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Wiadomości wstępne
Miło nam, że wybrali Państwo nasz produkt: Brama VoIP: GW-8, GW-16,
GW-24, GW-8R, GW-16R, GW-24R.
Stanowi on najnowszą ofertę produkcyjną firmy Platan Sp. z o.o. sp. k. – producenta
abonenckich cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, cenionych przez
użytkowników i wysoko ocenianych przez specjalistów z branży.
Wysoka jakość, funkcjonalność, bogata paleta realizowanych funkcji i usług oraz
prostota obsługi to główne zalety naszych produktów.
Życzymy pełnego zadowolenia z dokonanego zakupu i pragniemy zapewnić, że
zawsze jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą oraz informacją o naszych
produktach.
Przy zakupie serwera, w opakowaniu znajduje się:


Brama VoIP w wybranej konfiguracji: 8FXS, 16FXS, 24FXS w
obudowie RACK 19” o wysokości 1U oraz konfiguracji sprzętowej wg
zamówienia.
 Akcesoria do montażu - zestaw zaczepów i wkrętów (M4, M6) do montażu
bramy w szafie RACK lub do zawieszenia na ścianie.
 Przewód Ethernet RJ-45 (patchcord prosty, bez przeplotu)
 Karta gwarancyjna.
Po rozpakowaniu Bramy VoIP – a przed włączeniem zasilania – należy:












Sprawdzić, czy obudowa serwera nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.
Zamontować Bramę VoIP zgodnie z dokumentacją techniczną w szafie
RACK 19” lub na ścianie.
Podłączyć zasilanie 230V.
Podłączyć komputer PC do Bramy VoIP za pomocą patchcordu.
Uruchomić przeglądarkę internetową na komputerze PC.
Włączyć Bramę VoIP. Dostęp do konfiguracji Bramy VoIP uzyskuje się po
wpisaniu w pasku adresu przeglądarki internetowej adresu bramy
(szczegółowy opis znajduje się w w dalszej części instrukcji).
Zaprogramować Bramę VoIP zgodnie z oczekiwaniami użytkownika - na
podstawie uzgodnionego i przygotowanego wcześniej projektu.
Podłączyć linie wewnętrzne (telefony analogowe).
Włączyć Bramę VoIP i sprawdzić działanie bramy.
Na zakończenie instalacji i konfiguracji bramy należy sprawdzić, czy Brama
VoIP jest prawidłowo uziemiona.
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1.1 Informacje i zalecenia Producenta
Wskazane jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem
do użytkowania Bramy VoIP.
Aby zapewnić prawidłową obsługę Bramy VoIP należy zapoznać się
dokładnie z niniejszą dokumentacją i zachować ją na przyszłość.
Dokumentacja techniczno-ruchowa opisuje podstawowe parametry Bramy VoIP:
 dane techniczne;
 cechy funkcjonalne;
 budowę i instalację bramy;
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez
uprzedniego informowania o wprowadzanych zmianach.
Informujemy, że aktualne informacje o naszych produktach znajdują się na naszej
stronie internetowej www.platan.pl, na której można uzyskać informacje
o nowościach i zmianach w naszych produktach.
Użytkownikowi nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać
samodzielnych napraw bramy, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Dotyczy to
w szczególności dokonywania wymiany podzespołów i elementów. Naprawy Bramy
VoIP wykonuje wyłącznie serwis Producenta. Czynności konserwacyjne bramy VoIP
powinien wykonywać uprawniony instalator autoryzowany przez firmę
Platan Sp. z o.o. sp. k.
W bramie VoIP na karcie procesora zainstalowana jest bateria litowa. Żywotność tej
baterii wynosi około 5 lat. Po okresie eksploatacji nie należy baterii litowej wyrzucać,
lecz utylizować w sposób zgodny z zaleceniami producenta baterii.

1.2 Wybór miejsca instalacji
Brama VoIP przeznaczona jest do pracy wyłącznie w pomieszczeniach
zamkniętych chroniących urządzenie przed bezpośrednim wpływem warunków
atmosferycznych. Brama VoIP może pracować w pomieszczeniach o wilgotności
względnej od 40% do 70% (przy braku kondensacji pary wodnej) w przedziale
temperatur od +5 st. C do +35 st. C. Instalowanie bramy VoIP w pomieszczeniu nie
spełniającym powyższych warunków jest niedopuszczalne, gdyż kondensacja pary
wodnej zawartej w powietrzu na elementach elektronicznych serwera negatywnie
wpływa na trwałość i jakość pracy bramy.
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Ze względu na ryzyko zalania wodą brama VoIP i instalacje teleinformatyczne nie
powinny być umieszczane w pobliżu zbiorników i instalacji wodnych.
Otoczenie, w którym pracuje brama musi być pozbawione pyłów oraz emisji środków
chemicznych (zwłaszcza agresywnych i przewodzących).
Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania brama VoIP nie powinna
być instalowana w bezpośredniej bliskości urządzeń wyposażonych w radiowe anteny
nadawcze oraz innych urządzeń będących źródłem silnych pól elektromagnetycznych
o znacznym natężeniu.
Uwaga!
Do bramy VoIP podłączone są linie telekomunikacyjne, w których podczas
wyładowań atmosferycznych mogą indukować się napięcia niebezpieczne
dla życia.
Brama VoIP musi zostać uziemiony zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej
dokumentacji.
Bez uziemienia podłączonego do serwera obwody zabezpieczeń przepięciowych linii
abonenckich nie będą działały.

1.3 Dane eksploatacyjne
Zasilanie




Napięcie zasilania
Prąd zasilania

230V +/-10%, 50Hz
0,22A

Porty komunikacji



ETH1

Ethernet 10/100 Mb/s Base-T

Analogowe
VoIP

z sygnalizacją ASS
SIP2.0

Łącza
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1.4 Wymiary zewnętrzne
Brama VoIP w obudowie RACK 19”
Symbol i nazwa urządzenia
Szerokość
Brama VoIP:
483 mm
GW-8, GW-16, GW-24, GW(19”)
8R, GW-16R, GW-24R

Wysokość

Głębokość

Waga

44 mm
(1U)

287 mm

≤ 4,6 kg

Głębokość

Waga

44 mm

≤ 4,6 kg

Brama VoIP w obudowie zawieszonej na ścianie
Symbol i nazwa urządzenia
Szerokość Wysokość
Brama VoIP:
GW-8, GW-16, GW-24, GW287 mm
443 mm
8R, GW-16R, GW-24R
(wymiary obudowy bez
elementów mocujących)
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2 Brama VoIP – parametry
Brama VoIP przeznaczona jest do użytkowania w małych i średnich firmach
i instytucjach. Jest doskonałym, nowoczesnym i funkcjonalnym rozwiązaniem
w zakresie kreowania i integracji usług telekomunikacyjnych oferowanych przez
operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę VoIP.

2.1

Parametry funkcjonalne











administrowanie bramą przez przeglądarkę internetową – zdalnie lub lokalnie
- przez sieć Ethernet (LAN);
wyposażenie bramy VoIP w karty wyposażeń umożliwiające podłączenie
obsługę połączeń VoIP;
możliwość
podłączenia
telefonów
analogowych
przewodowych,
bezprzewodowych DECT/GAP/IP, faksu, bramofonu, komputera PC;
identyfikacja abonenta dzwoniącego na liniach VoIP;
synchronizacja czasu własnego zegara RTC z wzorcem zewnętrznym;
(z serwera NTP);
nagrywanie rozmów na kartach pamięci microSD (w bramach GW-8R, GW16R i GW-24R);
wbudowany serwer www umożliwiający programowanie bramy VoIP przy
wykorzystaniu przeglądarki stron www – zabezpieczone kodem;
możliwość „twardego resetu” i przywracania konfiguracyjnych ustawień
fabrycznych;
podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy zaniku napięcia
zasilania;
możliwość zapisu lub wczytania wcześniej zaprogramowanej konfiguracji;

2.2 Parametry eksploatacyjne


ilość wyposażeń wewnętrznych analogowych
 GW-8 i GW-8R – 8 portów,
 GW-16 i GW-16R – 16 portów
 GW-24 i GW-24R – 24 porty
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2.3 Parametry techniczne
Parametry zasilania
Tab.1

Parametry zasilania sieciowego

Zasilanie sieciowe
Pobór mocy z sieci energetycznej

napięcie z sieci energetycznej
230 V (±10%)/ 50 Hz
max. 52 VA

Parametry teletransmisyjne
Tab.2

Parametry teletransmisyjne dla łączy analogowych w bramie VoIP

Tłumienie wnoszone przez Bramę VoIP
przy połączeniu wewnętrznym
Tłumienie dopasowania dla połączenia wewnętrznego

7dB (zgodne z wymaganiami
na styk Z)
 20 dB

Parametry sygnałów informacyjnych 400 Hz

Po podniesieniu słuchawki, brama VoIP sygnalizuje za pomocą różnych
rytmów 400 Hz, w jakim stanie aktualnie znajduje się aparat.




Tab.4

sygnał zajętości - okresowy sygnał przerywany informujący o zajętości
linii lub wywoływanego abonenta;
sygnał nieosiągalności - okresowy sygnał przerywany informujący o braku
możliwości zrealizowania danego połączenia np. z powodu przekroczenia
przyznanych uprawnień;
sygnał marszrutowania – ciągły, modulowany sygnał akustyczny
informujący o zestawianiu złożonego połączenia wymagającego pewnej
zwłoki czasowej np. połączenie transferowane;
Rytmy niemodyfikowalnych sygnałów informacyjnych 400 Hz

Stan aparatu telefonicznego
Potwierdzenie przyjęcia części KODU (zachęta do
dalszego wybierania)
Abonent, linia miejska, usługa lub zasób bramy VoIP
niedostępny
Błędna operacja
Przekroczenie przez abonenta czasu wykonania
operacji
Abonent lub linia miejska zajęta
Zestawianie części połączenia wymagające chwili
czasu
Przyjęcie przez bramę VoIP zlecenia abonenta

Standardowy rytm
sygnał potwierdzenia
nieosiągalność
nieosiągalność
nieosiągalność
zajętość
marszruta
sygnał potwierdzenia
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Nieprzyjęcie przez bramę VoIP zlecenia abonenta
Oferowanie abonentowi prowadzącemu rozmowę
innego przychodzącego do niego połączenia

nieosiągalność
sygnał oferowania

Parametry łączy wewnętrznych analogowych

Standardowymi łączami wewnętrznymi są dwuprzewodowe łącza abonenckie
z sygnalizacją ASS oraz z sygnalizacją tonową – DTMF (zgodne z wymaganiami na
styk Z).
Tab.5

Parametry wewnętrznych łączy analogowych

Napięcie liniowe
Zasilanie stacji abonenckiej
Minimalny prąd zasilania stacji abonenckiej
Maksymalna rezystancja pętli abonenckiej dla prądu stałego
(ze stacją abonencką)
Maksymalna gwarantowana rezystancja pętli abonenckiej
dla prądu stałego bez stacji abonenckiej
Maksymalna gwarantowana długość linii abonenckiej na
kablu miedzianym o średnicy żyły
0,4 mm
0,5 mm
0,6 mm
Minimalna rezystancja między przewodami linii abonenckiej
lub między każdym przewodem a ziemią
Maksymalna pojemność między przewodami linii
abonenckiej
Minimalne napięcie sygnału wywołania
Częstotliwość sygnału wywołania

26V ÷ 36 V
źródłem prądowym
20 mA (± 5%)
700 
100 

320 m
500 m
720 m
25 k
1 F
40 Vrms
50 Hz (±0,1%)

Parametry łączy komunikacyjnych
Tab.6

Parametry łącza Ethernet

Maksymalna długość kabla LAN
Długość patchcordu UTP
dostarczanego z bramą VoIP
Ilość przewodów
Prędkość transmisji

100 m (skrętka UTP kat. 5E)
do 2,5 m
8
10/100 Mb/s (z autodetekcją prędkości oraz
pary nadawczej i odbiorczej)
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Parametry VoIP
Tab.7

Parametry VoIP

Typ interfejsu
Obsługiwane protokoły
Ilość kont

Wydajność wbudowanej bramy VoIP
(IP GW)

Obsługiwane kodeki
Kompensacja echa

ETHERNET 10 /100 Base T
SIP 2.0 standard SIP zgodny z RFC 3261
GW-8 i GW-8R - do 8 konfigurowalnych kont
SIP (operatorów SIP)
GW-16 i GW-16R - do 16 konfigurowalnych
kont SIP (operatorów SIP)
GW-24 i GW-24R - do 24 konfigurowalnych
kont SIP (operatorów SIP)
GW-8 i GW-8R:
- do 8 kanałów rozmównych (dla G.711a/u)
- do 8 kanałów rozmównych (dla G.726-32)
- do 8 kanałów rozmównych (dla GSM )
- do 8 kanałów rozmównych (dla G.729a)
GW-16 i GW-16R:
- do 16 kanałów rozmównych (dla G.711a/u)
- do 16 kanałów rozmównych (dla G.726-32)
- do 16 kanałów rozmównych (dla GSM )
- do 16 kanałów rozmównych (dla G.729a)
GW-24 i GW-24R:
- do 24 kanałów rozmównych (dla G.711a/u)
- do 24 kanałów rozmównych (dla G.726-32)
- do 24 kanałów rozmównych (dla GSM )
- do 24 kanałów rozmównych (dla G.729a)
Kompresja głosu zgodna z G.711, G.726,
G.729, GSM 06.10. Full Rate
lokalna kompensacja echa w celu polepszenia
jakości dźwięku (maks. 8 ms)
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3 Brama VoIP – wykonania
Platan Sp. z o. o. sp. k. – producent systemów telekomunikacyjnych, dostarcza
bramę VoIP w obudowie:
1. typu RACK 19” przeznaczonej do zamontowania w standardowej
teleinformatycznej szafie RACK 19”
2. z dodatkowymi elementami mocującymi przeznaczonej do zawieszania na
ścianie
W obydwu wykonaniach brama VoIP składa się z takiej samej obudowy o wysokości
44 mm (1U) wyposażonej w płytę bazową i w blok zasilania.
Brama VoIP jest zasilana z sieci 230V lub może być zasilana przez buforujący to
zasilanie zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS). Zasilacz awaryjny powinien
dostarczyć sinusoidalne, zmienne napięcie zasilające o gwarantowanej wartości
skutecznej napięcia równej 230VRMS.

3.1 Brama VoIP w obudowie RACK 19”
W tym wykonaniu brama VoIP wyposażona jest w komplet elementów
mocujących do przykręcenia obudowy bramy do szyn montażowych w szafie RACK
19”.
Na płycie czołowej bramy VoIP w obudowie RACK 19” znajdują się gniazda RJ45
kart wyposażeń abonenckich i gniazda sieci Ethernet 10/100 Mb/s Base-T - ETH1 (do
zarządzania lokalnego, zdalnego lub połączeń VoIP) i VoIP (do połączeń VoIP w
bramach GW-8R, GW-16R i GW-24R) oraz zespół diód LED sygnalizujących
aktualny stan bramy.
Wyłącznik zasilania sieciowego (230V AC) oraz oznakowane miejsce podłączenia
uziemienia umieszczone są na płycie tylnej obudowy bramy.

Rys.1

Widok bramy VoIP w obudowie RACK 19”.
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3.2 Brama VoIP w obudowie naściennej
W tym wykonaniu brama VoIP wyposażona jest w komplet elementów
mocujących przykręcanych do boków obudowy i umożliwiających zawieszenie bramy
na ścianie.
Brama VoIP składa się z jednostki bazowej wyposażonej w moduł
sterownika i w moduły funkcyjne z gniazdami RJ45 umożliwiającymi podłączenie do
serwera instalacji abonenckich.
W bramie VoIP w obudowie naściennej karty wyposażeń abonenckich mają
oznaczenia fabryczne i budowę taką samą jak w bramie VoIP w obudowie RACK
19”. Również bloki zasilania, parametry techniczne i funkcjonalne dla obydwu
wykonań bramy są takie same.

Rys.3

Widok bramy VoIP w obudowie zawieszonej na ścianie.

Zalecany przez Producenta sposób podłączania wyposażeń portów wewnętrznych do
bramy VoIP w obudowie naściennej z wykorzystaniem gniazd przyłączy RJ45
opisane są w dalszej części dokumentacji dotyczącej instalacji serwera.
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4 Brama VoIP – podzespoły
Elementy składowe bramy VoIP są oznaczone symbolami handlowymi,
ułatwiającymi ich zamawianie i identyfikację.
Definicje nazw elementów stosowanych w niniejszej dokumentacji:


Jednostka (jednostka bazowa) – to wyposażona w karty, moduły i pakiety
brama VoIP w obudowie przystosowanej do montażu w szafie
teleinformatycznej RACK 19” lub w obudowie naściennej.



karta – to płyta elektroniki wyposażona w złącze pozwalające na
zainstalowanie karty w jednym ze slotów płyty bazowej bramy. W bramie
VoIP kartami są. wyposażenia portów wewnętrznych, karta VoIP (dla bram
GW-8R, GW-16R i GW-24R)



moduł – to też płyta elektroniki ze złączami, ale bez możliwości
zainstalowania w slocie płyty bazowej bramy VoIP.
Modułami w bramie są np.: zasilacz.

4.1 Brama VoIP – zestawienie podzespołów
Tab.15

Specyfikacja elementów składowych bramy VoIP
Nazwa elementu
Jednostka bazowa bramy VoIP (serwer w obudowie RACK 19” z
zasilaczem, płytą bazową PROXIMA-BASE i kartą GW-PROC )

Oznaczenie handlowe
GW-JB

Moduł zasilacza jednostki serwera

PROXIMA-ZAS

Karta sterownika serwera
Karta 4 wyposażeń wewnętrznych analogowych

GW-PROC
GW-LOC4

Karta VoIP (tylko w wersji GW-8R, GW-16R i GW-24R)

GW-VoIP64

Kabel LAN (UTP bez przeplotu)

P/PATCHCORD
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Karty i pakiety bramy VoIP można podzielić na:




moduł zasilacza – jest integralną częścią każdej jednostki bramy VoIP
niezależnie od jej konfiguracji i wyposażenia.
karta sterownika – karta sterownika z procesorem sygnałowym niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania bramy VoIP.
karty i pakiety funkcyjne – umieszczane są w bramie VoIP w zależności od
jej konfiguracji i wyposażenia.

4.2 Zasilanie bramy VoIP
4.2.1

Moduł zasilacza PROXIMA-ZAS
Opis karty:

Nazwa modułu:
PROXIMA-ZAS
Oznaczenie PCB:
704C3
Oznaczenie modułu: PROXIMA-ZAS v2

Złącze J1

Led D10

Moduł zasilacza PROXIMA-ZAS
dostarcza napięć niezbędnych do
poprawnej pracy bramy VoIP

D8

D11
1

Złącze J2
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Specyfikacja złączy na module PROXIMA-ZAS
Nazwa i funkcja złącza:

J1

Specyfikacja złącza:

Nazwa i funkcja złącza:

Złącze do podłączenia transformatora sieciowego.
J11-3 25VRMS ±10%
J12-4 54VRMS1 ±10%

J2

Specyfikacja złącza:

Złącze do podłączenia płyty głównej.
J21
J22
J23
J24
J25
J26,

GND
ON
VBAT
VRING
4VSB
4V

(0V)
(typ. +3,4V)
(+20,3V ÷ +36V)
(54VRMS ±10%)
(typ. +4,17V)
(+4V)

Specyfikacja bezpieczników na module PROXIMA-ZAS
Nazwa i funkcja bezpiecznika:
Specyfikacja bezpiecznika:

B1

zabezpiecza napięcie dzwonienia tr. sieciowego
0,4A T 250V

Nazwa i funkcja bezpiecznika:
Specyfikacja bezpiecznika:

B2

zabezpiecza napięcie główne tr. sieciowego
2A T 250V

Sygnalizacja na module PROXIMA-ZAS:

Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

+4V (dioda LED żółta)
D10
sygnalizuje załączenie napięcia +4V
- świeci się ciągle
poprawna praca – napięcie +4V zasilające płyty
elektroniki bramy jest załączone
- nie świeci się
awaria – brak napięcia +4V (możliwe uszkodzenie
bezpiecznika B2 lub układu załączającego napięcie
+4V)

Opis elementu sygnalizacji:

VBAT (dioda LED żółta)
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Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

D8
sygnalizuje obecność napięcia liniowego VBAT
- świeci się ciągle
poprawna praca – napięcie liniowe analogowych
portów abonenckich jest załączone
- nie świeci się
awaria – brak napięcia liniowego (uszkodzony
bezpiecznik B2) lub uszkodzony tranzystor
załączający napięcie liniowe VBAT

Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

VRING (dioda LED żółta)

D11
sygnalizuje obecność napięcia dzwonienia VRING
- świeci się ciągle
poprawna praca – jest napięcie dzwonienia
analogowych portów abonenckich
- nie świeci się
awaria – brak napięcia dzwonienia (uszkodzony
bezpiecznik B1)

Instalacja modułu zasilacza PROXIMA-ZAS w bramie VoIP
Moduł zasilacza PROXIMA-ZAS przykręcony jest do podstawy obudowy
bramy i nie zajmuje slotu płyty bazowej. Moduł zasilacza połączony jest z
transformatorem zasilającym i z płytą bazową bramy za pomocą dwóch wiązek
przewodów zakończonych rozłączalnymi złączami.
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Rys.5

Widok połączenia modułu zasilacza PROXIMA-ZAS z płytą bazową PROXIMA-BASE
i z transformatorem sieciowym.

punkty mocowania modułu zasilacza

4.3 Karta sterownika bramy VoIP
4.3.1

Karta sterownika GW-PROC

Nazwa karty:
Oznaczenie PCB:
Oznaczenie karty:

GW-PROC
700B2
GW-PROC v1A

Opis karty:
Karta sterownika stanowi podstawowe
wyposażenie bramy VoIP i wchodzi w skład
każdej jednostki bazowej.
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Przycisk
SW1

Gniazdo
J5 (ETH1)

D1 POWER
D2 RUN
D3 VoIP
D4 ALERT

Gniazdo
J6 (ETH2)

Przycisk
SW1

Złącze J1
(systemowe)

D1 POWER
D2 RUN
D3 VoIP
D4 ALERT
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Gniazdo J4
(karta microSD)

Złącze J2
(techniczne)

Specyfikacja złączy na karcie sterownika GW-PROC:
Nazwa i funkcja złącza:

J1

Złącze systemowe karty sterownika (TOP)

Nazwa i funkcja złącza:

J2

Złącze techniczne karty sterownika (BOTTOM)

Nazwa i funkcja złącza:

J4

Gniazdo karty pamięci microSD

Nazwa i funkcja złącza:
Specyfikacja złącza:

J5

Gniazdo LAN (ETH1)
J51 TX+
J52 TXJ53 RX+
J54,5 NC
J56 RXJ57,8 NC

Nazwa i funkcja przycisku:

SW1
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Sygnalizacja na karcie sterownika GW-PROC:

Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

POWER
D1 (dioda LED zielona)
sygnalizuje zasilanie procesora (POWER ON):
- świeci się ciągle:
procesor jest zasilany,
- nie świeci się:
brak zasilania procesora,

Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:

RUN

Funkcja diody LED:

sygnalizuje stan sterownika GW-PROC:

D2 (dioda LED żółta)

- miga 1,0s/1,0s;
poprawna praca procesora: żaden port na
kartach bramy nie jest aktywny
- miga 0,1s/0,1s;
praca serwera: co najmniej jeden port
bramy (wewnętrzny) jest aktywny
- świeci się ciągle,
procesor sterownika nie działa,
- nie świeci się;
procesor sterownika nie działa,
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Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

VoIP
D3 (dioda LED niebieska)
sygnalizuje stan portów i kanałów VoIP
- miga 1,0s/1,0s;
poprawna praca: żaden z zarejestrowanych
portów VoIP nie jest aktywny (nie ma
rozmowy)
- miga 0,1s/0,1s;
port VoIP zajęty: co najmniej jeden port
bramy (miejski) jest aktywny
(trwa rozmowa)
- świeci się ciągle,
procesor sterownika nie działa,
- nie świeci się;
procesor sterownika nie działa,

Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

ALERT
D4 (dioda LED czerwona)
sygnalizuje nieprawidłowe stany bramy VoIP:
- świeci się ciągle:
ostrzeżenie: nadmierna ilość błędów
podczas zapisu/odczytu karty SD
(ostrzeżenia oraz nieprawidłowe stany
parametrów eksploatacyjnych bramy
zapisywane są w raporcie z pracy bramy)
- nie świeci się:
poprawna praca bramy: brak ostrzeżeń,
prawidłowy stan monitorowanych
parametrów eksploatacyjnych bramy
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ETH1 (gniazda ETHERNET)

Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

dioda LED zielona (gniazdo ETHERNET)
sygnalizuje obecność warstwy fizycznej
interfejsu sieciowego LAN (ETH1):
- świeci się ciągle:
brama połączona z siecią LAN,
- nie świeci się:
brak połączenia z siecią LAN,

dioda LED żółta (gniazdo ETHERNET)
sygnalizuje pracę interfejsu sieciowego LAN
(ETH1):

Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

- miga;
sygnalizuje wysyłanie /odbieranie pakietów,
częstotliwość migania jest zmienna, zależna
od ilości przesyłanych danych,
- świeci się ciągle:
brak komunikacji, brak wysyłania /
odbierania pakietów,
- nie świeci się:
brak połączenia z siecią LAN,

Wyprowadzenia portów komunikacji na karcie sterownika GW-PROC:
Na karcie stertownika GW-PROC wyprowadzony jest jeden port LAN (gniazdo
ETH1) służące do komunikacji i zarządzania bramą VoIP.
diody LED gniazd ETH1, ETH2

RJ45 (ETH1)

ETH1

ETH2

RJ45 (ETH1)
Pin
Sygnał
1
2
3
4
5
6
7
8

Tx+
TxRx+
NC
NC
RxNC
NC
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1.
2.

ETH1 – interface 100BASE-T ze złączem RJ45 umożliwiający
obsługę połączeń VoIP i zarządzanie bramą VoIP (bezpośrednio lub
przez sieć LAN).
ETH2 – interface (nieaktywny).

Sygnał TX+/ TX- jest to tor nadawczy karty GW-PROC (karta nadaje), zaś sygnał
RX+/ RX- jest to tor odbiorczy karty GW-PROC (karta nasłuchuje).
Poprawność podłączenia karty GW-PROC do sieci LAN sygnalizowana jest
świeceniem zielonej diody w gnieździe ETH1 na karcie GW-PROC,
nadawanie i odbiór pakietów sygnalizowane jest miganiem żółtej diody w gnieździe
ETH1 karty GW-PROC.
Instalacja pakietu sterownika GW-PROC w bramie VoIP:
Kartę sterownika GW-PROC umieszcza się w przeznaczonym dla sterownika slocie
J8 (PROC) płyty bazowej bramy VoIP

Slot J8 - gniazdo dedykowane
dla karty GW-PROC
Rys.6

Widok bramy VoIP z płytą bazową PROXIMA-BASE i z kartą sterownika GW-PROC.
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4.4 Karty i moduły funkcyjne
4.4.1

Karta wyposażeń abonentów wewnętrznych

Nazwa karty:

GW-LOC

Oznaczenie PCB:

695B2

Oznaczenie karty:

GW-LOC4 v1

LED D2

Opis karty:
Karta wyposażeń wewnętrznych analogowych
obsługuje aparaty analogowe z wybieraniem
tonowym (DTMF) i odbiornikiem CLIP.
Karta dostępna jest jako karta 4 portowa.

Gniazdo J2
D2

Gniazdo J1

Specyfikacja złączy na karcie GW-LOC:
Nazwa i funkcja złącza:

J1

złącze systemowe karty GW-LOC.

Nazwa i funkcja złącza:

J2

gniazdo 4xRJ45 do podłączenia analogowych
linii wewnętrznych.

Sygnalizacja na karcie GW-LOC:
Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

RUN (dioda LED żółta)
D2
sygnalizuje stan karty GW-LOC:
- miga 1,0s/1,0s;
poprawna praca karty, żaden port
wewnętrzny na karcie GW-LOC nie jest
aktywny,
- miga 0,1s/0,1s;
poprawna praca karty, co najmniej jeden
27
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Wyprowadzenia portów wewnętrznych na karcie GW-LOC
Na karcie GW-LOC cztery wewnętrzne analogowe porty abonenckie bramy VoIP
wyprowadzone są na cztery zespolone gniazda RJ45.
Typ złącza: gniazdo RJ45

J2 - A

J24,5

LW 3

Typ złącza: gniazdo RJ45

J2 - B

J212,13

LW 4

Typ złącza: gniazdo RJ45

J2 - C

J220,21

LW 1

Typ złącza: gniazdo RJ45

J2 - D

J228,29

LW 2
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J2-C (LW 1)

J2-D (LW 2)

RJ45
Pin

J2-C
Sygnał

RJ45
Pin

J2-D
Sygnał

17
18
19
20
21
22
23
24

GND
GND
GND
Loc 1a
Loc 1b
GND
GND
GND

25
26
27
28
29
30
31
32

GND
GND
GND
Loc 2a
Loc 2b
GND
GND
GND

RJ45
Pin

J2-A
Sygnał

RJ45
Pin

J2-B
Sygnał

1
2
3
4
5
6
7
8

GND
GND
GND
Loc 3a
Loc 3b
GND
GND
GND

9
10
11
12
13
14
15
16

GND
GND
GND
Loc 4a
Loc 4b
GND
GND
GND

LED
D2
J2-A (LW 3)

J2-B (LW 4)

Każde wyposażenie portu abonenckiego karty GW-LOC jest wyprowadzone
na jedno gniazdo RJ45 umieszczone na karcie. Instalacje teletechniczne abonentów
zakończone wtykiem RJ45 mogą być podłączane bezpośrednio do gniazd RJ45 kart
GW-LOC bramy VoIP.
Producent zaleca by do podłączania instalacji teletechnicznych abonentów
wewnętrznych wykorzystać dodatkowy panel przyłączy krosowych, a połączenia
miedzy panelem przyłączy krosowych a bramą VoIP wykonać używając patchcordów.
Instalacja karty GW-LOC w bramie VoIP:
Karty GW-LOC wyposażeń abonentów wewnętrznych analogowych zainstalowane są
w slotach płyty bazowej bramy VoIP oznaczonych od J1 do J6.
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Sloty GW-LOC J1 – J6

4.4.2

Slot J8 - gniazdo tylko dla karty
GW-PROC

Karta VoIP (bramy GW-8R, GW-16R i GW-24R)

Nazwa karty:

GW-VoIP

Opis karty:

Oznaczenie PCB:

717A1

Oznaczenie karty:

GW-VoIP v1

Karta GW-VoIP umożliwia podłączenie
klientów i serwerów SIP.
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Moduł MDAVINCI na
karcie GW-VoIP

LED D1

Karta GW-VoIP

Gniazdo J4
D2

LED D2 ÷ D4

Złącze J3

Specyfikacja złączy na karcie GW-VoIP:
Nazwa i funkcja złącza:

J3

złącze systemowe karty GW-VoIP.

Nazwa i funkcja złącza:

J1, J2

gniazda złącza modułu MDAVINCI

Nazwa i funkcja złącza:
Specyfikacja złącza:

J4

gniazdo ETHERNET
J41
TX+
J42
TXJ43
RX+
J44,5,7 NC
J46
RXJ48
GND

Sygnalizacja na karcie GW-VoIP:
Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

VoIP
(dioda LED D2 żółta)
sygnalizuje stany kanałów karty GW-VoIP:

31

Brama VoIP ver. 1.00.01

- miga 1,0s/1,0s;
poprawna praca karty, żaden zalogowany port
miejski na karcie GW-VoIP nie jest aktywny (nie
ma rozmowy),
- miga 0,1s/0,1s;
poprawna praca karty, co najmniej jeden port
miejski na karcie GW-VoIP jest aktywny – trwa
rozmowa,
- miga 0,1s/pauza 1,9s;
zajętość kanałów VoIP, wszystkie
licencjonowane kanały VoIP są zajęte,
- nie świeci
konta VoIP nie są zalogowane,

Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

Alarm (alarm wylogowania)
(dioda LED D3 czerwona)
sygnalizuje zalogowanie/wylogowanie karty
GW-VoIP:
- nie świeci się:
karta zalogowana
operatorów VoIP,

do

zadeklarowanych

- świeci się ciągle:
karta
wylogowana
od
jednego
z zadeklarowanych operatorów VoIP
- miga 0,1s/0,1s;
trwa logowanie
operatora VoIP,
Opis elementu sygnalizacji:
Oznaczenie elementu sygnalizacji:
Funkcja diody LED:

karty

GW-VoIP

do

ETHERNET
(dioda LED D4 niebieska)
sygnalizuje obecność warstwy fizycznej
interfejsu sieciowego LAN (ETHERNET):
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- nie świeci się:
brak połączenia z siecią LAN,
- świeci się ciągle:
serwer połączony z siecią LAN,
- miga;
praca karty, wysyłanie/odbieranie pakietów,
częstotliwość migania jest zmienna, zależna
od ich ilości,

RJ45
Pin
VoIP
(LED D2)
ALARM
(LED D3)
ETHERNET (LED D4)

RUN
(LED D1)

1
2
3
4
5
6
7
8

ETHERNET
Sygnał
Tx+
TxRx+
NC
NC
RxNC
GND

Gniazdo
ETHERNET

Sieć LAN (ETHERNET) podłączana jest do gniazda RJ45 na płycie czołowej karty
GW-VoIP.
gdzie:

TX+ / TX- jest to tor nadawczy karty GW-VoIP (karta nadaje)
RX+ / RX- jest to tor odbiorczy karty GW-VoIP (karta nasłuchuje)

Poprawność podłączenia karty GW-VoIP do sieci LAN sygnalizowana jest
świeceniem niebieskiej diody (ETHERNET) na karcie GW-VoIP (Sygnalizacja na
karcie GW-VoIP) nadawanie i odbiór pakietów sygnalizowane jest miganiem tej
diody.
Instalacja karty GW-VoIP w bramie VoIP:
W bramie VoIP karta GW-VoIP instalowana jest w bramach GW-8R, GW16R i GW-24R. Kartę GW-VoIP należy instalować tylko slocie płyty bazowej bramy
oznaczonej jako J7.
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Slot J7 przeznaczony dla
kart VoIP

Slot J8 - gniazdo tylko dla
karty GW-PROC
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5 Brama VoIP – montaż systemu
5.1 Uwagi ogólne
Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowana brama VoIP powinno spełniać
następujące wymagania:
 brak bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych na obudowę
bramy VoIP;
 temperatura w pomieszczeniu od +5 do +35 st. C
 wilgotność poniżej 70%
 brak zapylenia;
 brak bezpośredniego oddziaływania czynników chemicznych;
 brak w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń emitujących silne pola
elektromagnetyczne;
Przed przystąpieniem do instalacji bramy VoIP wskazane jest wykonanie
szczegółowego projektu systemu łączności jaki ma być zrealizowany
z wykorzystaniem bramy VoIP. Projekt należy opracować w uzgodnieniu
z użytkownikiem, uwzględniając:







miejsce montażu bramy VoIP;
rodzaje kabli i sposób ich położenia;
ilość linii wymagających zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych i odgromowych;
warunki zasilania serwera;
warunki uziemienia serwera;
podstawowe dane konfiguracyjne (potrzebne do programowania bramy
VoIP).

Etapy czynności instalacyjnych bramy VoIP:




montaż mechaniczny;
montaż elektryczny (uziemienie, instalacje energetyczne i teletechniczne);
programowanie bramy (konfigurowanie przez przeglądarkę stron www).

5.2 Montaż bramy VoIP w szafie RACK 19”
Pomieszczenie, w którym zamontowana będzie brama VoIP, powinno spełniać
warunki określone w rozdziale Uwagi ogólne.
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Brama VoIP przeznaczona jest do montażu w pozycji poziomej w standardowej szafie
teleinformatycznej RACK 19”.
Szafa RACK 19” użyta do montażu bramy VoIP powinna spełniać wymagania
przeciwpożarowe zgodnie z normą na bezpieczeństwo urządzeń techniki
informatycznej.
Jeśli brama VoIP będzie instalowana w szafie RACK użytkownika, należy zapewnić
ilość miejsca niezbędną do zainstalowania wszystkich składników bramy VoIP – 1U
i ewentualnie dodatkowe miejsce na 1U dla jednego panelu przyłączy liniowych sieci
teletechnicznej użytkownika.
Montaż jednostki bramy VoIP

W celu trwałego i pewnego zamocowania bramy VoIP wykorzystując śruby oraz
zaczepy montażowe do szaf RACK 19” dostarczane przez Producenta wraz z bramą
VoIP należy:
1.

zamontować zaczepy montażowe CLIPKO w szynach szafy RACK 19” –
rozstaw 1U (należy pozostawić 1 pusty otwór montażowy licząc od
znacznika krotności wymiaru U szyny montażowej – na rysunku znaczniki
zaznaczone są strzałkami)

2.

przykręcić dwa uchwyty montażowe (dostarczane wraz z bramą) do boków
obudowy bramy a następnie bramę przykręcić czterema śrubami do szyn
montażowych w szafie RACK 19”:
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5.3 Montaż bramy VoIP w obudowie naściennej
Pomieszczenie, w którym zamontowana będzie brama VoIP w obudowie
naściennej, powinno spełniać warunki techniczne określone w rozdziale Uwagi
ogólne.
Brama VoIP w obudowie wyposażonej w uchwyty przystosowane do zawieszenia
powinien być montowany na ścianie w pozycji pionowej. Szacując wielkość dostępnej
przestrzeni montażowej należy uwzględnić ilość miejsca potrzebnego do
doprowadzenia instalacji teletechnicznych linii abonenckich.
Montaż bramy VoIP w pozycji wiszącej

W celu trwałego i pewnego zawieszenia na ścianie bramy VoIP
wykorzystuje się dwa uchwyty montażowe przykręcane do bocznych ścian obudowy
bramy. Otwory do montażu uchwytów dostępne są bez zdejmowania pokrywy górnej
bramy VoIP.
Rozstaw otworów montażowych wynosi 480 mm. Górny otwór montażowy
umieszczony jest w osi symetrii otworu dolnego.
Średnica śrub montażowych na których będzie zawieszona brama VoIP
nie może być większa niż 6 mm. Kołki montażowe powinny być dobrane
odpowiednio dla śrub o tej średnicy.

37

Brama VoIP ver. 1.00.01

Rozstaw otworów
montażowych
480 mm

Rys.10

Rozstaw otworów montażowych w obudowie naściennej bramy VoIP.
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6

Brama VoIP – instalacje

6.1 Wymagania
Przed przystąpieniem do instalacji bramy należy zweryfikować warunki
techniczne zasilania sieciowego 230V i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
Odpowiednia jakość uziemienia jest niezwykle ważna i powinna podlegać
szczegółowej ocenie wykonanej przez osobę uprawnioną. Skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej powinna być potwierdzona protokołem z pomiaru uziemienia.
Błędna, pobieżna ocena może powodować bardzo poważne w skutkach następstwa
(porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie bramy, itp.).

6.2 Instalacja elektryczna
Gniazdko sieciowe 230V, do której podłączona będzie brama VoIP musi
posiadać bolec uziemiający.
Uziemienie i ochronę przeciwporażeniową bramy VoIP zapewnia połączenie
oznaczonego zacisku ochronnego w obudowie bramy z bolcem uziemiającym gniazda
sieciowego 230V instalacji elektrycznej budynku przez żółto-zielony, oddzielny
przewód w sieciowym kablu zasilającym bramę VoIP.
W przypadku stosowania przedłużaczy zasilania, listew przeciwzakłóceniowych,
UPS-ów i innych urządzeń włączonych między gniazdo 230V z bolcem uziemiającym
a wtyczkę kabla zasilającego bramy, musi być bezwzględnie zapewniona ciągłość
uziemienia.
Uziemienie bramy VoIP

Podłączanie bramy VoIP do gniazdka sieciowego 230V, w którym bolec
ochronny jest zerowany, jest zabronione.
W sytuacji gdy brama VoIP ma być zainstalowana w pomieszczeniu, w którym do
bolca ochronnego gniazd sieciowych 230V podłączony jest przewód zerowy instalacji
elektrycznej budynku należy:
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- wykonać dodatkową, oddzielną instalację uziemiającą. Wykonanie i podłączenie
uziemienia musi być zgodne z wymogami uziemiania urządzeń telekomunikacyjnych
(Polska Norma PN-93/T-42107).
Instalacja uziemiająca powinna być wykonana przewodem o przekroju min. 4 mm2.
Metalowy pręt uziemiający o długości minimum 0,5 m powinien być wbity na
głębokość nie mniejszą niż 0,5 m.
Uwaga!
Powyższy przykład wykonania uziemienia stanowi jedynie zalecenie. Długość pręta
uziemiającego i głębokość jego wkopania zależne są od rodzaju i składu gleby.

- wykonane uziemienie podłączyć przewodem uziemiającym o przekroju zgodnym z
normą, do zacisku uziemiającego zamocowanego z tyłu obudowy obok wyłącznika
sieciowego bramy VoIP.

Punkt podłączenia uziemienia
w obudowie bramy VoIP
Jeśli uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wykonanie dodatkowej
instalacji uziemiającej dopuszcza się możliwość zasilania bramy VoIP z gniazdka
sieciowego 230V bez bolca ochronnego. W takim przypadku bezwzględnym
warunkiem jest zapewnienia dostępu do głównej szyny uziemiającej w budynku, tak
aby możliwe było uziemienie bramy przez połączenie zacisku punktu uziemienia
bramy VoIP przewodem wyrównawczym (uziemiającym) o odpowiednim przekroju
zgodnym z normą, z zaciskiem głównej szyny uziemiającej budynku.
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Jedynie pomiar rezystancji wykonanego uziemienia oraz odpowiednio dobrane
nadprądowe zabezpieczenia energetyczne pozwalają zakładać, że w żadnej sytuacji
na metalowych częściach bramy VoIP nie wystąpi niebezpieczne napięcie.
Uwaga!
Do bramy VoIP podłączone są linie telekomunikacyjne, w których podczas
wyładowań atmosferycznych mogą indukować się napięcia niebezpieczne
dla życia.
Brama VoIP musi zostać uziemiony zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej
dokumentacji.
W przypadku konieczności demontażu bramy należy wyłączyć ją przy pomocy
wyłącznika sieciowego, następnie wypiąć podłączone do bramy urządzenia i dopiero
odłączyć przewód zasilania od gniazda 230V.
Zasilanie bramy VoIP z sieci 230V

W bramie VoIP występują napięcia mogące być niebezpieczne dla życia. Wszelkie
prace instalatorskie przy zdjętej obudowie bramy powinny być prowadzone
z należytą starannością i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Podłączenie zasilania (dopuszczalne po uziemieniu bramy VoIP) sprowadza
się do włożenia wtyczki do gniazda zasilania 230V, 50Hz. Koniecznie należy zwrócić
uwagę na to czy wykorzystywane gniazdo gwarantuje odpowiednią jakość styku, np.
czy nie jest wypalone oraz czy występujące w nim napięcie odpowiada wymaganiom
technicznym bramy VoIP.
Bramę VoIP można podłączyć do gniazdka sieciowego 230V za pośrednictwem
dodatkowego filtru przeciwzakłóceniowego z zabezpieczeniem przepięciowym.

Nieodpowiednie parametry napięcia zasilania sieciowego mogą być
przyczyną poważnej awarii bramy VoIP.
Zasilacz bramy VoIP nie monitoruje parametrów zasilania sieciowego, natomiast
posiada zabezpieczenia i monitoruje stan napięć zasilających karty bramy. Diody LED
w zasilaczu PROXIMA-ZAS sygnalizują nieprawidłowy stan napięć zasilających
istotnych dla działania bramy.

41

Brama VoIP ver. 1.00.01

6.3 Instalacje teletechniczne
Producent zaleca montowanie bramy VoIP w oddzielnej szafie RACK.
Decydując się na montaż bramy VoIP w szafie teleinformatycznej użytkownika
należy zapewnić niezbędną ilość miejsca w szafie RACK dla poszczególnych
składników systemu.
Instalacje teletechniczne w budynku, w którym będzie zainstalowana brama VoIP
w obudowie RACK 19” powinny być sprowadzone do miejsca zainstalowania bramy
w szafie teleinformatycznej RACK.
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7 Brama VoIP - eksploatacja
7.1 Uruchomienie
Brama VoIP powinna być zainstalowana i uruchomiona przez Instalatora
posiadającego autoryzację Producenta. Wszystkie czynności związane z instalacją
bramy powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu urządzeń
telekomunikacyjnych i zasad BHP.

7.2 Bezpieczeństwo eksploatacji
Zasady bezpiecznego i prawidłowego użytkowania bramy VoIP dotyczą instalacji
i umiejscowienia serwera, a także wymagań co do parametrów sieci elektrycznej
i teleinformatycznej.
Brama wymaga zasilania z sieci energetycznej o gwarantowanych parametrach.
Bezwzględnym wymogiem ochrony przepięciowej układów elektronicznych jest
prawidłowe uziemienie bramy. Jakość uziemienia ochronnego musi być kontrolowana
przez osobę do tego uprawnioną.
Urządzenia podłączane do bramy VoIP powinny posiadać świadectwa zgodności
z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Przestrzeganie zasad bezpiecznego i prawidłowego użytkowania bramy VoIP jest
bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania bramy.
Przestrzeganie tych zasad jest podstawą przy uwzględnianiu przez Producenta
wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników.

7.3 Ochrona środowiska
Brama VoIP jest urządzeniem oznaczonym symbolem przekreślonego kontenera
na odpady zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE) oraz polską Ustawą
z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z
2005 r. nr 180, poz. 1495) i Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. „ O bateriach i
akumulatorach” (Dz. U. 2009 Nr 79, poz. 666).
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może
być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym
zbieranie zużytych akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Prowadzący odbiór zużytego sprzętu, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostki, zgodnie z zapisami Ustawy, tworzą odpowiedni system
umożliwiający zwrot tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytymi akumulatorami, sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

44

