
 www.dtm.pl

CLIP 
sygnalizacja 

numeru

linie 

miejskie

2/4

8/16 
linii 

abonenckich

LAN 
port

sieciowy

abonentów

wirtualnych

323 min.
pamięć

komunikatów

SOUND
zamów 
komunikaty 
ze studia 
nagrań

VoIP
współpraca

z bramkami

www
Centrum
Wsparcia
Technicznego

oprogramowanie

użytkowe

PC FAX 
automatyczne

przekierowanie

Telefoniczna 
Centrala 

Abonencka

PABX DTM 10A/20A



www.dtm.pl

Telefoniczna 
Centrala Abonencka

PABX DTM 10A/20A

Dane techniczne:

zasilanie: ~230V, 50Hz,
max. pobór mocy: 16W - DTM10A, 20W – DTM20A,
2 lub 4 linie miejskie,
8 lub 16 linii wewnętrznych,
klasa szczelności: IP-41
wybieranie tonowe DTMF,
interfejs sieciowy LAN,
zalecana temperatura pracy: +5°C ÷ +35°C,
zakres wilgotności powietrza: 40÷70%,
wymiary (szer. x głęb. x wys.): 296mm x 182mm 
x 65mm,
możliwości montażowe: zawieszenie na ścianie, 
postawienie na płaskiej powierzchni, montaż 
w szafie rack 19” (opcjonalnie z centralą 
dostarczane są odpowiednie uchwyty).

Centrala współpracuje z analogowymi liniami 
POTS, z powodzeniem może być używana 
z sieciami ISDN (za terminalami NT), a także 
w połączeniu z bramkami VoIP. Do linii 
wewnętrznych centrali można przyłączać telefony 
analogowe z wybieraniem tonowym (DTMF), 
faksy oraz sterowniki domofonowe DCA-2 firmy 
DTM System.

Dzięki wyposażeniu centrali telefonicznej w port 
sieci LAN, można zdalnie konfigurować i zarządzać 
centralą z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki 
internetowej oraz pakietu czterech programów: 
TelefonDTM, SekretarzDTM, KontaktyDTM, 
SerwisDTM.

Współpraca centrali z komputerem

Charakterystyka centrali:

DTM10A (20A) to zaawansowana technologicznie analogowa centrala telefoniczna o pojemności 
2 (4) linii miejskich i 8 (16) linii wewnętrznych, może obsługiwać do 32 abonentów wirtualnych. Stworzona została 
z myślą o dostarczeniu ekonomicznych, lecz zarazem bardzo funkcjonalnych rozwiązań telekomunikacyjnych 
w obszarach małej i średniej przedsiębiorczości, a także gospodarstw domowych. Porty centrali wyprowadzone są 
w postaci gniazd RJ-45, co umożliwia szybkie łączenie z przełącznicą przy pomocy popularnych patchcordów.
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konfiguracja poprzez sieć LAN,
integracja z infrastrukturą informatyczną – aplikacje: 
TelefonDTM, SekretarzDTM, SerwisDTM i KontaktyDTM:
- wybieranie numerów bezpośrednio ze stron www,
- książka telefoniczna lokalna i sieciowa z funkcją notatek,
- automatyczne powiadomienia o połączeniach na pulpicie 

komputera,
- podgląd ruchu telefonicznego w centrali oraz zestawianie 

połączeń z poziomu komputera PC,
- nagrywanie i obróbka własnych komunikatów,
- możliwość samodzielnej aktualizacji programu sterujące-
go centrali,

obsługa do 32 wirtualnych kont abonenckich,
szeroki zakres konfiguracji uprawnień i usług abonenckich,
tryby pracy DZIEŃ, NOC, URLOP,
kalendarz pracy centrali,
różne schematy dystrybucji wywołań z linii miejskich 
i domofonowych,
różne rodzaje dzwonków,
wywołania grupowe,
automatyczne kierowanie wywołań faksowych,
przekierowywanie i przejmowanie połączeń,
zawieszanie i parkowanie połączeń,
połączenia konferencyjne,
połączenia tranzytowe (z miasta na miasto),
sygnalizacja CLIP,
współpraca z systemami domofonowymi (poprzez DCA-2),
funkcja uproszczonej taryfikacji,
awaryjne, automatyczne przełączanie linii miejskich do 
4 abonentów wewnętrznych w przypadku braku zasilania,
zintegrowany system zapowiedzi, komunikatów i melodii, 
przechowywanych w formie plików wav, z możliwością 
nagrywania własnych komunikatów lub zamawiania ich 
u profesjonalnych lektorów (online).

Cechy funkcjonalne:
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