
eChat Gateway
Utilizați transmițătoarele tradiționale bidirecționale și dispozitivele
eChat PoC bazate pe internet într-un sistem comun

Implementarea transmițătoarelor bazate pe internet nu înseamnă neapărat că trebuie să înlocuiți 
toate radiourile tradiționale cu două căi existente. Soluția noastră eChat Gateway vă permite 
să conectați canalele radio ale radiourilor dvs. existente cu grupurile de discuții ale noului sis-
tem eChat bazat pe internet. Tot traficul care are loc pe canalele asociate poate fi auzit la radio 
folosind cealaltă tehnologie.

Fiecare gateway eChat este capabil să conecteze un canal radio (simplex sau repetor) la un grup 
de discuții eChat. Circuitele controlate de microprocesor ale gateway-ului se ocupă de gestiona-
rea comutării automate TX / RX și de potrivirea nivelului de frecvență audio între cele două siste-
me și, de asemenea, supraveghează funcționarea interconectării (câine de pază).

Gateway-ul eChat și transmițătoarele conectate la acesta sunt cel mai bine instalate într-o loca-
ție în care repetorul dvs. radio are o acoperire solidă sau în cazul unei rețele radio simplex, unde 
majoritatea transmițătoarelor dvs. pot fi accesate la cea mai bună calitate. Conexiunea la siste-
mul eChat necesită o cartelă SIM cu conexiune la internet mobil în bandă largă sau acces Wi-Fi.



Conectați-vă site-urile!
Dacă aveți sisteme radio locale care funcționează pe mai 
multe site-uri, le puteți conecta prin internet folosind stațiile 
Gateway eChat.

Optimizați-vă fluxul de numerar: 
reduceți investiția inițială 
programându-vă cheltuielile!
Doriți să treceți la sistemul eChat de ultimă generație, dar nu doriți să înlocuiți 
toate radiourile bidirecționale existente în același timp? eChat Gateway face 
acest lucru ușor: puteți înlocui transmițătoarele dvs. existente în mai multe 
loturi mai mici într-un ritm care se potrivește cel mai bine companiei dvs.

Măriți-vă gama de comunicări 
într-un mod rentabil!
Dacă nu toți colegii dvs. au nevoie de servicii avansate și de o gamă 
de vorbire de neegalat a sistemului eChat, puteți opera o rețea mixtă 
pentru a optimiza costurile de extindere a gamei.

În cazul în care colegii dvs. utilizează în principal aparate de radio 
bidirecționale pe un anumit site, dar uneori trebuie să păstreze contactul cu 
acei colegi care lucrează într-o locație îndepărtată, atunci ar putea fi suficient 
să le echipați colegii cu dispozitive eChat care funcționează în afara site-ului. 


