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Serwer DGT 3130 BPS pracuje bezobsługowo. Przy pomocy dedykowanego 
oprogramowania można go konfigurować, testować, monitorować jego  
pracę oraz dokonywać taryfikacji. Jest urządzeniem niezawodnym, prostym  
w zarządzaniu i zintegrowanym z architekturą okablowania strukturalnego. 

Przeznaczenie produktu:
• Brama medialno-sygnalizacyjna - SIP/H323/DSS1/SS7/QSIG/V5.X

• Komunikacja VoIP/TDM

Serwer DGT 3130 BPS
nowoczesna komunikacja TDM/VoIP

DGT 3130 BPS to w pełni funkcjonalny, nowoczesny i elastyczny 
serwer telekomunikacyjny, charakteryzujący się niewielkimi  
gabarytami. Integruje klasyczną telefonię TDM i nowe techno- 
logie VoIP. 

Posiada otwarte interfejsy (CTI - Computer Telepho-
ny Integration, TAPI - Telephony Application Programming  
Interface, XML - Extensible Markup Language), jest skalowalny 
i łatwy w obsłudze. 

Łączność VoIP i TDM

Brama medialno-  
sygnalizacyjna

Zintegrowana komu-
nikacja głosu i danych 

Otwarte interfejsy

Elastyczna konfiguracja

Łączność  
korporacyjna 



Niniejsza publikacja nie jest ofertą handlową i ma wyłącznie charakter informacyjny. DGT zastrzega możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Podstawowe cechy:
• Zamknięta konstrukcja obudowy każdego z trzech modułów  

(wysokość 2U i szerokość 19”),

• Trzy wykonania (moduły): 

- DGT 3130.01 BPS-GMS (moduł sterująco-traktowy), 

- DGT 3130.02 BPS-MSL (moduł sterująco-liniowy), 

- DGT 3130.03 BPS-ML (moduł liniowy).

• Wspólna platforma sprzętowa dla wszystkich rozwiązań,

• Panel maskujący zasłaniający przód – dedykowany dla każdej z wersji,

• Zasilanie 230 VAC, 

• Mechanika przystosowana do montażu klasycznych pakietów 6U i 3U.

Elementy serwera DGT 3130 BPS:

Główny Moduł Sterujący – GMS (DGT 3130.01 BPS-GMS)

• możliwość wyposażenia w 3 karty - PVoIP lub  TCK4 
w następujących kombinacjach: 2xTCK4/1xPVoIP albo 
1xTCK4/2xPVoIP, albo 3xPVoIP,

• jednostka sterująca oparta o platformę ARM z obsługą 
do 128 kanałów VoIP, modułem zapowiedzi, polem 
komutacyjnym, rejestrami DTMF, FSK

• panel przyłączeniowy 2x4RJ45 – wyprowadzenie portów E1,
• możliwość rozbudowy o moduł liniowy DGT3130.03 BPS-ML, 
• wyświetlacz OLED – wyświetla podstawowe informacje o pracy systemu (czas, 

wersja JC, numer bazy danych, alarmy, stan zasilaczy, adres IP),

• zasilanie 230 VAC/5VDC/48V (2 x Mean Well po 100W).

Uwagi: 

- 1 karta PVoIP - 128 kanałów VoIP  
- 1 karta TCK4 - 4 porty E1 

Główny Moduł Sterujący GMS może pracować samodzielnie lub  
z dołączonym Modułem Liniowym ML 

Moduł Sterująco-Liniowy - MSL (DGT 3130.02 BPS-MSL)
• możliwość wyposażenia w karty translacji - Up0, Uk0, S0, TM, 

TA16 (maksymalnie 3 dowolne karty) 
• jednostka sterująca oparta o platformę ARM z obsługą 

do 128 kanałów VoIP, modułem zapowiedzi, polem 
komutacyjnym, rejestrami DTMF, FSK,

• procesor liniowy do obsługi portów analogowych,
• pakiet traktów TCK2,
• porty 2xE1 wyprowadzone z przodu – gniazda 2xRJ45,
• porty liniowe (analogowe, cyfrowe, systemowe) wyprowadzone na 3 gniazdach 

DB37 – tył obudowy,
• możliwość rozbudowy o moduł liniowy DGT3130.03 BPS-ML,
• sterownik zasilaczy z włącznikiem miękkiego startu + diody LED (wizualizacja 

stanu),
• zasilanie 230 VAC/5VDC/48V (2 x Mean Well po 100W).
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Uwagi:
- 1 karta Up0  - 8 portów
- 1 karta Uk0  - 8 portów
- 1 karta S0  - 8 portów
- 1 karta TM - 8 portów
- 1 karta TA16 - 16 portów
- 1 karta TCK2 - 2 porty E1
Moduł Sterująco Liniowy MSL może pracować samodzielnie lub 
z dołączonym Modułem Liniowym ML

Moduł Liniowy - ML (DGT 3130.03 BPS-ML)

• możliwość wyposażenia w karty translacji  - Up0, Uk0, S0, 
TM, TA16, (maksymalnie 4 dowolne karty), 

• procesor liniowy do obsługi portów analogowych,
• porty liniowe (analogowe, cyfrowe, systemowe) 

wyprowadzone na 4 gniazdach DB37 – tył obudowy,
• moduł z blokiem poprzecznym wentylatorów,
• zasilanie z modułu głównego GMS lub MSL.

Uwagi:  
- charakterstyka translacji liniowych jak w module MSL

Moduł Liniowy ML dołączany jest albo do modułu Sterująco-Liniowego MSL, albo do 
Głównego Modułu Sterującego GMS (nie jest modułem samodzielnym)

Funkcjonalność:

• standardowe funkcje PABX:

· identyfikacja numeru:  DDI, MSN, CLIP, CLIR, COLP, COLR, MCI, OCB, SUB, TP

· połączenie oczekujące CW, zawieszanie połączeń CH

· przenoszenie wywołań: CT, CFB, CFNR, CFU

· połączenia konferencyjne: CONF, 3PTY

· taryfikacja: AOC, AOCD, AOCE

• telefonia VoIP,

• komutowanie sygnałów nx64kbit/s danych i mowy wraz z sygnalizacją,

• współpraca z siecią inteligentną IN w celu tworzenia sieci wirtualnych VPN,

• otwarta architektura dla dostarczanych sieci i aplikacji,

• elastyczne przydzielanie numerów, usług i uprawnień dla każdego abonenta,

• możliwość utworzenia jednolitego planu numeracyjnego w sieci  

DGT 3130 BPS,

• zdalne zarządzanie poprzez HTTP, SSH, SNMP

i wiele innych.

Serwer DGT 3130 BPS współpracuje z dowolnymi aparatami CB, MB, ISDN, 
aparatami systemowymi (DGT) realizowanymi na stykach Up0 i Uk0 oraz aparatami VoIP 

różnych producentów. 
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Struktura blokowo - funkcjonalna serwera DGT BPS 3130

Dane ogólne

Konfiguracja

Pojedynczy serwer DGT 3130 BPS może pracować w następujących zestawach 
konfiguracyjnych:

- pojedynczy moduł BPS-GMS

- moduł BPS-GMS plus moduł BPS-ML

- pojedynczy moduł BPS-MSL

- moduł BPS-MSL plus moduł BPS-ML

Pojemności i rodzaje portów przedstawionych konfiguracji wynikają ze 
specyfikacji technicznej każdego z modułów.

Uwaga: Na życzenie klienta możliwe jest wyposażenie modułu ML w rzadko już 
dziś stosowane pakiety translacji  TN czy MB. 

Sygnalizacje - protokoły telekomunikacyjne

SS7, V5.x, QSIG, DSS1, DGT-ISDN, SIP, H323, SuIP, E&M, ASS, DTMF, LB, DLB 

Protokoły CTI 
TAPI, CORBA, IP-DGT

Interfejsy
PRI, BRI, VoIP, MMA, E&M, CB, MB

Warunki klimatyczne
praca w standardowych pomieszczeniach nieklimatyzowanych

Temperatura pracy
od +5 C do +400C 
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