
STN2681, çok portlu ISDN-PRI sayısal telefon hat 
arayüzlerine sahip bir dial-up POS Network Gateway 
çözümüdür. Dial-up POS terminalleri ile banka POS 
sunucuları arasındaki iletişimi yönetir.

STN2681, 8 PRI portuna kadar modüler olarak 
genişleyebilir yapıda,  yedekli çift uplink ve çift güç 
kaynağı içeren, carrier-grade bir network çözümüdür.

300bps’ten 56Kbps’e kadar modem hızlarını, V.22 
(1200bps),V.22bis (2400bps)  fast-handshake modem 
modülasyonlarını ve zengin ayarlanabilir modem 
parametreleri ile destekler. 

Network host uplink ve yönetimi için Ethernet arayüzü 
sunar. Dahili HTTPS destekli web sunucusu üzerinden 
hızlı ayar ve yerel yönetim özelliği sağlar.

Temel özellikler:

- 8 porta kadar modüler ISDN-PRI 

sayısal telefon hat arayüzü

- Düşük güç tüketimi

- Hot-swap, yedekli güç kaynakları

- Hot-swap, yedekli uplink kartları

- 300..56Kbps hız aralığında zengin  

modem desteği

- Fast-handshake modem desteği

- Senkron ve asenkron çalışma

- SDLC  ve  VISA protokolleri

- Dahili https web, ssh  sunucu

- Merkezi raporlama, alarm yönetim
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                         Teknik Özellikler

Donanım Mimarisi
 Modüler yapı
 ARM tabanlı, düşük güç tüketen RISC 
işlemci mimarisi
 Yıldız topolojisinde, güvenilir backplane 
yapısı

ISDN-PRI sayısal hat desteği:
Euro-ISDN-PRI desteği
Modüler, 1 ...8 ISDN-PRI portu
E1 / G.703 arabirim ( RJ45) 

Ağ Arayüzü, konsol
10/100 Mbps Fast Ethernet network 
uplink
R232 seri konsol desteği
TCP-IP üzerinden gelişmiş yönetim desteği:

Yönetim
Merkezi web tabanlı raporlama, alarm 
yönetimi
Dahili SSH, HTTPS sunucu üzerinden cihaz 
yönetimi
Caller-ID algılama, caller-id bazında 
raporlama desteği

Address : Bilisim Vadisi Teknopark   Muallim Mah. 
Deniz Cad. No:143/5 A7 Blok Kat:1 No:14 Gebze KOCAELI
E-mail: info@lettateknoloji.com     http://www.letta.com.tr
Tel       : +90 262 641 2020  

POS Modem desteği:
V.22- V.90  (1200-56Kbps)
V.22,V.22bis Fast-POS modulasyon 
desteği
Ayarlanabilir çıkış seviyesi

Senkron / Asenkron  desteği
Senkron SDLC desteği
Asenkron VISA ve özel protokol desteği

 Mekanik Özellikler:
19 inch – 1U, rack mount
Ön yüzden çıkartılabilir güç kaynakları
Ön yüzde güç kaynağı aç/kapa 
düğmeleri

  Besleme:
220V AC giriş
Maks. 100W güç tüketimi
"Hot-swap" yedeklemeli 2 güç kaynağı
IEC tipi çift güç giriş kablosu
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