GSP-1720

Módulo Satelital para Voz e Dados
O módulo satelital para voz e dados GSP-1720 possibilita interação
bi-direcional, capacidade que permite o desenvolvimento de diversas
aplicações, desde serviços de rastreamento, monitoramento, controle com
envio e recebimento de dados, telemetria e automação, até serviços de
telefonia fixa em áreas remotas e fora da cobertura convencional, pelo seu
diferencial de também trabalhar com voz.
O GSP-1720 permite acesso à Internet Discada, sessões de interação
em terminais remotos (Remote Terminated Data), bem como conexão
não sincronizada entre computadores, sendo equipamento essencial
para aplicações de Supervisão, Controle e Coleção de Dados (SCADA –
Supervisory Control and Data Acquisition). Tais características permitem que
o módulo forneça linhas de comunicação com equipamentos baseados em
terra e mar, além de complementar soluções de campo, sejam elas móveis
ou estacionárias.
Todos esses serviços são suportados pela rede satelital Globalstar, a mais
moderna do mercado e que pela sua característica estrutural, trabalha com
baixo consumo de energia.

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS
• Modem DUPLEX: trabalha com Dados e Voz
• Desenvolvido para fácil integração em outros equipamentos
originais (OEM)
• Baixo consumo de energia
• Diversas possibilidade de aplicação, escolha aquela que melhor
se adequa às suas necessidades de comunicação
• Compatível com Windows 98/2000/XP/NT/ME/Vista/7
• Seleção automática de sistema: uma vez alimentado, o módulo
irá automaticamente buscar a rede satelital Globalstar
• Qualidade de voz superior: serviço digital satelital CDMA

SERVIÇOS DE DADOS
• Transmissão de dados em 9,6 kbps (disponível em até 38 kbps
através de compressão)
• Trabalha com os comandos padrões e aprimorados
“Hayes Modem”
• Rede discada, comunicação de dados não sincronizados e
IP estático disponíveis
• Mensagens de Texto (SMS): recebimento de mensagens com
até 35 caracteres
• Capacidade de interação de dados com terminais remotos
(Remote Terminated Data)
• GSP-1720 pode ser integrado com um equipamento GSM
fornecendo uma solução híbrida

APLICAÇÕES EM SUPERVISÃO,
CONTROLE E COLEÇÃO DE DADOS (SCADA)
•
•
•
•
•
•
•

Telemetria
Empresas de energia elétrica, gás e saneamento
Monitoramento remoto
Monitoramento ambiental
Aviação
Controle de processos
Diagnósticos remotos

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO
• Escolha entre diversas opções de antenas passivas ou ativas,
permitindo instalações remotass
NOTA: Todos os produtos que utilizam o módulo GSP-1720 necessitam
de Certificação de Rede Globalstar. Recomendamos que o time de
Certificação Globalstar seja contatado assim que possível.

Visite Globalstar.com.br para mais informações sobre planos de serviço e área de cobertura.

GSP-1720

Módulo Satelital para Voz e Dados
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTERFACES
PORTAS DE USUÁRIO

DIMENSÕES

11,9 CM X 6,5 CM X 1,5 CM

PESO

60 G

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

TRANSMISSÃO: 1610 MHz – 1626,5 MHz
RECEBIMENTO: 2483,5 MHz – 2500 MHz

TRANSMISSÃO MÁXIMA DE ENERGIA

+31dBm EIRP (antena passiva), +34dBm (antena ativa)

VOLTAGEM DE ENTRADA DC

+4,7V TO 5,1V

• Conector Molex de 22 pin, com pin-outs para
porta de dados, porta auxiliar (controle/NEMA),
áudio e energia
• Conector USB-B para conectividade de dados
e diagnósticos
CONECTORES DE ANTENA

PASSIVA: TX SMA fêmea, RX SMA fêmea
ATIVA: TX SMA MACHO, RX SMA MACHO

CONSUMO ENERGÉTICO – ENTRADA 5V DC (ESTIMADO)

ESTADO

MIN.

PADRÃO

MÁX.

UNIDADE

DESLIGADO

0,0

0,65

1,0

mW

CERTIFICAÇÕES

STANDBY

0,5

0,5

1,1

W

FCC, IC, CE, ANATEL

TRANSMITINDO

2,2

3,65

5,0

W

TEMPERATURE RANGE
EM OPERAÇÃO

FORA DE OPERAÇÃO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS - MÓDULO

30º C a +60º C
umidade: 5 a 95% (abaixo de 40º C)

-40º C a +85º C
umidade: 5 a 100% (abaixo de 40º C)

CONDIÇÕES AMBIENTAIS - ANTENA

-40º C a +85º C
umidade: 5 a 95% (abaixo de 40º C)

-40º C a +85º C
umidade: 5 a 95% (abaixo de 40º C)

ACESSÓRIOS

ANTENA RF

FONTE DE ENERGIA

Visite Globalstar.com.br para mais informações sobre planos de serviço e área de cobertura.
Para mais informações sobre como a avançada tecnologia Globalstar pode impulsionar as suas
soluções de comunicação, visite-nos em Globalstar.com.br. ©2013. Todos direitos reservados.
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