
  NET MONITOR   NM-001L
    přístroj na měření parametrů signálu sítě GSM /GPRS

určený pro zjištění parametrů sítě GSM/ GPRS v místě  instalace  automatických odečtových 
a M2M  zařízení, které používají k přenosu signálu síť GSM/ GPRS.
 
NET MONITOR dále umožňuje

− volbu vhodné antény v místě instalace
− volbu vhodného GSM operátora – monitoring dostupných sítí a BTS
− odesílat naměřené údaje na server pomocí GPRS/TCP spojení 
− kontrolu pracovníků, kteří instalaci provádí
− snadné začlenění nově instalovaných zařízení  / odběrných míst do databáze
− dlouhodobý monitoring parametrů sítě GSM v určeném mistě 

( s  firmware NETMON LongTimeMonitor)

Základní vlastnosti:
Periodické měření úrovně signálu GSM/GPRS sítě
Identifikace aktuální základnové stanice a buňky 
Informace o okolních sítích a buňkách a jejich parametrech
Zadání čísla / identifikace měření a odeslání údajů na server
Nastavení parametrů pomocí PC nebo dálkově – SMS, GPRS
USB port pro připojení PC a nabíjení akumulátoru
Podsvětlený 16 x 2 řádkový display
Automatické vypnutí při nečinnosti 
Zobrazení stavu akumulátoru
Možnost ochrany SIM karty PINem
Snadné vkládání a výměna SIM karty
Volba až 3 APN pro komunikaci se serverem 
Data odesílaná na server obsahují ID jednotky, ID měřeného 

místa ( až 12 číslic) a údaje o síti, včetně sousedních buněk, 
nebo údaje o dostupných sitích a okolních buňkách

Technické údaje: 
 Měřené GSM pásmo:  900/1800 Mhz ( volitelně Quad Band )
 Display: LCD 16 x 2 řadek, alfanumerický, podsvícený
 Klávesnice: 4 x 4 keys, membránová 
 Napájení: Li-ion akumulátor 1100mAh , operačni čas cca 8 hod. 
 Automatické vypnutí po 180 sekundách nečinnosti 
 Měreni: periodické, 3 sec.
 Mód činnosti:  Normal – měří LAC, ID a úroveň signálu, Skill – měří údaje až šesti nejbližších buněk, 
  včetně mnoha dalších parametrů (BCCH, PLC1, TA,BS ID code,RFS, CI, LACRAC RxLev) nebo měří
  dostupné sítě /max 6/ a nejsilnější BTS  /max. 3 pro každou síť/
 Propojeni: USB konektor pro připojení PC a dobijeni 
 Anténní konektor: FME male  / volitelně SMA male
 Rozměry: 120 x 55 x 30 mm [ D x Š x V ] 
 Váha: 180g
 Pracovní teplota: -5  až 50º. C
 
Dodávané příslušenství:  USB kabel A-B, 0,8 m,  Auto adaptér 12V/ USB 5V 

Výrobce:    TENcom Trade  s.r.o.
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