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 معرفی شرکت صنایع مخابراتی آراد

ای دانش محور متشکل از نیروهای متخصص و با سابقه با هدف ارائه صنایع مخابراتی آراد مجموعه 

اتوماسیون و ماشین آالت صنعتی و قطعات های الکترونیک و مخابرات، قدرت، کنترل، خدمات مرتبط با سیستم

و لوازم جانبی آنها، همچنین خرید و فروش کاال و لوازم مربوطه، مطالعه و طراحی و مشاوره و انتقال تکنولوژی 

ای و و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری فنی و تولید و ساخت و پشتیبانی  فنی در زمینه تجهیزات رایانه

باشد، که به همت گروهی از مدیران و کارشناسان فنی فعال در حوزه الکترونیکی و مخابراتی میهای سیستم

تاسیس و با همکاری کادر فنی مجرب، فعالیت خود را آغاز و با تالش  98الکترونیک و مخابرات در ابتدای سال 

 وده است.مدیران و کارشناسان توانمند خود تاکنون سهم کوچکی در خدمت به کشور ایفا نم

های موجود و سوابق مدیران این شرکت در حوزه الکترونیک و مخابرات، صنایع به جهت پتانسیل

های تخصصی خود را معطوف به طراحی و پشتیبانی و ارائه خدمات در زمینه فعالیتعمدهمخابراتی آراد 

 مؤثری برداشته است.الکترونیک و باالخص مخابرات نموده و در خصوص ارائه خدمات در این زمینه گام 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:درخصوص سوابق بازرگانی شرکت صنایع مخابراتی آراد می

 )... فروش تجهیزات اکتیو و پسیو )تجهیزات فیبر نوری، مخابرات و 

 DATA SERVERS AND SWITCHES (SISCO, HP &…) 

 ( فروش تجهیزات انتقال دیتا(PDH, SDH &… 

 و تجهیزات نظامی تامین کننده قطعات 

 نمایندگی شرکت فوتل 

 تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات فوتل 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:های الکترونیکی و مخابراتی میدر خصوص طراحی و تولید سیستم

 های حفاظت پیرامونیطراحی سیستم 

 های ارتباطی بین سخت افزار و نرم افزارطراحی پروتکل 

 باشد:مخابراتی آراد تولید کننده موارد ذیل نیز میشرکت صنایع 

 های سامانهICS 

  سامانهPOC  

 کنسولهای فرودگاهی 
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PCM 

 
های فیبر نوری، تجهیزات مالتی پلکسر امروزه با پیشرفت در عرصه صنایع مخابرات و توسعه شبکه

(PCM) نصب و راه اندازی و های انتقال حفظ نموده و سهولت در همچنان جایگاه خود رادر شبکه

گیری از اینگونه تجهیزات در ساختارهای سازگاری با خطوط صوت و دیتا باعث افزایش روز افزون بهره

مخابراتی باالخص در مراکز کم ظرفیت گردیده است. این تجهیزات یک سیستم دسترسی چند 

های ه امکان انتقال کانالهای متنوع بوده کمنظوره )مالتی پلکسر( جهت انتقال صوت و دیتا در ظرفیت

 سازد.میسر می  …,ETH,HDSL.Fiber,V.35,STM1,E1مورد نظر را بر روی بسترهای 

از )ارتباط صوتی( های دو سیمهشامل اینترفیس (PCM)ها، در تجهیزات مالتی پلکسر انواع سرویس

و همچنین  RADIO, 4W E&Mشش سیمه:  هایو اینترفیس MAG,HOTLINE,FXS,FXOقبیل: 

 ETH,V.24,V.35,RS232در تجهیزات مذکور شامل: )قابل انتقال(های دیتای قابل تبدیل پروتکل

SYNC, RS232 ASYNC باشند.می 
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FAT-50T1-IP 

 

 

 

 

 معرفی:

کانال آنالوگ صوتی و دیتا بر روی  32انتقال جهتاین دستگاه یک سیستم مالتی پلکسر 

 E1پورت  4و  100*10پورت اترنت  4، این دستگاه دارای می باشدو اترنت  E1بسترهای فیبر نوری و 

 مدیریت کرد ومی توان  WANرا به وسیله شبکه  PCM .می باشد 1+1و دو پورت اپتیکال به صورت 

ی ارتباط یگر پارامترهای تنظیمات به وسیله و د مانیتور، عملکرد  اعالم خطاتنظیماتی را از قبیل 

 انجام داد. NMSاترنت 

های و توانایی ارسال ظرفیت پایینتوان مصرفی  می تواناین دستگاه های از دیگر قابلیت 

 نام برد.  ،و گسترش شبکههای نقطه به نقطه برای انتقالو صوت دیتا  پایینِ
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 :  امکانات

   باNMS ETH  می توان تمامی تجهیزات PCM    را از طریق شبکهWAN  .مدیریت کرد 

  حالت  3توانایی کارکرد دستگاه درTDM , VoIP , PDH 

  ها ، عملکرد سیستم و وضعیت تجهیزات داخلی از راه دور در دسترس می  اعالم خطاوضعیت

 باشد

  اپتیکال : ماژول  1+1واسطSFP 

  کانال 32پشتیبانی تا FXO/FXS/HOT/RS232   4 کانال 16و تاWE&M/16KHz FXO 

  چهار اینترفیسE1  که امکان کانفیگ برروی آنها وجود دارد و در دو مدChannel  و

transmission .جهت ارائه سرویس استفاده شود 

  چهار اینترفیسETH  

  خط اتصالETH NMS  وخط اتصال RS232 (NMS برای مدیریت تجهیزات را مهیا می ).کند 

  دارای دو تغذیهAC 220 V   وDC-48 V  

  طراحی ماژوالر بر روی کارتهای سرویس  وUPLINK  ها 

  1ارتفاع با دستگاهU  عرض قابل نصب بر روی رک به وinch19 باشد.اینچ می 
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FAT-50T2 

 

 

 معرفی : 

کانال آنالوگ صوتی و دیتا بر روی  32انتقال  این دستگاه یک سیستم مالتی پلکسر جهت

و  100*10پورت اترنت  5می باشد.  این دستگاه دارای  HDSLو  و اترنت E1بسترهای فیبر نوری و 

این دستگاه دارای قابلیت  .می باشد HDSLو یک پورت  1+1و دو پورت اپتیکال به صورت  E1پورت  4

از قبیل و تنظیماتی را  .مدیریت کرد  WANرا به وسیله شبکه آنو می توان  بودهپشتیبانی از اترنت 

 انجام داد.  NMS)  (اترنتینگ تمامی پارامترهای دستگاه را از طریق پورت مانیتور  ها ،  اعالم خطا

 

های کم این دستگاه می توان توان مصرفی پایین و توانایی ارسال ظرفیتهای از دیگر قابلیت

  های نقطه به نقطه و گسترش شبکه نام برد.دیتا و صوت برای انتقال
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 امکانات : 
  تمامی تجهیزات از طریق شبکه  امکان مدیریت و مانیتورینگWAN   و پورتRS232 

  ها ، عملکرد سیستم و تجهیزات داخلی از راه دور در دسترس می باشد. اعالم خطاوضعیت 

  قابلیت ارسال چهار اینترفیسE1  بصورتTransparent    بر روی اپتیک در مد

Aggrigation   امکان کانفیگ یک وE1  در مدهایshare , backup   و dedicate  بر روی

channel  دارا می باشد.ها را 

 دارا می باشد. E1  ،SHDSLقابلیت ارسال دیتا ی اترنت بر روی بسترهای فیبر ،

  اپتیکال  1+1واسط پشتیبانی از(SFP)  ،SHDSL  ،E1 به عنوان  و اترنتuplink  

  کانال برای 32پشتیبانی تا FXO/FXS/HOT/RS232  برای کانال  16و تا 

4wE&M/16KHz FXO 

  چهار اینترفیسETH ( برای ارائه سرویسDownlink )  10/100که مجموع پهنای باند آنها 

mb/s  و یک اینترفیسETH ( برایUplink.) 

 یتمامی بسترها  E1,SHDSL,ETH,Fiber  میتوانند به صورتBackup , share , 

dedicate , aggrigation   سرویس های شبکه وTDM  را بصورتPoint to point   و یا

point to multi point  .انتقال دهند 

  کلیه کانال ها و وضعیت سیستم باLED  است. مشاهدهروی پنل سیستم قابل 

 دارای دو تغذیهV   AC 220  وV DC-48  پشتیبانبصورت 

  ماژوالر بر روی کارتهای سرویس  و طراحیUPLINK ها 

  1ارتفاع با  دستگاهU  باشدمی اینچ 19 قابل نصب بر روی رک و. 
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NEW 

FAT-50T3 
 

 

 

 

 

 معرفی : 

کانال آنالوگ صوتی و دیتا بر روی  32انتقال  این دستگاه یک سیستم مالتی پلکسر جهت

 اصلی هایکارت برای  (Redundant)    پشتیبان هایکارت جودو اشد.بمی E1بسترهای فیبر نوری و 

 جهت و باال بسیار اعتماد قابلیت با محصولی به را آن اپتیک، کارت و مستر تغذیه، کارت شامل سامانه

 .است ساخته تبدیل حیاتی مصارف

 مانیتورینگ و پیکربندی هایقابلیت با NMS افزار نرم از ، محصوالت بقیه هماننداین سیستم   

 .کندمی پشتیبانی RS232و  اترنت پورت طریق از شبکه تجهیزات تمام
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 امکانات : 

 و چهار سیمه از  سیمه دو صوتی هایکانال سیگنالینگ و خط هایتست تمامی از پشتیبانی

  زمین اتصال و کوتاه اتصال مثل NMSطریق 

  اطالعات و کارآیی ،اعالم خطا) نزدیک و دورهای سیستم وضعیتمانیتورینگ و مدیریت 

 (دیگر

 

 پذیری باال در شبکه های گسترده و مدیریت شبکه از طریق پورت  انعطافWAN  

 

 اینترفیس نوع دو دارای Uplink: E1 کارت در 1+1 حفاظت از پشتیبانی Uplink 

 

 سیستم تهویه جهت فن اسالت دارای 

 

 ماژوالر، طراحی  

  1.5 ارتفاعدستگاهU می باشد اینچ 19 قابل نصب بر روی رک و 
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FAT-50T5-1U 
 

 

 معرفی:
Fat-50T5-1U تواند انعطاف پذیری و اطمینان به عنوان نسل جدید مالتی پلکسر، که می

فراهم کند. این دستگاه دارای ترکیبی از بیشتری را متناسب با نیازهای مختلف شبکه و بازار 

 Voice، دیجیتال کراس کانکشن، مالتی پلکسر فیبرنوری یا تکنولوژی PCMهای ویژگی

over IP  است که به درخواست مشتری با یک کلیک بر روی برنامه مدیریتی دستگاه یکپارچه

 شوند.می

Fat-50T5-1U  کندپشتیبان میست که برای کاربر قابل تعریف ااز سه حالت شبکه :
Optical uplink, E1 uplink or IP uplink 

برای دستگاه تعریف شده که به صورت عادی برای اتصاالت مشخص به  E1پورت  4در کل  

با  توانندمی هاپورت این ، مدیریتی افزار نرم از استفاده با کند.عمل می  downlinkصورت 

 پذیری انعطافهایی،  قابلیت چنین ، شوند تعریف مستقل Uplink یک عنوان یک کلیک به

 .میدهد افزایش های چندگانهبرنامه از استفاده هدف با شبکه تجهیزات عنوان به را سیستم

Fat-50T5-1U اترنت سوئیچینگ پورت2 همچنین Mb100/100/10و از  کندمی فراهم را

Learning bridge  و پورتIEEE 802. بر مبتنی VLAN تعویض پورت. کندمی پشتیبانی 

 .کندمی پشتیبانی uplink درگاه به اتصال هنگام Nx64K پیکربندی از اترنت

 استفاده مورد گوناگون هایبرنامه از پشتیبانی برای متنوعی اطالعاتی و صوتی رابط کارتهای

 یافزایش محافظ بهبیشتر  اطمینان ضریب برای دیتا و صوت رابط کارتهای کلیه گیرند،می قرار

 .اند شده مجهز دو الیه
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 امکانات:

 3 حالت مختلفUplink  بر اساس نیاز قابل تعریف است 

  داده، /صوتاز طریق لینک نوری سرویس های چندگانهE1  وETH  قابل ارائه میباشند 

 طریق از اترنت جابه جایی برایبه صورت تضمین شده  ثانیه در مگابیت 100 باند پهنای uplink 

 فیبر

  عدد  4ایجادE1  10/100پورت سوئیچ  2وBT 

 2  ماژولSFP  کیلومتر انتقال را پشتیبانی میکند 120تا  20 اینترفیس اپتیکال که از 

  و یا حالت مستقل پشتیبانی میکند 1+1اپتیکال اینترفیس از دو حال. 

  کانال صوت یا دیتا 48پشتیبانی از 

 های صوتی شامل:ماژول FXS, FXO, Hotline,4WE&M, Magnet and Carrier 

 شامل:  های اطالعاتماژولRS232、RS485、V35、G703 

  ولت به دلخواه مصرف کننده.  -48ولت و  220غذیه تاستفاده از 
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FAT-50T-10-2.5U 
 

 

 

 

 

 معرفی:

FAT-50T-10-2.5U سیستم این .256*256کننده مسدود غیر کانکشن کراس قدرتمند سوئیچینگ 

 کارت . کند می پشتیبانی یافته توسعه شاسی با را 64Kbps کانال 96 و E1   96 می تواند  حداکثر

 نیاز سازی متناسب برای( اترنت) Uplink TDMoIP کارت و PDH ، E1  مانند ، مختلف شبکه های

 .دارند وجود دردستگاه مختلف های شبکه

 مختلف با انواع point to point or point to multipoint های شبکه برای تواند می دستگاه این

 از استفاده با را D/I (Drop/Insert)عملکرد  تواند می و. شود ریزی برنامه اطالعات جایی جابه

 .دهد کراس کانکشن انجام ماتریس

FAT-50T-10-2.5Uقدرتمند سیستم توسط NMS از/محل در تشخیص ، زمان بر واقعی نظارت برای 

 مرکز طریق از دور راه از توان می را سیستم افزار نرم .شود می مدیریت ها اعالم خطا کنترل و دور راه

  .کرد بارگیری سایت در کاربر متخصص فیزیکی حضور بدون مدیریت کنترل
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 امکانات:

 دور راه از را افزار نرم و عامل سیستم ارتقا قابلیت. 

 64 شامل همزمان داده ماژولKbps co-directional, N×64Kbps data 

interface; 

 رابط با ناهمزمان های داده ماژول RS232 و RS485؛ 

 های صوتی شامل: ماژولFXO, FXS, Hotline, Magneto, Carrier-wave and 

2/4-wire E&M interface 

 6 ، تغذیه منبع برای ثابت اسالت 2 ، مستر کنترل کارت برای ثابت اسالت 2: اسالت 10 کل در 

 نیاز مورد خدمات برای اسالت

  :ماژولهای اطالعاتی شاملRS232、RS485、V35、G703 

 2.5 با ارتفاع دستگاهU   اینچ دفتری. 19قابل نصب بر روی رک 

 افزونگی کنترلر مانند اطمینان قابلیت با سیستم طراحی ، Uplink 1+1 دوتایی  تغذیه منبع و

AC&DC به صورت هم زمان و مجزا 
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FAT-50YJ-4U/6U 

 

 

 

 معرفی:

FAT-50YJ-4U/6Uمالتی یک در ضمن ،بوده نقلیه وسیله روی بر نصب قابل یدستگاه 

 دسترسی همچنین و ، دیجیتال و آنالوگ صدای مختلف انواع از و باشدمی یکپارچه پلکسردسترسی

 با خود E1 استاندارد رابط یا نوری رابط طریق از تواند می دستگاه این .میکند پشتیبانی ها داده به

 رابط یا E1 توسط Point to Point ارتباط برای دستگاه این .کند برقرار ارتباط انتقال تجهیزات سایر

 قدرتمند متقابل اتصال ماتریس طریق از را D/I (drop/insert) عملکرد و. شود می استفاده نوری

 آنالین تست توابع. کند می فراهم IPS کارت با را PABX  شبیه عملکردی کند. همچنین می فراهم

 را صوتی کانال تشخیص میشود مشترک خط تست و دور راه از کانال مدار تست شامل که پیشرفته

 .کند می آسان و ساده بسیار

FAT-50YJ-4U/6U یک عنوان به multiplexer یکپارچه دسترسی نقلیه، وسیله روی بر نصب قابل 

 را شبکه عملیاتی وضعیت توان می آن از استفاده با که میدهد ارائه را NMS قدرتمند سیستم یک با

 آزمایش و زمان اسالت مجدد تنظیم ، نقص یابی مکان جمله از عملکردهایی و کرد کنترل ظهلح در

 .داد انجام راحتی به توان می را آنالین
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 امکانات:

 :پشتیبانی از انواع رابط انتقال مانند E1, PDH, SDH, TDM over IP, HDSL and 

PONو غیره 

 :پشتیبانی از FXO, FXS, 2/4W E&M, RS232, RS485, V35, G703, ETH, 

carrier, magnet etc 

  های همزمان و ناهمزماناز دادهپشتیبانی 

 داده پورت پیکربندی از پشتیبانی N * 64K 

  عملکرد مانندIPBX  پشتیبانی از کارت :IPS 4 digital trunk E1 (PRI, V5, NO.1 

Signaling and NO.7  Signaling)   200 وگسترش تا SIP  

  :سیستم مدیریت شبکه قوی 

 نمایش و شناسایی NMS طریق از توان می را دور راه یا محلی دستگاههای عملیاتی وضعیت

 .داد

 توسط نگهداری و ها دستگاه تنظیمات ، آنالوگ رابط سطح تنظیم ، متقابل اتصال حالت تنظیم

NMS است آسان. 

 از تغذیه منبع های کارت. است شده طراحی غبار و گرد و ضربه ضد ضخیم، صورت به شلف 

 .است تعویض قابل پشتیبانی برد. کنند می استفاده اضافی گیری پشتیبان
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FAT-50T-19-3.5U 

 
 

 

 

 

 

 معرفی:

 بدون متقابل اتصال7680*7680  ایجاد امکان با قدرتمند سوئیچینگ ماتریس یک دستگاه این

 پشتیبانی  64Kbps کانال 240 و E1 کانال 240 از حداکثر انبساطی شاسی با سیستم .باشد می  انسداد

 برای( اترنت)TDMoIP آپلینک کارت و PDH ، E1 کارت مانند ، شبکهمختلف  های کارت .کند می

 .باشند می دسترس در مختلف های شبکه نیاز سازی متناسب

 یا نقطه به نقطه های شبکه برای تواند می دستگاه این. است شده طراحی پذیری اطمینان  با سیستم

 D/I عملکرد تواند می و شود، پیکربندی متفاوت جایی به جا دستگاههای با نقطه چند به نقطه

(drop/insert)  دهد انجام  متقابل اتصال ماتریس از استفاده با را. 

FAT-50T-19-3.5U قدرتمند سیستم توسط NMS محل و در تشخیص ، واقعی زمان بر نظارت برای 

 شود مدیریت می ها اعالم خطا کنترل و دور راه از یا
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 امکانات:

 ِشبکه از  ، کاره همه مراقبت فرم پلت پشتیبانی E1 ، PDH و TDMoIP 

 دور راه از را افزار نرم و عامل سیستم ارتقا قابلیت 

 پورت NMS: رابط RS232 اترنت؛ یا 

 برای ثابت اسالت 2 ، مستر کنترل کارت برای ثابت اسالت 2: اسالت 19 دارای مجموعا 

 نیاز مورد خدمات  برای اسالت 15 ، تغذیه منبع

 .شامل داده های ماژول RS232 ,RS485 , V35 , G703 

 رابط شامل صوتی ماژول FXO ، FXS ، Hotline ، Magneto ، 2/4 و موج حاملWIRE 

E&M 

 رابط با ناهمگام داده ماژول RS232 و RS485 

 64 کاربری رابط: شامل سنکرون داده ماژولKbps ، داده رابط N*64Kbps 

 3.5 ارتفاع استانداردبا  حمل قابل شاسیU دفتری   اینچ 19   قابل نصب بروی رک و

 میباشد

  دوتایی 1+1 آپلینک و تغذیه منبع ، افزونگی کنترلرطراحی با ضریب اطمینان باال ماننده 

 با تغذیه منبع AC220V یا DC-48V یا AC220V + DC-48V 
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PDH 

 
PDH  مخففPlesiochronous Digital Hierarchy  شبکه سلسله مراتبی دیجیتال شبه(

و پورت داده بر روی بستر  E1 ,ETHهای قادر به انتقال سرویس PDHهای باشد. سیستمسنکرون( می

توان به کپسوله کردن بوده که از ویژگیهای این سیستم می (155Mb/s)فیبر نوری با پهنای باند 

با  UNTAGوTAGبرای ارسال دیتای  2(، داشتن سوئیچ الیه GFP)پروتکل  Data یهاسرویس

 OAM (Operationپارچه شبکه ، برخورداری از مدیریت یکQ in Q,802.1استانداردهای 

Administrative Maintenance) های برای نگهداری و مدیریت تمامی دستگاهPDH  موجود در

بر روی بستر فیبر نوری تا  1+0و  1+1شبکه، تخصیص پهنای باند بر روی اترنت و ارسال دیتا بصورت 

 اشاره نمود. Multimode, Singlemode,WDSMکیلومت بصورت  120فاصله 

 Point to Multiها با یکدیگر به صورت های جدید، ارتباط دستگاهاست در مدلالزم به ذکر 

Point,Point to Point   1.2با پهنای باندGb/s میسر شده که قابلیت استفاده در انواع توپولوژی-

و ... را در این گونه تجهیزات ایجاد میکند که در نهایت باعث  Star, Mesh,Ringهای شبکه از قبیل 

در شبکه های زیر ساختی  SDH-STM4ها و امکان جایگزینی این مدل به جای تجهیزات هزینهکاهش 

 گردد.مخابراتی می
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FAT-50E-16E1 
 

 
 معرفی : 

(  1+1و شبکه ) اترنت ، اینترانت ، اینترنت ( بر روی بستر فیبر ) E1این سیستم جهت انتقال 

 16مورد استفاده قرار می گیرد. انتقال حداکثر  150Mb/sبا نرخ انتقال  Point to Pointبه صورت 

روی فیبر ارسال می نماید، این دستگاه دارای  ETH10/100کانال  4اهم( و همچنین  75) E1کانال 

تیکال به صورت اپ DIP switchesکانال اپتیکال است که از کانال چهارم توسط  1کانال الکتریکال و  4

از  NMSیم، مانیتور کردن و مدیریت لینک مقابل توسط نرم افزار قدرتمند یا الکتریکال استفاده نمائ

و  RS232و همچنین یک اینترفیس  EOWمی باشد، داری یک پورت  ETHو  RS232طریق پورت 

 از ویژگی های مهم این سیستم می باشد. Alarmیک پورت 
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 امکانات : 

 امکان انتقال شبکه اترنت 

  مشاهده تنظیمات و اطالعات سیستم محلی و ریموتامکان مشاهده خطاها و 

  قابلیت استفاده از  نرم افزارNMS   از طریق پورتRS232  وETH  همچنین این امکان به 

 را مدیریت نماید. PDHکل تجهیزات  WANکاربر داده می شود از طریق شبکه 

 کانال  16امکان انتقالE1  مطابق با استانداردITU-T G.703  وG.742 و G.823     

  کانال     4امکان انتقالETH کانال الکتریکال  4 که(10/100M ) 100و یک کانالBASE  

 (SFP)نوری 

  قابلیت  دارایVLAN و special VLAN  وbroadcast protection  و فعال و غیر فعال

 سازی کانالها 

  دارای قابلیت بروزرسانی دستگاه ریموت 

  دارای قابلیتloop  کردنE1  ها جهت تست 

   دارای قابلیتEngineering Order Wire (EOW) 

  150فیبر نوری با سرعتMb/s 60 وKm بدون استفاده از تکرار کننده 

  بصورت پشتیبان( 1+1فیبر نوری( 

  وات ( 10توان مصرفی پایین ) کمتر از 

  به دلخواه مصرف کننده.ولت   -48ولت و  220تغذیه استفاده از 

  1ابعاد دستگاهU  باشداینچ می 19بر روی رک  نصب و قابل 
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FAT-50 GE 
 

 

 

 عرفی :م
مورد  activeجزء دستگاههای انتقال نوری می باشد که در الیه  PDH FAT50GEدستگاه 

اترنت را روی بستر  Mbps 1000و  E1 4/8/16استفاده قرار می گیرد. این دستگاه قابلیت ارسال 

استفاده می کند. تعداد چهار  PDHکل پهنای باند موجود بر روی  Gbps 1.2فیبر دارد که از مجموع 

 Shareوجود دارد که مجموع پهنای باند کل آنها بصورت  PDHعدد پورت اترنت بر روی دستگاه 

 می باشد .  Mbps 1000حدود 

 این دستگاه میتواند در دو مد کار کند :

 pointرا بصورت  E1,ETHکه دیتای  های دیگر PDHهمانند سایر  point to pointبصورت  -1

to point  ارسال کند. در حالتpoint tp point  دو پورت فیبر دستگاه میتواند پهنای باند

کار می  1+1ارسال نماید که اینترفیسهای فیبر بصورت  doubleبصورت  Gb/s 2.5حدود 

 کند. 

 

اه می باشد و تاکنون به که یکی از ویژگیهای بارز این دستگ point to multi pointبصورت  -2

تاکنون  point to multi pointقادر به ارسال دیتا بصورت  PDHدستگاههای  SDHغیر از 

 نبوده اند. 
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 امکانات : 

  ارسال دو پورتRS232  بصورتpoint to point  

  داشتنOrder Wire  برای ارتباط دو اپراتور 

  اینترفیس اترنت گیگا می تواندBroadcast protection , QinQ (Vlan)  را ساپورت کند و فعال

 سازی و غیر فعال سازی پورتهای اترنت را انجام داد. 

  فراهم کردن پورت سریال وEth  برای مدیریت دستگاه 

  16دارایE1  می باشد که براساس استانداردG.703  طراحی شده اند وjitter  آن براساس استاندارد

G.742  وG.823  طراحی شده است . همچنین بصورتlocal , remote  می تواندloop  کردنE1 

 ها را ساپورت کند. 

  220ساپورت کردن پاور VAC  48-و VCD  بصورتoptional  

  1در ابعاد دستگاهu  میباشداینچ  19و پهنای 
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FAT-50E-4/8E1 
 

 

 

 

 :معرفی

PDH های سرویس راحتی به که است نقطه به نقطه صورت به ، کوچک انتقال دستگاه یک E1 اترنت و 

 بر مگابیت 155 انتقال سرعت با .کند می منتقل دور مکانی یا و کار محل یا کاربر نظر مورد محل به را

 410/100M* همچنین و E1 8 تا 4 حمل برای کافی باند پهنای و کند می کار نوری کابل طریق از ثانیه

 تغذیه منبع طراحی و شده محافظت خودکار 1+ 1 نوری شبکه رابط . دارد  سوئیچینگ اترنت های داده

 برای 100Mbps باند پهنای .دهد می افزایش چشمگیری طرز به را سیستم اطمینان و کارایی دوگانه

 سوئیچ های درگاه و ، گیرد می قرار استفاده مورد تضمینی صورت به اترنت های داده جایی به جا

 است شده ارائه صوتی ارتباط برای   (EOW)سفارشی سیم.کند می پشتیبانی STP و VLAN از اترنت

 .است مفید بسیار تجهیزات نصب هنگام در که

 FAT-50E-4/8E1.شود می پشتیبانی ETH / RS232 /NMS های رابط با  شبکه داخلی مدیریت

  .باشدمی  دور راه دیجیتال شبکه به دسترسی برای صرفه به مقرون بسیار حل راه یک
P

D
H
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 امکانات:

 155 انتقالMbps مختلف های داده ترافیک برای را باند پهنای ، نوری فیبر طریق داده از 

 سازد می مناسب

  پشتیبانی ازWEB/GUI/SNMP NMS 

 1+  1 خودکار محافظت از نوری شبکه رابط پشتیبانی   

 NMS دارد را دور راه/  محلی تجهیزات وضعیت بر نظارت و عملکردو  خطا اعالم قابلیت 

 رابط مطابقت E1 عملکرد با ITU-T G.703 ، G.742 و G.823 Jitter 

 اترنت سوئیچ پورت 4 دارای 

 1 ارتفاع با حمل قابل دستگاهU است" 19  عرض و   

   220 دوگانه تغذیه دستگاه بنا به درخواست ازAC 48- وDC کند می پشتیبانی 
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SDH 

 
 STM-64 تا STM-1 نرخ های مختلف تبادل داده ازهستند که از  سیستم های انتقال نوری

 .پشتیبانی می کنند

و ترافیک شبکه های دیتا در  (1Eهای ی )کانالبه انتقال اطالعات شبکه های تلفنهر جا که نیاز 

استفاده می شود. با ایجاد  SDH فواصل زیاد و در ظرفیت های باال باشد، از سیستم های انتقال نوری

دستگاه ها که توسط فیبرهای نوری با یکدیگر متصل می شوند، امکان ایجاد ارتباطات شبکه ای از این 

شهری، بین شهری و کشوری و انتقال اطالعات با سرعت باال فراهم می شود. در مراکز مخابراتی برای 

استفاده می  SDH برقراری ارتباط تلفن و اتصال کاربران به اینترنت از سیستم های انتقال نوری

. این سیستم ها ارتباط نقاطی که نیاز به داشتن ارتباط مطمئن و بدون اختالل در فواصل دور را شود

دارند را برقرار می کنند. ارتباط بین واحد های یک مجموعه صنعتی بزرگ، دکل ها و چاههای نفت، 

مطمئن ایستگاههای کنترل خطوط انتقال برق، نفت، گاز و پتروشیمی که همگی نیاز به یک ارتباط 

برقرار  SDH برای انتقال اطالعات کنترلی، صوت، دوربین های تحت شبکه و.. دارند، با سیستم های

 .می شود
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FAT-60-16-1U 

 

 
 معرفی:

FAT-60-16-1U جدید دستگاه یک SDH / MSTP قابل نوع از فرم پلت این .است پیشرفته 

 تواند می دستگاه این .است SDH و مترو های شبکه به دسترسی هدف با و کوچک اندازه با ، ملح

 همچنین وMultiplexer Add-Drop (ADM) ، Multiplexer Termination (TM) عنوان به

 .کند کار SDH به اترنت گیگابیت مبدل عنوان به

FAT-60-16-1U 64 از ، قوی بسیار متقاطع اتصال قابلیت باK به افزایشی/کاهشی صورت به را 

میتواند  STM-1 / STM-4نه تنها پورت اپتیکال  .کند می پشتیبانی SDH متقابل ارتباط صورت

نیز به صورت شبکه   n*E1فعال باشد به صورت همزان میتوان از پورتهای  Uplinkبه عنوان شبکه 

Uplink  .همزمانی کار با شبکه  استفاده کردUplink   اپتیک وE1 تنظیم شبکه بسیار  ، برای کاربر

 انعطاف پذیری را ایجاد میکند.

 سرویس متغییر، تغذیه منبع و لینک از حفاظت ، پذیر انعطاف شبکه با ، قدرتمند متقابل اتصال سوئیچ

 را صرفه به مقرون و مطمئن ، کارایی بهترین با FAT-60-16-1U که است داده و صوت مختلف های

 .نماید SDH شبکه به E1 TDM شبکه از یکپارچه انتقال برای مناسب دستگاهی  به
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 امکانات:

 5های نوری پشتیبانی از پورت x STM-4, or 14 x STM-1 

 ها به صورت انتخابی از بین  داده رابط از پشتیبانی V35 ، FV35 ، RS232 

  پشتیبانی رابط آنالوگ ازFXS, FXO, 4 wires E&M, MAG and HOT line 

  18های الکتریکی درگاهپشتیبانی اترنت از x GE, 26 یا x FE 

  کارتIPS  از کار عمومیPABX  :برای تمام اشکال تماس تلفنی مانندcaller display, 

call forward, call transfer, call waiting, call pickup, call back, call 

hunting, DND (Do Not Disturb), DID (Direct Inward Dial), DOD 

(Direct Outgoing Dial), CDR (Call Detail Record), IDD & DDD lock, 

wake-up call, voice mailbox, \background music …  کندپشتیبانی می 

 عنوان  به کاره همه تنظیم قابل عملکردSDH switch, DXC, TDMoIP switch, 

IPPBX or signaling gateway 

 1+  1 با تنظیم قابل حفاظتی سیستم MSP ، شبکه از حفاظت SNCP 1+1کاربری  حفاظت و 

 های کارت و تنه برای مشترک اسالت 3 و تغذیه منبع 1 ، مستر کارت 1 با اعتماد قابل ساختار 

 کاربردی

 تغذیه ترکیب منبع هراز  پشتیبانی  AC ، DC ،  

  1 ارتفاعدستگاه بهU ، میباشد. اینچ 19رک در نصب قابلو 
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FAT-60-16-2.5U 

 
 

 

 معرفی:

FAT-60-16-2.5U از تجهیزات MSTP ًسیستم نوع همه ، است پرقدرت و جور و جمع کامال 

 از.  کند می ادغام هم با را IP Ethernet ، SDH ، PDH ، DDN ، PCM مانند ، انتقال های عامل

 digital cross connect (DXC), IPPBX, voice/dataمانند  ، دیجیتال خدمات نوع همه

drop/insert services all-in-one میکند پشتیبانی. 

FAT-60-16-2.5U 10 دارای ، ماژوالر پیشرفته طراحی باGbps دستگاه ،که است اجرایی حافظه 

 .دهد ارائه مدرن ارتباطات تقاضای انواع تحقق برای را خدمات پذیرترین انعطاف سازد می قادر را

 را رابط کارت سریع تعویض قابلیت و دوگانه تغذیه منبع ، دوگانه جور دستگاه کنترلر و جمع شاسی

 می تبدیل  شبکه هسته برای حتی ، دسترسی  تجهیزات ترین مطمئن به را آن و ، کند می فراهم

 .کند

 ، SDH ، TDMoverIP سوئیچ عنوان به از آن توان می ، دارد که باورنکردنی و کاره همه قابلیت با

 کرد پیکربندی هم را با همه حتی استفاده کرد و یا IPPBX سوئیچ و کانکشن کراس دیجیتال سوئیچ

 .کرد فراهم ها کانال این همه بین را سیگنال تبدیل و متقابل اتصال و
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 امکانات:

  4پشتیبانی از پورتهای نوری x STM-16, or 14 x STM-4, or 28 x STM-1 

 قابلیت تبدیل و تعویض کارتها بر روی دستگاه 

 2016 انسداد بدون سوئیچینگ با بزرگ مقیاس در گسترده سوئیچینگ ظرفیت x 2016 

VC12 

 کارت و  بدنه برای رایج اسالت عدد 6 و 1+  1 تغذیه منبع ، 1+  1 کنترلر با اعتماد قابل ساختار 

  .کاربر های

  و انواع کارتمعمول بر روی بدنه طراحی ماژوالر انعطاف پذیر و اسالت های داشتن 

 2.5 با ارتفاع دستگاهU  میباشد فن نصب شده بر روی دستگاه با اینچ 19 قابل نصب روی رکبا 
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FAT-60-16-3.5U 

 
 

 

 

 

 معرفی:
FAT-60-16-3.5U تجهیزات خانواده از MSTP  انواع که ، است پرقدرت و کوچکدستگاهی 

 ادغام هم با را IP Ethernet ، SDH ، PDH ، DDN ، PCM مانند ، جایی جابه عامل سیستم

 ، (IPBX) ،(DXC) دیجیتال متقابل اتصال قبیل از ، دیجیتال خدمات تمام از پشتیبانی کند؛می

 .اندشده آوری گرد اینچ 19 وعرض ، 3.5U ارتفاع با شلف یک در همه دیتا و صوت خیز و افت سرویس

FAT-60-16-3.5U اصلی باس پشتیبانی ریزی برنامه ، پیشرفته ماژوالر طراحی با است دستگاهی 

 مدرن ارتباطات تقاضای انواع تحقق برای منعطف خدمات ارائه امکان که ثانیه ، بر گیگابیت 20حجم  با

 رابط کارت سریع تعویض قابلیت و دوگانه تغذیه منبع ، دوگانه کنترلر حاوی آن کوچک شاسی .دارد را

 هسته و اصلی شبکه در حتی ، دسترسی راه ترین مطمئن بهبه این دالیل  دستگاه و ، کندمی فراهم را

 .شودمی تبدیل ای

 دیجیتال سوئیچ ،  SDH ، TDM سوئیچ عنوان به  تواندمی نکردنی باور هایقابلیت با  دستگاه این

 تبدیل و متقابل اتصال و برنامه ریزی شود هم با آنها تمام حتی یا و IPPBX سوئیچ ، کانکشن کراس

 .دکن فراهم ها کانال این همه بین را سیگنال
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 امکانات:
 4032 انسداد بدون سوئیچینگ با  باال سوئیچینگ ظرفیت VC12*4032 

 های کارت ی برا معمول اسالت 15 و 1+  1 تغذیه منبع ، 1+  1 کنترلر با اعتماد قابل ساختار 

 کاربر و ترانک

 سوئیچ عنوان به کاره همه تنظیم قابل عملکرد SDH ، DXC ، TDMoIP ، IPPBX یا 

 سیگنال ارسال

  4 ظرفیت با نوری پورتها از قابلیت پشتیبانی*STM-16 64 یا*STM-1  

 12 الکتریکال با ظرفیت  پورتهای از اترنت پشتیبانی قابلیت*GE 120 یا*FE 

 1+  1 با تنظیم قابل پیشرفته حفاظتی سیستم MSP ، شبکه از حفاظت SNCP رابط و 

 1+1کاربری 

  کارتIPS  تلفن  400میتواندSIP  ترانک  200را ثبت و یاSIP را تعریف کند 

  کارتIPS  میتواند تمام قابلیتهایPBX  ، را داشته باشد مانند: انجام تماس ، انتقال تماس

 ,DND (Do Not Disturb)اتصال تماس ، ارسال تماس ، پاسخ تماس، تماس مجدد، 

DID (Direct Inward Dial), DOD (Direct Outgoing Dial), CDR (Call 

Detail Record), IDD & DDD lock,.... موزیک زمینه، زنگ بیدارباش، و ، 

 دیجیتال و آنالوگ صوتی سیگنالینگ تبدیل از پیشرفته سیگنالینگ تعویض ویژگی 

 SIP, ISDN/PRI, SS7, V5.2, R2, DTMF, 4Wiresشامل  کند می پشتیبانی

E&M, FXS/FXO باشدو.... می 

  پشتیبانی خط اتصال آنالوگ ازFXS, FXO, 4 wires E&M, MAG and HOT line 

 میان از ها داده رابط انتخاب V35 ، FV35 ، RS232 

 کاربری های کارت و ترانک های کارت انواع و کنترلر تعویض قابلیت 

 ترانک های کارت برای برایج رایح های اسالت بعالوه ، ماژوالر طراحی با باال پذیری انعطاف  

 کاربری و

 3.5 ارتفاع با دارای شلفU ، در پشت دستگاهفن با یک واحد  اینچ 19 وعرض 
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FAT-60C-GE 
 

 

 

 

 

 

 

 معرفی:

FAT-60C-GE جدید نسل ، SDH / MSTP و قابل حمل است  دستگاه فرم این است پلت پیشرفته 

-Addعنوان  به تواند می است این دستگاه .SDH و مترو های شبکه به دسترسی هدف با

DropMultiplexer (ADM)   ،Termination Multiplexer (TM)   و همچنین به عنوان مبدل

 کند. گیگا اترنت کار

FAT-60C-GE متقاطع اتصال ، این دستگاه از باشدقوی می بسیار متقابل اتصال توانایی دستگاهی با 

SDH 64K نوری پورت .کند می پشتیبانی STM-1 / STM-4 عنوان به تواند می uplink کار شبکه 

کند.  پیکربندی شبکه عنوان به را n x E1 های پورت تواند می به طول همزمان همچنین ، کند

 برای را پذیر انعطاف بسیار ای شبکه پیکربندی ، کنند می کار هم با که E1 و نوری شبکه پیوندهای

 .کند می فراهم مصرف کننده
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 امکانات:

  های  نقطه به نقطه، چین و رینگ شبکهپشتیبانی از 

 به اترنت گیگابیت تبدیل STM-1 ، تا داده سرعت VC12*63 

  قابلیت استفاده همزمان ازSTM1 ،STM4   وn*E1  

  2استفاده از*STM1  2و*STM4  بابت محفاظت از رینگ 

   پورت الکتریکال  4پشتیبانیGE   پورت الکتریکال  3وGE  ل پورت اپتیکا 1به همراهGE  

  دارای کانالOrder Wire   برای انتقال صوت به صورت نقطه به نقطه و یا یک نقطه به چند

 نقطه 

 افزونگی منبع تغذیه با هر ترکیبی 

 قابلیت بروز رسانی و نصب نرم افزار از راه دور 

  دارای هر دو منبع تغذیهAC  وDC 

  1دارای ارتفاعU  میباشد. اینچ 19و عرض 
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TDM over IP 

 
مبتنی بر  یاهبر روی شبکه T1و  E1های به منظور انتقال کانال TDM over Ethernetتکنولوژی 

IP  های فوق العاده این سیستم امکان برقرارری ارتباط از طریق طراحی گردیده است. یکی از مزیت

هت جاینترنت و استفاده همزمان چند دستگاه به طور همزمان در یک شبکه واجد و مدیریت یکپارچه 

های مربوطه به صورت مجزا جهت مدیریت پهنای باند و نیز تایم اسالت T1و  E1 پیاده وسوار نمودن

ده و به دلیل دارا بودن نرم افزار وهای مختلف قابل ارائه بات در ظرفیتباشد. اینگونه از تجهیزمی

نماید. الزم به ذکر است ای را محیا میامکان مدیریت پیشرفته با کاربری بسیار ساده NMSگرافیکی 

 QOSاین تجهیزات دارای استاندارد  IPو دیتای  TDMبه دلیل نیازمندی ارسال همزمان دیتاهای 

داده و سپس از باقی  T1و یا  E1ی های تبدیل شدهدیتا را به پکت یهایت ارسال پکتبوده که اولو

نماید. اینگونه از تجهیزات در مانده پهنای باند در دسترس جهت انتقال دیتای اترنت استفاده می

توان از آن به عنوان پشتیبان پورت پورت اترنت دارای یک پورت فیبر نوری بوده که می 4های مدل

 استفاده نمود. Uplinkاترنت 
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FAT-50C-1/4/8/16D 

 

 
 معرفی : 

عدد بر روی بستر اترنت که با پیشرفت  16تا  1با ظرفیت  E1این سیستم جهت انتقال 

فراهم  IPرا به  TDMتکنولوژی و گسترش شبکه های اترنت، این دستگاه امکان اتصال و ارتباط شبکه 

می نماید. این دستگاه به عنوان یکی از تجهیزات ارتباطی جهت اتصال دو شبکه در مرکز مخابراتی 

یا ایستگاه های موبایل ، ..... مورد استفاده قرار می  PBXاستفاده می نمایند مانند  E1که از بستر 

 قابلیت مدیریت می باشد. NMSرا دارد و توسط نرم افزار  IPگیرد، همچنین قابلیت دریافت 
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 امکانات : 

  پشتیبانی ازQOS  برایE1 

  قابلیت استفاده در شبکه به صورتPoint to Point   وPoint to Multipoint  

 قابلیت انجام تنظیم از راه دور 

  قابلیت فعال سازی یا غیر فعال کردن تعدادE1 ها برای کاهش پهنای باند مصرفی 

  ی که شبکه دارای تاخیر می باشدیتاخیر جهت همزمانی در حالتهاقابلیت افزودن 

 سرعت انتقال باال و تاخیر پایین 

  پشتیبانی از نمایش خطاهایE1 

  سهولت در تعمیر و نگهداری 

  پورت اترنت که دو پورت آن بعنوان  4دارایUplink  و دو پورت بعنوانDownlink 

 دارای یک پورت نوریFX  بعنوانUplink 

  اینترفیس  16,8,4,1دارایE1  (75 ohm) 

  دارای پورتNMS   وRs232 جهت مدیریت دستگاه 

  به دلخواه مصرف کننده.ولت   -48ولت و  220تغذیه استفاده از 

  1فیریکی دستگاه ابعادU .می باشد 
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FAT-10C-1/2/4/8D 

 
 

 معرفی:
FAT-10C-1/2/4/8D  شبکه با معمول مخابراتی های سرویس برای صرفه به مقرون حل راهیک 

 داده دستگاه این ، کند می استفادهرا  TDM over IP نوآورانه فناوری TDMoIP ، است IP بسته

 مناسب دستگاه این تاپ دسک طراحی. دهد می انتقال موجود IP شبکه یا اترنت طریق از را E1 های

 .است دفاتر در نهایی مشتری نیاز با

FAT-10C-1/2/4/8D تجهیزات از جدیدی نسل TDM over IP مدار تقلید با IP از که است 

 .کند می پشتیبانی( اپتیکال 1 و الکتریکال 4)اترنت  5 و E1 * 8 / 4 / 2 / 1درگاههای  در انتقال

 درگاه عنوان به را بقیه و  uplink پورت عنوان به توان می را اترنت های درگاه این از هرکدام

downlink  (کاربر های داده )با سازگار همگی و کرد تعریف  IEEE 802.3 ، / 100Mbps 10می 

 می تقویت شبکه  در نصب برای نوری یا برقی پورت انتخاب در را پذیری انعطاف مسئله این .باشند

 .کند

 ارائه با و کنند ذخیره را تجهیزات دسترسی های هزینه توانند می Enterprise و Telecom کاربران

 دستگاه این .دهند ارائه را جدیدی بازده ، موجود اترنت های شبکه طریق از خدمات مختلف انواع

. است مناسب E1 خدمات به سریع دستیابی برای سیم بی تجهیزات به سریع اتصال برای همچنین

 و هزینه کم Wireless LAN bridges  از استفاده با E1 های لینک ساختن آن کاربردها از یکی

 8E1 TDM over IP از توانند می اپراتورها .است مایکروویو هزینه پر رادیوهای با آن جایگزینی

 .کنند استفاده سیم بی یا سیم بسته شبکه طریق از TDM قدیمی خدمات ارائه برای
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 امکانات:
  رابط  8پشتیبانی ازE1 

 انتقال به صورت نقطه به نقطه و نقطه به نقاط متعدد 

 دادن دست از هشدار از پشتیبانی E1؛ 

 انتقال در تأخیر تنظیم قابلیت و باال انتقال راندمان داشتن 

  الکتریکال پورت  4ایجادFE  اپتیکال پورت  1بعالوهFE  به عنوانUPLINK  و استفاده از

 DOWNLINKمابقی پورت ها به عنوان 
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4*E1 over Ethernet(IP) 

مدل رومیزی       

 

 

 

 

 

 معرفی:

شود. این دستگاه استفاده می IPاز این دستگاه عمدتا برای انتقال سیگنال صوتی از طریق شبکه 

 میتواند TDMoIP-4E1 پورت اترنت فیبر میباشد. 1و  UTPپورت اترنت  4E1 ،2رابط برای  2دارای 

 کیفیت بر تاثیر خطی بدون ETHERNET/IP تنظیمات یا کم هزینه و وایرلس کاربر و TDM دستگاه به

، استیشن PBXدر هر دستگاهی، مانند  E1شود. امکان اتصال مطمئن فیزیکی به رابط  متصل صدا

را دارد. میتواند در سیستم ارتباطی براساس  voice mailو  SS7اصلی موبایل، دستگاه سیگنالینگ 

E1  مانندLAN, WAN,MAN  قرار بگیرد. و شبکه بی سیم مورد استفاده 

از روی شبکه اترنت دارای مشکالت خاص خود میباشد که باعث میشود   E1شبیه سازی و استخراج 

روند بازسازی و شبیه سازی دچار مشکل شود ، ازجمله این میتوان مشکالت تاخیر اتفاقی در ارسال 

دریافت بسته های دیتا و بسته های دیتا را نام برد  که با نبود مکانیسمی خاص در رابطه با  ارسال و 

عدم وجود یک کالک مطلوب باعث  گم شدن بسته های دیتا میشود . این دستگاه توانسته با استفاده 

از مزیت های فنی و استفاده از فناوری پیشرفته خود وبا  اضافه کردن کالک  بر مشکالت یاد شده 

 فایق آید.
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 امکانات:

  پشتیبانی از یک تا چهار رابطE1 اساس استاندارد، بر ITU-G.703 

  بازده ارسال باال، و کمترین تاخیر در ارسال 

  کانال  4پشتیبانی ازE1   2*100/10و رابط Base-TX  1*100و Base-FX 

 بزرگ های  بسته ،و پشتیبانی از اترنت بسته تنظیم طول 

 سازی کپسوله  پروتکل تواند می کاربر IP کند انتخاب را ساده اترنت یا. 

  پشتیبانی از تنظیماتVLAN 

 پشتیبانی از پینگ اترنت 

 انتقالی خط دیتا برای بسته به خسارت نشانگر از پشتیبانی E1 

 محلی و دور راه تابع لوپ E1 سازی فعال و E1  محلی قابلیت ایجادLocal & Remote loop 

  افزارهای مختلفقابلیت اتصال نقطه به نقطه یا یک نقطه به چند نقطه و ارتباط مناسب با نرم 

  پهنای باند انتقالی %90انتقال با راندامان 

 75رابط نوع دو از پشتیبانیΩ 120 وΩ تنظیم به نیاز بدون 

 آنالین افزار نرم ارتقا ، شبکه مدیریت عامل سیستم از پشتیبانی ، Local & Remoteطرف 

 . Localاز طریق   .کند مدیریت را  تجهیزات از یک هر کار تواند می اصلی
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IP PBX 

 
جزء دستگاههای تجاری می باشند که برای انتقال سرویسهای  VOIP SERVER دستگاههای

 های آنالوگ user مورد استفاده قرار میگیرد که توانایی ارسال IP (SIP ) آنالوگ و بر روی شبکه

,… ) FXO,FXS,HOT(  کانال و همچنین ارسال 240تا ظرفیت user های sip  15000تا user  را

 .ندباشدارا می
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FAT-50P-56-5U 
 

 

 

 

 

 معرفی:

FAT-50P-56-5U هوشمند( خودکار محافظت سوئیچ) یک i-APS خدمات باال است که با ظرفیت 

 .دهد می قرار دولتی بخش یا ارتش ، بانک اختیار در باال دسترسی با را ارزشمندی دیتا

 طراحی و برق قطع هنگام خودکار فعال سازی فعال کار میکند؛ لینکهای تمام که با هوشمند افزار نرم

 بدون و کارآمد بسیار را سوئیچ این که هستند مواردی همه پاور، کارت و تعویض قابل  هات کارت

 فراهم مهم و استاندارد داده های سرویس برای را دسترسی حداکثر و  میکنند تعریف تخریب امکان

 کند. می

FAT-50P-56-5U صورت به تواند می point to point با همچنین و ، کند کار FAT-50P-08-15U 

 کل قدرتمند NMS کند.همکاری  point to multipoint برای ایجاد شبکه دور راه از نود عنوان به

 .کند می ساده را شبکه تشخیص و پیکربندی کار که کند می کنترل و مدیریت ساده کلیک با را شبکه
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 امکانات:

  مانند  اطالع رسانی خطاهر نوعLOS, AIS or E3, E6   که روی دستگاه فعال شود دستگاه

 به صورت خودکار دگرگزینی انجام میدهد

 لینکهای مستر و اسلیو باهم فعال میباشند 

 سر از خودکار طور به دستگاه تعمیراز  پس و شده سپاری خاطر به دریافت مسیر بهترین 

 .شودمی گرفته

 کند.سیستم مدیریت قدرتمند کنترل و نگهداری دستگاه را ساده می 

 5 ارتفاع  دارای  دستگاهU،  اینچ 19استاندارد شلفبا قابلیت نصب روی  

  17 کانال 56 تا که سرویس کارت اسالت E1 کند می پشتیبانی را. 

 1+  1 تغذیه منبع AC یا/  و DC ، هستند تعویض قابل ها کارت تمام 
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FAT-50P-08-1.5U 

 

 
 

 معرفی:
FAT-50P-08-1.5Uکانال خودکار محافظ سوئیچ یک E1 (i-APS) دوگانه تغذیه منبع از و است 

 .کند می پشتیبانی E1 کانال 8 حداکثر برای ، 1+  1

 همزمان بطور را اسلیو و مستر انتقال پیوندهای FAT-50P-08-1.5U ، سنتی A / B سوئیچ خالف بر

 هیچ بدون و داشته نظارت مسیر دو هر از شده دریافت های داده کیفیت بر ، سازد می پذیر امکان

 دستگاه که زمانی حتی .گیرد می دریافتی های داده پذیرش به تصمیم هوشمندانه صورت به و خطایی

 روش دستگاه دو هر در همین برای .کنند می عبور مسیر از خودکار صورت به ها داده است خاموش

 .کند می تضمین را مخرب غیر سوئیچ و داده انتقال به حداکثر دسترسی ، فعال انتقال پیوند

 ایجاد انتهایی تک سوئیچ ، گردد می قطع دریافت مسیر یا شود می مواجه خطا با سوئیچ که هنگامی

 به را سیستم دسترسی تواند می امر این که ، شود می حفظ معمول طبق دیگر انتهای و ، شود می

  داده دریافت مسیر بهترین سیستم و هستند تعویض قابل پاور ماژول و کارت انواع .برساند حداکثر

 .دهد مورد استفاده قرار می امجدد را مسیر همان تعمیر از پس  و کند می حفظ را

FAT-50P 08-1.5U و شود می استفاده ارزش با های داده از برای حفاظت ای گسترده طور به 

 می ارائه عمومی برق تأسیسات و هوایی نقل و حمل بخش ، بانکداری برای را داده خدمات بهترین

 .دهد
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 امکانات:
 رفع از پس خودکار صورت به و شده سپرده خاطر به نگهداری از پس دریافت مسیر بهترین 

 .میگردد استفاده مسیر آن از مشکل

 میشود ایجاد طرف یک از دریافتی داده کیفیت افت دلیل به انتهایی تک سوئیچ گاها 

 قبیل از هشدار نوع هر LOS ، AIS یا E3 ، خطای میزان E6 شود ایجاد دریافت مسیر در ، 

 میشود سرگیری از مسیر

 شود می ارسال کاربر دستگاه به ها داده کیفیت بهترین و شوند می کنترل دریافتی مسیرهای. 

 راحت و مشکل بدون سوئیچینگ برای سیستم باالی قابلیت  

 .لینک های مستر و اسلیو به صورت همزمان فعال می باشند 

 1.5 ارتفاع بایکپارچه  شاسیU  

  کانال 8 از دستگاه E1 کند می پشتیبانی  محافظ سوئیچینگ. 

 و ، کند می پشتیبانی 1+  1 تغذیه منبع از شاسی ،  زیاد مداری و افزاری سخت های قابلیت 

 .هستند تعویض قابل مدار بردهای انواع
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FAT-50P-10-2.5U 

 

 
 

 

 معرفی:
FAT-50P 10-2.5U IP PBX یک PBX تقویت ارتباطی بستر که است ماژوالر و پذیر انعطاف 

 حداکثر تواند می PT-90 2510 IPPBX  .کند می فراهم کوچک مشاغل برای را وری بهره کننده

 ترانک E&M ، 24 آنالوگ ترانک 4 ،( آنالوگ فرعی های تلفن یا CO خطوط) آنالوگ پورت 96

 .دهد قرار شما اختیار در را SIP ترانک 600 یا SIPفرعی تلفن 1200 حداکثر و دیجیتال

 و MPU اسالت دو نیرو، تهیه برد برای اسالت دو شامل FAT-50P 10- 2.5U IPPBX شاسی

 .است مختلف کاری بردهای برای دیگر اسالت شش

FAT-50P 10-2.5U شبکه رابط در .است گسترش قابل شما نیاز اساس بر PSTN و IP شده واقع 

 همچنین و ، SIP پروتکل و V5.2 سیگنالینگ ، SS7 ، ISDN PRI بین سیگنال تبدیل امکان و

 .کند می فراهم را IP و PSTN شبکه بین رسانه انتقال
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 امکانات:

 کانال تماس 32ای اکو کنسلر برای دار 

 یا پالس گیری شماره از پشتیبانی DTMF 

 4  ترانک کارت به کنترلر کارت باالی  اسالتW E&M یابد می اختصاص 

 است شده تعبیه ترانک یا کاربری رابط مختلف کارتهای برای کارت اسالت شش. 

 پورت SIP تلفن 1200 از IP ، SIP به TDM یا TDM به SIP کند می پشتیبانی. 

 متداول توابع از پشتیبانی  PBX صورتحساب صدور ، ضبط ، کنفرانس ، گروهی تماس مانند 

 .میدهد انجام  را مستقیم تماس به پاسخ و انتقال ، پخش ،

 پذیر تبادل های سیگنال از پشتیبانی SS7 ، SS1 ، PRI ، V5.2 ، CAS و SIP   

 کانال 96 ، یکپارچه کنترلر کارت E1 کند می فراهم را. 
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FAT-50P-10-3.5U 

 
 

 معرفی:
FAT-50P 19-3.5U ای چندرسانه تبادل بستر از جدیدی نسل IPPBX این ، فناوری ترین پیشرفته با .است 

 .است کرده ادغام واحد پلتفرم یک در PBX سنتی عملکردهای تمام با را شده مدرن IP SIP تلفنی شبکه دستگاه

 E&M ترانک ، ISDN / PRI با همه سیگنالینگ دروازه و رسانه  دروازه  ، شبکه کننده کنترل از ترکیبی دستگاه این

 و ITU-T توصیه با مطابق ، را ماژوالر طراحی و آوری فن  هماهنگی دستگاه این .باشد می هم سر پشت تبادل و

 و آنالوگ صوتی سیگنالینگ متفاوت انواع ازتبدیل دستگاه این .را دارد   FPGA پایین قدرت با ، بزرگ مقیاس

 .کند می پشتیبانی  دیجیتال

FAT-50P 19-3.5U IPPBX فلش صورت به بزرگ بیلینگ سیستم ، تعویض قابل کنترلر با مطمئن و منعطف بسیار 

 کاربر کارت و ترانک کارت برای مشترک اسالت ، آنالین بروزرسانی ماژوالر، ساختار ، غیرمتمرکز کامالً کنترل ، مموری

 رابط چندین از ، دهد قرار کاربران اختیار در را افزاری پذیرنرم انعطاف شبکه تواند می دستگاه این .است شده طراحی

 FAT-50P 19-3.5U .کند می پشتیبانی آسان نگهداری و مدیریت ، گسترش ، نصب ، سیگنالینگ و ترانک کاربری

IPPBX آهن راه ، عمومی امنیت ، هتل ، برق ، ارتش ، دولت ، تلفن خدمات ارائه برای ای گسترده طور به توان می را 

 مرکز عنوان به تواند می سیستم ، واقعی کاربر درخواست به توجه با .برد بکار صوتی خدمات دارای های شرکت انواع و

 به توان می را FAT-50P-19-3.5U شاسی یک .شود پیکربندی تلفنی کنفرانس سیستم ، اعزام سیستم ، تماس

 را خط سوئیچ 40،000 ظرفیت حداکثر تواند می ، سری صورت به اتصال با و  برد کار به منفرد PABX یک عنوان

 تلفن های هزینه کنترل ، کارایی بهبود ، ارتباطی شرایط بهبود جهت کاربر برای آل ایده تجهیزات کند. این پشتیبانی

 .است پروژه ساخت های هزینه کاهش و دفتر هوشمند اجرای ،
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 امکانات:
 تلفن شبکه برای یکپارچه سیستم ترین پیشرفته IP سنتی؛ تلفن شبکه و 

 محافظت و دوتایی تغذیه منبع ، با کنترلر قابل تعویض باال اطمینان قابلیت K20 مدارهای برای 

 آنالوگ صوتی

 یا آنالوگ فرعی های تلفن برای خط 40،000 حداکثر IP شاسی چند با سریال صورت به 

 و آنالوگ صوتی سیگنالینگ تبدیل از که است این پیشرفته سیگنالینگ دروازه ویژگی 

 V5 ، R2 ، 1 شماره چینی ، SIP ، ISDN / PRI ، SS7 شامل ، کند می پشتیبانی دیجیتال

، DTMF ، 2 / 4Wires E&M ، FXS / FXO غیره و. 

 مانند ، دیجیتال های ترانک برای متنوعی کاربری رابط ETH ، TRK ، SDH ، PDH ، 
PRI / E1. 

 از آنالوگ رابط FXS ، FXO ، 2/4 wires E&M ، HOT ، پشتیبانی صوتی رابط و آهنربا 

 کند می

 کنترلر کارت MST گیرنده 32، 8912*8192 دیجیتالی سوئیچینگ از  DTMF ، 32 

عدد 2 ، کننده پخش 32 ، کننده ضبط MFC ، 32دریافت/ارسال  DTMF ،  32  فرستنده

 ژنراتور از ای مجموعهبه همراه  ، echo-canceller با  کنفرانس تایی64بچ  1تا یا  32بچ 

 کند. می پشتیبانی تبادل کنترل افزار نرم از ای مجموعه و ، مشترک سیگنال استاندارد

 تعویض قابل افزودنی کارتهای و ترانک های کارت انواع و کنترلر 

 میباشداینچ  19 قابل نصب در رک و  3.5Uبه ارتفاع  دستگاه 
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TDM-PCM 

 
 شبکه طریق از آن انتقال و کندمی تبدیل IP داده فرمت به را سنتی TDM داده فرمت خانواده این

IP انتقال هنگام در زمان ندادن دست از برای تنظیم قابل و کافی ها دستگاه این در داده بافر باشد؛می 

 .باشد می بریج سیم بی شبکه یا اینترنت طریق از
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FAT-10TP-208-1U 

 
 

 

  معرفی:
FAT-10TP-208-1U دستگاه  عنوان بهPWE3 (Pseudowire Emulation Edge-to-

Edge) هایفنآوری ، بیشتر ها دستگاه سایر با همکاری قابلیت باالترین به دستیابی برای ، کند می کار 
TDMoIP استاندارد مانند MEF و ITU-T دستگاه این. دهد می انجام را RFC5087 

(TDMoIP) ، RFC5086 (CESoPSN) ، RFC4553 (SAToP) ، MEF-8 (PDHoME) را 
 تاخیری تغییر) 4s PDV و 8s تا بزرگ العاده فوق بافر جبران .کند می تنظیم حجم متفاوت انواع برای
-FAT-10TP باشید مطمئن. کند می تضمین را TDM زمان بازسازی دقت ، خسارت جبران( بسته

208-1U شبکه و بریج سیم بی شبکه مانند حساس غیر های شبکه  با اوقات اغلب در تواند می IP 
  .کند کار

 پشتیبانی اترنت درگاه در 13KB جامبو قاب از FAT-10TP-208-1U ، پذیری انعطاف تقویت برای
 را CoS. SFP و TOS ؛QoS همچنین و Q-in-Q ؛VLAN 4096 ؛26K MAC آدرس کند؛ می

 الکتریکال یاSFP / LC)) اپتیکال ماژول برای تواند می که کند می طراحی اترنت uplink برای
(SFP / GE-T) ماژول از مختلفی انواع تواند می عقب پنل در گسترده اسالت دو .باشد مناسب 

 با قابلیت  اضافی  uplink E1 جلوی پنل .کند پشتیبانی راdownlink  4e1 ماژول یا داده/  صوت
 دستگاه این .میکند فراهم دور مکانی برای را داده/صوت انتقال سرویس و متقاطع اتصال  از پشتیبانی

 .دارد را نقطه چند به نقطه و نقطه به نقطه انتقال قابلیت
 بسیار طرح این .است دسترس در DC و AC توان از ترکیبی هر با و اختیاری تغذیه منبع افزونگی

 مشتری OPEX و CAPEX تواند می قدرتمند تجهیزات چنین. است ساده و اعتماد قابل ، فشرده
 .دهد کاهش چشمگیری طرز به را
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 امکانات:

 رینو فیبر اترنت پیوند طریق از اترنت انتقال برای ثانیه بر مگابیت 100 باند پهنای ضمانت 

1.25G  

 دهدارائه می را ثانیه بر گیگابیت 1.25*2 نوری اترنت رابط سیستم. 

 پورت Uplink Ethernet الکتریکال ماژول با SFP / GE-T (RJ45. ) 

 Learning Bridge و  IEEE 802.1 q Port های پورت بر مبتنی VLAN پورتهای از که 

 میکند پشتیبانی اترنت سوئیچینگ

 از پشتیبانی E1 package QoS assurance، بندی قاب وبدون بندی قاب 

 4 از تنظیم قابل انتقال تاخیرms 4 تاs 

 سیستم؛ مدیریت و دور راه از کنترل برای باند مدیریت کانال 

 امکانات تکمیل loopback سیستم؛ تشخیص برای دور راه از و محلی 

 دور راه یا محل در حاضر واحد برای دیداری و شنیداری هشدار. 

  1طراحی کوچک دستگاه با ارتفاعU  باشداینچ قابل نصب بر روی رک می 19و عرض 
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FAT-10TP-308-1U 

 

 

  معرفی:

 دانلینک 4 اهم، 120 و 75 رابط با E1 آپلینک 1 اترنت، آپلینک 2 دارای ، کوچکی  اندازه چنین در

 ETH اختصاصی رابط یک ،صوت و داده سرویس رابطکانال  32 همچنین و التریکال، اترنت رابط

NMS که تمام  256*256یک شبکه متقابل قدرتمند  .باشدمیکنسول  /اعالم خطا رابط یک و

 کند.اتصاالت متقابل را به راحتی پشتیبانی می

FAT-10TP-308-1U می کند.شبکه منعطف و گسترده ای را بر اساس نیاز کاربر پشتیبانی می 

 اترنت های پورت طریق از نقطه چند به نقطه ارتباطات یا نقطه به نقطه ارتباطات برای را آن توان

uplink استفاده قابل راحتی به شبکه اندازی راه برای مفید گرافیکی مدیریت افزار نرم .کرد تنظیم 

 .باشد می
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 امکانات:
 جلویی پنل E1 اتصال  BNC(75Ω)&RJ(120Ω) از سرویس اسالت 4 ، کند می راهمراف 

 .است انتقال قابل E1 طریق

 1000/  100  2 اترنت رابط 2 سیستمM  های ماژول تواند می کند؛کاربرهمچنین می فراهم را 

 .کند استفاده را SFP الکتریکی یا نوری

 نقطه چند به نقطه یا نقطه به نقطه صورت به تواند می ها داده و صوت ( IP) 32 حداکثر با 

 .شوند منتقل دور راه از مکان

 تواند می که صوتی یا داده های ماژول  برای گسترده اسالت چهار FXO / FXS / HOT / 

MAG / RS232 / G.703 / WEM ... 4باشد غیره و. 

 اکو صدای لغو عملکرد از پشتیبانی. 

 پشتیبانی VLAN 1000/  10/100 دانلینک اترنت پورت 4 ازM ؛ 

 اطالعات مدیریت و نظارت ، عملکرد ، دور راه از/  در محل اعالم خطای از پشتیبانی. 

 های پورت NMS یا اترنت RS232 از  ، است WEB ، GUI NMS کند می پشتیبانی نیز. 

 کرد روز به افزار نرم و عامل سیستم با دور راه از توان می را تجهیزات. 

 تواند می تغذیه منبع AC220V یا DC-48V یا AC220V + DC-48V باشد همزمان. 

  1ارتفاع دستگاهU  میباشد اینچ قابل نصب بر روی رک 19استاندارد و عرض آن 
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DXC 

 
 یک به آن متقابل اتصال کند وتجزیه می Kbps 64  اصلی کانال 30 به را E1  دستگاه لینکاین 

 متعدد های گره به گره یک اتصال برای شبکه تقاضای عمل این ، سازدرا میسر می دیگر E1 لینک

 .آوردمی فراهم را داده و صوت های سرویس
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FAT-70-256-9U 

 

 
 معرفی:

 را الکتریکال و فیبر اتصال خط و کند؛می پشتیبانی آنالوگ صوت و داده به دسترسی از دستگاه این

-FAT-70-256  دیجیتال متقابل اتصال تجهیزات Kbps64دسترسی ظرفیت حداکثر .کندمی ادغام

9U  ،240 دسترسی ظرفیت حداکثر همچنین و است E1 است 240 نیز.  

DXC رابط یا نوری رابط طریق از تواندمی E1 برقرار ارتباط انتقال تجهیزات سایر با خود استاندارد 

 خط از استفاده با را نقطه چند به نقطه یا و نقطه به نقطه ارتباطات برقراری قابلیت دستگاه این .کند

 1E اتصال ماتریس طریق از راD/I (drop/inset)  عملکرد تواندمی و دارد؛ را اپتیکال یا  E1 اتصال

 خط تست و دور راه از کانال مدار تست جمله از آنالین تست توابع تواندمی دهد؛و انجام خود 240

 است NMS قدرتمند سیستم یک دارای FAT-70-256-9U. دهد انجام را سیم  خطوط اشتراک 2برای

 مانند هامجموعه زیر از برخی و است کنترلقابل  لحظه در شبکه عملیاتی وضعیت آن از استفاده با که

 پلتفرم طریق از .داد انجام راحتی به را آنالین آزمایش و زمان اسالت مجدد تنظیم ، نقص یابی مکان

NMS ، کد تست ، صوتی و سیگنالینگ هایپیام ارسال ، اسالت تایم هر برای ثالث شخص عملکرد 

 .شود می محقق کانال هر آنالین نظارت و E1 کانال برای 64K خطای
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 امکانات:
 باال پارچگیدارای یک 

 فراوان دسترسی های رابط 

 64Kbps co-directional and :کند می پشتیبانی را کاربر خدمات از مختلفی انواع

N×64Kbps synchronous data interface, 10/100M Ethernet interface, 

RS232 and RS485 asynchronous data interface, FXO, FXS, Hotline, 

Magneto, Carrier wave magneto interface and 2/4-wire E&M 

interface, etc. 

  سیستم مدیریت شبکه(NMS) قدرتمند 

 العاده فوق اطمینان قابلیت 

 و ساعت ، قدرت کارت مستر CROSS CONNECTION از ، کند می ادغام کارت یک در را 

 .دارند تعویض قابلیت ها کارت تمام و ، کند می پشتیبانی اضافی گیری پشتیبان

 دور راه از روزرسانی به عملکرد 

 

 فایل و کرده شناسایی را تجهیزات شناسه تواند می شود؛ می نصب شلف در شناسایی کارت 

 کارتهای سایر تغییر صورت در بنابراین. کند ذخیره را پویا عملیاتی های داده و پیکربندی داده

 که شود می سبب امر این و داشت نخواهد مشکلی تجهیزات شناسایی در NMS ، عملکردی

 .بگذارد نمایش به خود از را پایدارتری عملکرد ، کنترل تعویض هنگام در

  دارای ارتفاع دستگاهU9  قابل نصب بر روی رک میباشد اینچ 19و عرض 
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MSAD 

 
 ، سیم بی و سیمی دسترسی که سرویسه، چند قدرتمند و فشرده بسیار اضطراری ارتباطی تجهیزات

 فراهم داده و صوت ارتباطات برای یکپارچه اتصال عنوان را به IP و TDM ، الکتریکال و اپتیکال

 .میکند
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FAT-80J 

 

 

 

 

 
 

 معرفی:
 واحداین مجموعه شامل یک   ،ساخته شده است اضطراری ارتباط برقراری برای 80J سری تجهیزات

) تصویر سمت FAT-J80-R حمل قابل یک واحد  و)تصویر سمت چپ(  FAT-J80-L مونت رک

 استانداردهای و ITU-T رعایت با مطابق واحدها .شودمی استفاده دور مناطق در کهراست( است 

 اضطراری های سایت در و بحرانی های محیط در دنمیتوان ها دستگاه این .اند شده ساخته مربوطه ملی

 تشخیص قابلیت و دنکن می پشتیبانی شبکه مختلف های رسانه ازه  دستگاه این. باشد استفاده مورد

 .دندار را سرویس چند به دسترسی  و کانال چند پشتیبانیو 

 IP یا/  و TDM ، سیم بی یا/  و سیمی رسانه ترکیب قابلیت FAT-J80 اضطراری ارتباطی سیستم

 کانال چند انتقال خودکار بصورت همچنین دستگاه این دارد؛ را حمل قابل و رک روی بر شده نصب ،

 برای خودکار دستگاه ترین تازه این .دهد می تطبیق را سرویس به چند دسترسی و  گیری پشتیبان

 .است فاجعه در بازیابی و اضطراری ارتباط
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 امکانات:
 از کاربری رابط پشتیبانی :E1 ، 100/1000mbs ، صوتی کاربری رابط (FXO ، FXS ،  

4WEM) 4، داده (RS232.) 

  عدد 2 ارائهبا SDH 155 میان از توان می را سرعت ،اپتیکال  اتصالMbps ، 622Mbps ، 

2.5Gbps از اپتیکال رابط ماژول جایگزینی با توان می را تجهیزات ، کرد انتخاب STM-1 

 .نیست اپتیکال برد تغییر به نیازی دیگر و داد ارتقا STM-16 یا STM-4 به

 هواپیمایی پالگین است، محکم طراحی  با و حمل قابل دور راه از استفاده با کاربرد دستگاه 

 قابل نوری ماژول از اپتیکال رابط .است رابط دهنده اتصال عنوان به شو قفل خود و محکم

 .کند می استفاده SFP تعویض

 برای متقابل اتصال انسداد عدم قابلیت SDH :34*34 VC4, 2142*2142 VC12,  برای 

 downstream و upstream پروژه هر

 شبکه حالت متنوع عملکرد ایجاد SDH : ای حلقه شبکه یا آبشار ، نقطه به نقطه 

 اتصال سازی یکپارچه کند؛ می ارائه برقی و نوریو  سیم بی و سیمی های سرویس TDM و 

IP اورژانس؛ های موقعیت انواع در اعمال برای 

 یکدیگر از  توانند می مدار موجود ایراد وضعیت به توجه با دهنده اتصال مختلف های رابط 

 .دهند انجام خودکار تعویض و  کرده پشتیبانی

 مدت کوتاه ارتباط ، اضطراری های سایت ، فاجعه شرایط انواع از دستگاه در توان می ،  

 .کرد استفاده غیره و ، SDH معیوب نود موقت جایگزین

 تغذیه منبع از پشتیبانی DC48V یا AC220V، 30 از کمتر برق مصرفW است 

 ایستگاهی تجهیزات (FAT-80J-L) 1 شلف دارایU، دور  راه استفاده از تجهیزات و(FAT-

80J-R) باشندمی حمل قابل. 
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CONVERTER 
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FAT-50E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفی:

  دستگاهFAT-50E  یک دستگاه تک پورتE1/Eth  مگابیت بر  2.048است که با سرعت

 کند.تبدیل می E1ثانیه اطالعات دریافتی اترنت را به 

 امکانات:

  به صورت  100/10داری پورتhalf/full duplex باشد.می 

  اینترفیسAuto-MDIX RJ45  مود کالک اینترنال و اکسترنال است. 2دستگاه دارای 

  دارای مود لوپ بک جهت تست بر رویE1  وLAN باشد.به صورت اینترنال و اکسترنال می 

  120دارای درگاهΩ 75وΩ  باشد.بر روی زوج سیم و کابل کواکسیال می 

 دهنده دارای نمایشLED باشد.خط اترنت می بر روی 

 دارای دو تغذیهV   AC 220  وV DC-48 باشدمی 

  وات است. 5دارای توان مصرفی کمتر از 

  1دستگاه به ارتفاعU  سانتی متر و به صورت  22و عرضDesk Top .عرضه گردیده است 
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 ICS 

 
، به منظور تجمیع و ریموت نمودن خطوط بی سیم و با سیم ، برقراری ارتباطات ICSسامانه سوییچ 

گیرد، به نحوی که تمام صوت و دیتا با انواع رادیوها و انواع خطوط تلفنی مورد استفاده قرار می

های اپراتوری قابل کنترل بوده و با و سیمی متصل به این سیستم از طریق کنسولکانالهای رادیویی 

باشد. )هر یک از کاربرها، می های ارتباطی از نقاط مختلف میسر استفاده از آن، بهره بردای از سامانه

ر به تمامی امکانات رادیویی و خطوط تلفنی، به صورت محلی یا بصورت ریموت ارتباط برقرا بایستمی

 نماید.(

  



 

 

9، واحد 5،طبقه 4خیابان خواجه عبداهلل، تقاطع شهید عراقی، پالک –آدرس : تهران  65  

 

 

 ICSسامانه سوئیچ 

(Integrated Communication System) 
 

 
 

 

 

 معرفی محصول:

است، به نحوی که واجد  (Remote)و سامانه راه دور  (Main)این سیستم شامل واحدهای پشتیبانی 

 تواند مدیریت و کنترل انتشار را از مسافت دور با بسترهای فیبر نوری، سیم جنگی وراه دور می

که به ارسال و دریافت اطالعات و صوت بر روی  ICSی اجزای شبکه سوییچ اترنت، اعمال کند. کلیه

 پردازند، باید تحت پروتکل امنیتی مشخصی با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.شبکه می
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 عبارت است از: ICSهای سامانه سوییچ مهمترین قابلیت

   مبتنی بر ساختار پروتکلIP 

 ه شدن سامانه های امکان شبکICS در سطوح وسیع و کاربردی 

 های صوتی از بسترها و مسیرهای مختلف، تفکیک در مبدا و امکان ارسال و دریافت بسته
 ترکیب در مقصد

 های امکان اجرای تشخیص هوشمند برقراری ارتباط بین سامانهICS 

 های صوت و امکان پشتیبانی از انواع رمزکنندهData 

  قابلیت گسترش منعطف شبکهICS های و اتصال خطوط غیرمتمرکز به سامانه، به وسیله ماژول
Extension Node 

 های متنوع خطوط ارتباطیقابلیت ظرفیت 

 های حائز اهمیت قابلیت جایگزینی اتوماتیک در کارت(Redundancy) 

 مل قابلیت نرم افزار تعبیه شده در هر کارت و عدم وابستگی به سیستم عا(OS 

Independent) 
  قابلیت آماده به کار سریع(Fast Boot Up) 

 قابلیت مصرف انرژی پایین 

  قابلیت اتصال بهGPS سامانه هواشناسی ،(Weathering System) های ارتباطیو مودم 

 قابلیت انتقال اطالعات راداری و همچنین نمایش آنها 

  رادیو از راه دورقابلیت اتصال به انواع رادیو و تغییر پارامترهای 

 قابلیت برقراری مکالمه در حالت کنفرانس بین چندین خط ارتباطی یا کنسول 

 )...قابلیت کوپل دائم یا موقت یک خط برروی خط دیگر )رادیو با تلفن یا رادیو با رادیو و 

  قابلیت نمایش وضعیت خطوط ارتباطی و مکالمات در حال انجام بر روی شبکهICS 

 مات درحال انجام ، بصورت زوج، تکی یا در حالت کنفرانسقابلیت شنود مکال 

  قابلیت انتخاب همزمان چندین کانال رادیویی(Radio Broadcasting) 

  قابلیت انتقال مکالمه به سایر خطوط شبکه(Call Forwarding) 

  قابلیت ذخیره تمامی مکالمات شبکه و مرور آرشیو صوتی گفتگوها از هر نقطه از شبکه 

 های سیار قابل حمل اشتن کنسولامکان د(Mobile & Portable) 

  دارای ساختار سخت افزاریEmbedded  و ماژوالر بر اساس میکرو پروسسورهایARM 


