Telefooncentrales I analoog

tiptel 2/8 USB

Highlights
tiptel 2/8 USB
2 analoge

Professionele analoge telefooncentrale met
PC-configuratie

buiten(net)lijnen
en 8 analoge toestelaansluitingen

De tiptel 2/8 USB is een analoge telefooncentrale voor 2 buitenlijnen
en maximaal 8 toestellen, zoals telefoontoestellen, telefoonbeantwoorders en faxapparaten. Hierdoor kan de telefoonbehoefte van
bijvoorbeeld een kantoor, een werkplaats, of een grotere particuliere
woning optimaal worden geregeld.

Nummerweergave (CLIP:
DTMF/ FSK) op alle
toestelaansluitingen
Buitenlijnbevoegdheid
Doorverbinden van
telefoongesprekken

De tiptel 2/8 USB beschikt over vele comfortfuncties, zoals conferentiegesprekken, personenoproep, doorverbinden, ruggenspraak
en ruimtebewaking. Het is mogelijk om per toestel de buitenlijnbevoegdheid te programmeren. Hierdoor kunt u, per toestel, instellen
of er wel of geen externe gesprekken gevoerd kunnen worden. Ook
beschikt de tiptel 2/8 USB over een ingebouwde fax select functie
waarmee u, zelfs bij slechts één buitenlijn, faxen en telefoongesprekken naast elkaar kunt afhandelen. Daarnaast ondersteunt deze
telefooncentrale het verzenden en ontvangen van SMS-berichten
en de functie nummerweergave*.

Deurspreekstation
aansluitbaar
Telefoonboek met
verkort kiezen en ruimte
voor 100 telefoonnummers
Ingebouwde fax select
functie
Eenvoudige programmering van de telefooncentrale per telefoon of

De tiptel 2/8 USB is eenvoudig te programmeren via een telefoon
of een PC (d.m.v. de USB aansluiting). De configuratie via de PC is
overzichtelijk. Het statusoverzicht van de PC-configuratiesoftware
toont de status van de aangesloten telefoontoestellen.
U kunt op de tiptel 2/8 USB een deurspreekstation, van bijvoorbeeld 2N,
aansluiten. Op deze manier kunt u
met een telefoontoestel eenvoudig
een deur op afstand openen.
Tevens is het mogelijk om de
TSM1 module uit uw vorige tiptel
telefooncentrale over te zetten
naar de tiptel 2/8 USB. Zo kunt u
uw huidige deurspreekstation
blijven gebruiken.

www.tiptel.nl

PC (USB-aansluiting)
Firmware update via PC
of server

* Alleen wanneer de dienst nummerweergave door de netwerkleverancier
vrijgeschakeld is voor de telefoonaansluiting en de beller zijn telefoonnummer meestuurt.
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Functies
Aansluitmogelijkheid voor 2 analoge buitenlijnen
Aansluitmogelijkheid voor 8 analoge toestelaansluitingen
Aansluiting van standaard telefoontoestellen met toonof pulse kiezen (TDK/ IDK)
Gericht gebruik van de buitenlijn voor het eventueel
scheiden van de kosten
Voorkeursinstelling van buitenlijnen
Automatische buitenlijn instelbaar
Reserveren van de buitenlijn
Buitenlijnbevoegdheid
Bevoegdheid voor lokale, interlokale en internationale
gesprekken
Doorverbinden van telefoongesprekken
Wachtmuziek bij doorverbinden
Gratis interne gesprekken
Verschillende belsignalen voor interne en externe
oproepen
Tijdgestuurde dag-/nachtschakeling
Aankloppen bij interne gesprekken door een extern
gesprek
Pick-up, ruimtebewaking
Interne groepen
Personenoproep, urgentie oproep
Instelbare oproepvertraging van buitenlijnoproepen
Ruststand
Oproepomleiding (intern/extern)
Blokkeerfunctie met 20 blokkadenummers en
16 uitzonderingsnummers
Behoud van de instellingen in geval van spanningsuitvan
Buitenlijn 1 kan worden gebruikt bij spanningsuitval
(met een telefoon op aansluiting 1)

Buitenlijnaansluitingen
Spanningsbestendigheid: 120VDC/ 10s
Belimpedantie: > 12 KOhm
Standaard: ETSI TS 103 021

Technische gegevens
Analoge toestelaansluitingen
Voedingsspanning: 40 VDC
Voedingsstroom: 24 mA +/- 10%
Belspanning: 48V +/- 15 %, 50 Hz
Frequentie van de telefoontonen: 425 of 440 Hz
Max. lengte van de telefoonaansluitkabel: 0,6 mm:
450 m
Kiesmethode (analoog): Toon (TDK/DTMF), Puls
Aantal interne verbindingen: 4

EAN code: 405.579.208.308

Netspanningaansluiting
Netspanning: 230 V +6 % / -10 %, 50 Hz
Opgenomen vermogen: max. 15 VA
Opgenomen vermogen in ruststand: < 6 W
Afmetingen
L x B x H (mm): 260x240x50
Gewicht: ca. 700g
Gewicht voedingsadapter: ca. 580g
Behuizingsmateriaal: ABS
Brandbaarheidsklasse: HB
Temperatuurbereik
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: - 20°C tot 70°C
Overig
Telefoonboekinvoer: 100
Telefoonboekgegevens blijven bewaard bij spanningsuitval: >200h
USB-aansluiting: USB 1.0
Audio-aansluiting: 3,5mm connector
Ingangsweerstand: > 10 KOhm
Ingangsspanning: max. 2Veff
Model
tiptel 2/8 USB
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