty abonenckie - zwyk³e z tarcz¹ numerow¹ lub klawiatur¹
4 wybieranie - impulsowe/tonowe
4 pr¹d w linii abonenta 22-35 mA
4 napiêcie sygna³u wywo³ania - 60 Vpp/ 50 Hz
4 sygna³ zg³oszenia - ci¹g³y 400 Hz
4 pobór mocy max 18W
4 podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy zaniku
napiêcia zasilania
4 wymiary 350 mm x 180 x 45 mm
4 masa 2 kg
4 obudowa z tworzywa ABS przystosowana do zawieszenia na
œcianie.
Zasilanie:
Centrala jest przystosowana do zasilania sieciowego.
Zasilanie 230 V +/-10%, 50 Hz
W ramach wyposa¿enia dodatkowego proponujemy zasilacz UPS
w celu podtrzymania zasilania w przypadku zaniku sieci.
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura od +50C do +300C
Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 20-90%, brak kondensacji pary
wodnej
Pomieszczenie utrzymane w czystoœci, niezapylone i bez emisji
œrodków chemicznych
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