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جھاز االتصال البیني الھاتفي 
2060 العالي التردد

اتصاالت بینیة ھاتفیة آلیة بالكامل

تمكین محطات الشبكة الالسلكیة العالیة التردد من أن 
ًتصبح جزءا من الشبكة الھاتفیة الدولیة

ًإمكانیة االتصال بما یصل إلى ۹٨ رقما من أرقام 
الھواتف المعینة مسبقا والقابلة للبرمجةً

االستقالل عن جمیع شبكات االتصاالت األخرى

تسجیل شامل لالتصاالت ألغراض حساب التكالیف 
ُوالمراقبة عن بعد عن طریق وصلة كمبیوتر 

االتصاالت الھاتفیة

جھاز Barrett 2060 ھو عبارة عن جھاز اتصال بیني ھاتفي آلي بالكامل٬ ُیمكن محطات الشـبكة ِّ
الالسلكیة العالیة التردد من أن تصــــبح جزًءا من الشـــــبكة الھاتفیة الدولیة. ویمكن لمحطات التردد 

العالي االتصــــــال مباشرة بأي رقم ھاتف في الشـــــــبكة الھاتفیة الدولیة. باإلضافة إلى ذلك٬ یمكن ً
للمحطات أن تتصل بما یصـل إلى ۹٨ رقًما من أرقام الھواتف المعینة مسـبقا والقابلة للبرمجة التي تم ً

تخزینھا في جھاز االتصـــال البیني الھاتفي 2060 ویمكن لمشـــتركي الھاتف في الشــــبكة الھاتفیة 
الدولیة أن یتصـــلوا ھاتفًیا بجھاز االتصـــال البیني 2060 واالتصــــال بأي محطة في شبكة التردد 

العالي. 

جھاز االتصـــــال البیني Barrett 2060 یدعم أیًضا إنشــــــاء الربط اآللي (ALE) وفق المعیار 
العسكري 141B-188 مما یتیح تمتع شبكات ALE بوصول آلي بالكامل إلى الشبكة الھاتفیة.

 
یوفر جھاز االتصـال البیني Barrett 2060 المیزات الكاملة إلدارة الشــبكات بما فیھا مســتویات 
الوصول المتغیرة لمحطات التردد العالي التي تتصل بالشبكة الھاتفیة٬ والتسجیل الشامل لالتصاالت 

ألغراض حساب التكالیف والمراقبة عن ُبعد عن طریق وصلة كمبیوتر االتصاالت الھاتفیة.

متعدد اللغات
تتیح الرسائل الصـوتیة القابلة للتســجیل إمكانیة أن تكون تحیات النظام وتعلیماته بأي لغة٬ وتخزینھا 

في ذاكرة فالش غیر متطایرة.

وظیفة "التعرف" لنغمات متابعة االتصاالت غیر القیاسیة
إذا كانت نغمات متابعة االتصــــاالت الھاتفیة الدولیة القیاسیة القابلة للتحدید ال تعمل في بلدان معینة٬ 
فیمكن لجھاز 2060  تسجیل نغمات متابعة االتصـاالت غیر القیاسیة ھذه والتعرف علیھا وتخزینھا 

في الموقع.

اإلشارات اإلرشادیة الدوریة
عند عدم معالجة حركة االتصــاالت٬ إذا كانت مفعلة٬ یتم إرسال إشارات إرشادیة دوریة على جمیع 

القنوات على فترات منتظمة. وھذا ُیمكن مســتخدمي التردد العالي من تقییم أفضــل قناة الستخدامھا ِّ
مع جھاز المحطة القاعدیة 2060.

ُالتحكم عن بعد
باستخدام كمبیوتر شخصــــي مثبت علیه برنامج التحكم عن بعد في جھاز ٬Barrett 2060 یمكن 
تنزیل المعلمات ومسـتویات الوصول ومعلومات تسـجیل االتصــاالت عن طریق الشــبكة الھاتفیة. 

وھذا یتیح تركیب جھاز 2060 في مواقع بعیدة والتحكم فیه من نقطة مركزیة.

سعة تسجیل كبیرة
ُیمكن تخزین ما یصـل إلى ٤۰۹٦ إدخاال من إدخاالت تســجیل نشــاط النظام في جھاز 2060  قبل ً

االحتیاج إلى أي تنزیل.

إنشاء الربط اآللي (ALE) وفق المعیار العسكري 141B-188 والمعیار الفیدرالي ١۰٤٥
یعمل نظام ALE على تبسیط تشغیل النظام حیث ال یحتاج مسـتخدم شبكة التردد العالي سوى إدخال 
عنوان 2060 ورقم الھاتف المطلوب وال یجب على المتصـــــــل بالھاتف سوى إدخال رقم الھاتف 

المتنقل المطلوب. ویقوم نظام ALE بإنشاء الربط بین الطرفین.

تكالیف االتصال
یتم تخزین معلومات حسـاب تكالیف االتصــاالت في جھاز 2060  ویمكن أن تكون على أساس إما 
مدة االتصــال أو المعلومات المقدمة بمعدل نبضــات قیاس من ١۲ إلى ١٦ كیلوھرتز أو ٥۰ ھرتز. 
(مالحظة:- یجب مطالبة شركة االتصاالت التي توفر الخط المتصل بجھاز 2060 بتوفیر نبضـات 

القیاس ھذه).

التردد المتعدد ثنائي النغمات (DTMF) أو االتصال النبضي
إلتاحة تشـغیل جھاز 2060 على أنظمة تبادل االتصـاالت القدیمة٬ یمكن اختیار االتصـال النبضـي 

.DTMF عالوة على

مستویات الوصول والحظر للمستخدمین األفراد
یمكن تخصــیص المحطات الموجودة في شبكة التردد العالي على مســـتویات للوصول الفردي فیما 
یتعلق بالشــبكة الھاتفیة٬ أي اتصــاالت محلیة فقط أو الوصول الكامل التصــاالت المشـــتركین في 

خدمات االتصال الدولیة (ISD) أو حظر أرقام معینة أو حظر كامل.
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(DSP) تقلیل التشویش بمعالج اإلشارات الرقمیة
نظام تقلیل التشــــویش بمعالج اإلشارات الرقمیة یوفر استقباال أوضح من شبكة التردد العالي ویمكن ً

تشغیله أو إیقاف تشغیله من قبل المتصل عبر الھاتف.

مفتاح اإلرسال صوتي التشغیل الیدوي / اآللي
إذا كانت جودة االتصال الھاتفي سیئة حتى أصبح مفتاح اإلرسال صوتي التشغیل اآللي غیر مسـتقر٬ 
فعندئٍذ یمكن للمتصــل عبر الھاتف التبدیل إلى مفتاح اإلرسال صوتي التشـــغیل الیدوي الموجود في 

ھاتفه لتغیر جھاز 2060 من اإلرسال إلى االستقبال.

معلمات نظام 2060  بالتنبیه الصوتي
یمكن للمتصــل عبر الھاتف أن یطلب تردد القناة المحددة حالًیا بالكیلوھرتز على لوحة مفاتیح ھاتفه. 
ویمكن أیًضا استخدام لوحة المفاتیح لتوفیر إصدار البرنامج ودرجة حرارة مضــــــخم الطاقة وجھد 
مصدر التغذیة بالطاقة خالل اإلرسال والنسبة المئویة لتخزین الفواتیر المسـتخدمة من جھاز 2060 

وجھاز 2050 المرتبط به.

االتصاالت االنتقائیة الطارئة
أثناء المسح٬ سیتم التنبیه سمعًیا وبصرًیا بجمیع أنواع االتصاالت الطارئة المستقبلة وذلك على جھاز 

اإلرسال واالستقبال 2050 المرتبط (إذا تم تركیب لوحة أمامیة).

ًتخزین ۹٨ رقما ھاتفیا ً
یمكن الوصول إلى أرقام الھواتف الـ ۹٨ المبرمجة مســــــبقا المخزنة في جھاز 2060 من األجھزة ً

المحمولة على الظھر أو المركبات أو المحطات القاعدیة التي تكون مزودة بخیار االتصـال االنتقائي 
فقط ولیس بخیار االتصال الھاتفي الكامل.

المواصفات العامة
المعاییر        یتجاوز/یتوافق مع المعیار األسترالي/النیوزیلندي

AS/NZS 609501:2003 - AMPT 1:2008        
 AS/ACIF 5002:2005 - AS/ACIF        

5004:2006        

دخل الطاقة       ١۳٫٨ فولت تیار مستمر (١١ فولت إلى ١٥ فولت)٬ 
        > ٤۰۰ مللي أمبیر
سعة المسح       ۳۰ قناة كحد أقصى

درجة حرارة التشغیل     درجة الصفر المئویة إلى ٥۰° مئویة
أوضاع االتصال      DTMF أو نبضي

رقم االتصال       ١٦ رقًما كحد أقصى
التحكم في جھاز اإلرسال واالستقبال  ٬RS-232 ۹٦۰۰ باود. قواعد نظم التحكم الخاصة 

Barrett بـ        
اإلرسال واالستقبال      مستویات صوت ٦۰۰ أوم متوازن بمعدل ۰ دیسیبل 
        في المللي واط قابلة للضبط عن طریق خیار القائمة

ِّمع مفتوح إلى األرض خرج مفتاح الضغط والتحدث    ُمج
في جھاز اإلرسال واالستقبال 

استجابة التردد      ۳۰۰ إلى ۲٨۰۰ ھرتز ± ۲ دیسیبل
النظام المختلط      توازن مستمر قائم على معالجة اإلشارات الرقمیة 
ُّیف أقل من ۰٫٥ ثانیة التوازن النھائي          سرعة التك

        أفضل من ٤۰ دیسیبل
مستویات خطوط الھاتف    الدخل من الخط  -۹ دیسیبل في المللي واط
        الخرج إلى الخط  -۹ دیسیبل في المللي واط

        المعاوقة    ٦۰۰  أوم
حساسیة مفتاح اإلرسال صوتي التشغیل  ١٦ دیسیبل تقریًبا تحت مستوى خط الھاتف٬ 

        أي ۲٥ دیسیبل في المللي واط
RJ-45      موصل خط الھاتف

ُالمراقبة عن بعد       عن طریق مودم على متن المركبة - مودم التحكم 
        V.34bis (۳۳٫٦ كیلوبت في الثانیة)

خط االتصاالت       تبادل اتصاالت آلي قیاسي ثنائي السلك٬ مع إعطاء 
        األولویة لعكس خط الطرف "B" عبر "رفع السماعة" 

        و"وضع السماعة" في حالة فرض رسوم على االتصال 
        - نبضات القیاس من ١۲ إلى ١٦ كیلوھرتز أو ٥۰ ھرتز

نغمات متابعة االتصاالت     ستستجیب إلى نغمات متابعة االتصاالت القیاسیة٬ 
        التي یمكن تحدیدھا حسب الدولة. یشتمل على وظیفة 

ُّرف" للنغمات غیر القیاسیة         "تع
األبعاد        ٨٥ مم (العرض) × ۲٧۰ مم (العمق) × ٧۰ مم 
        (االرتفاع) (الحاویة القیاسیة من السلسلة 2000)

الوزن        ١٫٤ كجم

www.barrettcommunications.com.au 

المركز الرئیسي:
Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,

WA, 6163 AUSTRALIA
ھاتف: ١٧۰۰ ۹٤۳٤ ٨ ٦١+
فاكس: ٦٧٥٧ ۹٤١٨ ٨ ٦١+

information@barrettcommunications.com.au :البرید اإللكتروني
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اللوحة الخلفیة لجھاز االتصال البیني الھاتفي Barrett 2060 العالي التردد
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مزودا بجھاز االتصال البیني الھاتفي 2060ً

العالي التردد متصال بالشبكة الھاتفیة الدولیةً
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جھاز اإلرسال واالستقبال 
2050 العالي التردد مزودا بالھوائي ً

2019 المحمول اآللي الموالفة

مثال نموذجي لشبكة جھاز االتصال البیني الھاتفي 2060 العالي التردد

الربط الالسلكي العالي التردد من ۰ إلى أكثر من ۳۰۰۰ كم

االتصال الھاتفي" الالسلكي "
العالي التردد المرسل إلى 

المحطة القاعدیة

الشبكة الھاتفیة 
الدولیة

جھاز االتصال البیني الھاتفي 2060 

یمكن لمشتركي الھاتف في الشبكة الھاتفیة 
ًالدولیة أن یتصلوا ھاتفیا بجھاز االتصال 

البیني 2060 واالتصال بأي محطة السلكیة 
عالیة التردد في الشبكة.

المواصفات نموذجیة. وتخضع أوصاف المعدات ومواصفاتھا للتغییر دون إشعار أو التزام.
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