
Het P2000 Gateway Messenger systeem is een breed 
inzetbaar informatie voorziening systeem welke opereert 

op basis van P2000 in combinatie met GSM. Het systeem is 
ideaal voor berichten vanuit P2000 te verspreiden naar tele-

foon nummers. Maar daarnaast is het systeem ook gemaakt om 
eigen berichten aan te maken en te vrespreiden naar gebruikers 

groepen.

De P2000 Gateway Messenger heeft twee belangrijke functionali-
teiten:

- P2000 berichten automomatisch doorsturen naar telefoon, standa-
lone
- Eenvoudig en snel eigen berichten creëren en verspreiden naar 

groepen

P2000 Gateway:
Wanneer een bericht naar bepaalde capcode wordt verstuurd via het 
P2000 systeem zal deze direct naar de geabonneerde telefoonnummers  
worden verstuurd. 
Met dit systeem kunnen groepen gebruikers die geen pager dragen
eenvoudig en volledig automatisch worden geinformeerd. Voorbeelden 
zijn bijvoorbeeld bepaalde gemeente functionarissen, burgemeesters of 
EHBO’ers.

Messenger:
Eigen opgestelde berichten kunnen heel eenvoudig en snel verspreid 
worden met de messenger functionaliteit. De software biedt een volle-
dige database functionaliteit waarin namen en telefoonnummers kunnen 
worden gekoppeld aan gebruikersgroepen. Berichten kunnen zo eenvou-
dig worden verspreid naar grote gebruikersgroepen.
Groepsberichten over bijvoorbeeld oefenavonden kunnen heel eenvou-
dig worden verstuurd naar de vaste groep van gebruikers.

Denkbaar is hier ook dat dit systeem heel eenvoudig inzetbaar is als het 
P2000 systeem niet operationeel is.
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Specificaties:

P2000 Ontvanger:
• Operatie frequentie:    169.6500MHz
• C2000 Toelatingskeurmerk   Ja
• Aantal capcodes    16 (optioneel 32)
• Protocol:     FlexTM
• Ontvanger gevoeligheid:   8 uv 
• Spurious rejection:    40 dB onder carrier
• Channel spacing:    25 kHz 

GSM Systeem
• GSM network type    GSM 900MHz / GSM 1800 MHz
• SIM_kaart     plug-in 3 V of 1,8 V “small”
• Vermogen     2 W
• Ontvangstgevoeligheid   -105 dBm

Voeding 
• Adapter       230V AC, 12VDC 500 mA 

Verbruik 
• Stand-by     30 mA
• Bedrijf      300 mA

Diversen 
• Afmetingen     240 x 180 x 50 mm
• Werkingstemperatuur   -20° tot +70° C
• Vochtigheidsgraad :/   5 % tot 95%
• Gewicht: apparaat + voeding  550 gr
• Aantal tel. nummers    100

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit systeem en u bepaalde opties graag terug ziet dan kunt u con-
tact opnemen met ons.
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