High Availability Controller for UCM6510
HA100
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Podłącz HA100 do portów PSTN, FXS i UCM6510
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Punkty końcowe FXS, telefon analogowy lub faks
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Specifications
INTERFEJSY: PANEL TYLNY
Porty FXS telefonu analogowego 2 porty
PSTN Line Porty FXO 2 porty
Port interfejsu T1 / E1 1 port
Interfejsy sieciowe 1 LAN / 1 WAN
RS-485 2; 1 dla podstawowego UCM6510; 1 dla drugorzędnego UCM6510
Przełącznik resetowania Tak
Zasilanie DC 12V, 1.5A
INTERFEJSY: PANEL PRZEDNI
Porty analogowe telefoniczne FXS 4; 2 FXS A, 2 FXS B
Porty FXO linii PSTN 4; 2 FXO A, 2 FXO B
Porty interfejsu T1 / E1 2; T1 / E1 A, T1 / E1 B
Interfejsy sieciowe 2 LAN, 2 WAN
Wskaźniki LED Zasilanie, T1 / E1, FXS, FXO, LAN, WAN
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