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› RJ11 uttag för 
telefon och fax

› USB port för dator
› Lättöverskådlig 

display
› Nätaggregat och 

antenn ingår

Istället för telefonledning
Voicefax är en kompakt enhet som ersätter den vanliga tele-
fonledningen med ett GSM baserat alternativ. Voicefax har tre 
anslutningsmöjligheter, en för telefon, en för fax samt en för 
anslutning av en dator vilket gör att Du även kan använda den 
som ett modem.  
 
Med Voicefax får Du ett trådlöst telefonuttag som kopplar Dina 
samtal, fax och datatrafik via GSM nätet istället för via det fasta 
nätet. Du kan använda Voicefax med valfri operatör och med de 
flesta på marknaden förekommande telefoner och faxar samt 
med en del vanliga telefonväxlar. 
 
Installationskostnaden är i princip begränsad till produktens 
inköpspris och Du kan fritt placera om utrustningen i lokalen så 
länge Du har GSM täckning på platsen. 

När Voicefax?
De vanligaste applikationerna med Voicefax är:

Du behöver en fax men vill inte betala en 
dyr avgift för en fast linje. Voicefax tar 
emot fax även med kontantkort, kan 
det bli billigare?

Du har en lokal, filialkontor eller bo-
stad där Du önskar en fast telefon att 
ringa ut med i istället för en lös mobil-
telefon. Samtalskvalitet och täckning är 
avsevärt bättre med VoiceFax jämfört med 
en vanlig mobiltelefon. 

Du har en byggfutt, projektkontor, ett event eller 
en offentlig lokal där Du behöver ha en fast tele-
fon under en begränsad tid. Med Voicefax kan Du 
erbjuda dina anställda och gäster kostnadsfria samtal 
utan dyra installationsavgifter. 

Du har behov av att ha en telefon utan knappsats som skall 
ringa ett förutbestämt nummer tillexempel för att beställa taxi 
eller färdtjänst, som nödtelefon eller i en  obemannad reception 
eller passagesystem. Med Voicefax kan Du ha ett förprograme-
rat nummer som automatiskt rings upp när någon lyfter på luren. 

Snabbfakta:

Voicefax



Lättinstallerat 
Voicefax är mycket lätt att 
installera. Ta ut den för-
konfigurerade enheten ur 
kartongen. Stoppa i SIM-
kortet, koppla in anten-
nen, fax eller telefon och 

nätaggregatet. I displayen 
ser Du enhetens status 
och täckning. Om Du har 
dålig täckning testa en an-
nan antennplacering eller 
installationsplats.

Voicefax ersätter den fasta telefonkabeln och erbjuder tråd-
lös kommunikation via telefon, fax och dator via GSM nätet. 

Telefon, fax, dator



Inbyggd display och nummerpresentatör 
Voicefax har en bakgrundsbelyst display som visar informa-
tionsmeddelanden och aktuell täckning. Displayen fungerar som 
nummerpresentatör men ger även besked om ankommande 
fax, hur många sidor ett fax innehåller eller hur många sidor som 
skickats av ett fax. Utöver dessa meddelanden finns en uppsjö 
av textmeddelanden som är till för att underlätta för Dig som 
användare. Därtill visar displayen den aktuella signalstyrkan med 
1-4 staplar. Genom att varje enhet levereras med en ex-
tern magnetfotsantenn blir det lätt att hitta idea-
lisk täckning med hjälp av den inbyggda 
signalstyrkemätningen. 

Ditt kommunikationsnav
Du kan ansluta en telefon och en 
fax via var sin RJ11 port samt en 
dator via USB porten. När Du faxar 
läser enheten först in faxet i sitt flash-
minne varifrån det sedan skickas vidare. 
Om faxet inte når fram efter förinställt antal 
försök kan Du ställa enheten till att behålla 
faxet i minnet eller radera det. Naturligtvis kan 
Du använda Voicefax för att ringa utomlands eller 
att spärra den för utlandssamtal. Det är bara att slå 00 framför 
landsnumret så kan Du ringa utomlands och samtalsspärrar läg-
ger Du in med den medföljande mjukvaran. 

Mjukvara för PC
Voicefax levereras med en PC mjukvara 
där man kan ange de flesta inställningar 
och även ladda in förinställda konfigura-
tioner i enheten. Du kan programmera en 
rad olika parametrar via enhetens USB 
port och anpassa den efter Din situation 
och behov. Efter konfiguration kan Du lö-
senordsskydda konfigurationen av enheten 
för att undvika oavsiktlig ändring av Dina 
inställningar. I konfigurationsprogrammet 
kan Du ange SIM-kortets PIN kod så att Du 
inte behöver knappa in det vid uppstart. Du 
kan också begränsa samtal till vissa num-
mer eller nummerserier. 



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Du kan även installera en mjukvara på Din dator som kan 
användas för GPRS uppkoppling eller om Du vill skicka 
SMS direkt från datorn. Dessutom ser den aktuella signal-
styrkan direkt på skärmen. 

Användning med äldre larmsystem
Vissa önskar använda Voicefax med äldre larmsystem, pas-
sagesystem osv. Betänk dock att varje situation är unik och vi 
rekommenderar test innan installation. Vi erbjuder i dessa fall full 
returrätt inom 30 dagar efter köp. 

Komplett lösning
Voicefax levereras komplett med det mesta Du kan behöva för 
att börja kommunicera trådlöst:

› Voicefax GSM enhet
› USB A till USB mini B kabel för konfiguration
› Nätaggregat 
› Extern GSM antenn 
› Monteringstillbehör

Voicefax är tillverkad i Europa enligt europeiska specifikationer. 
Den har alla nödvändiga miljö-, tekniska- och säkerhetsmässiga 
godkännanden och certifikat som behövs för att få säljas på den 
europeiska marknaden där inbegripet CE och RoHS godkän-
nande.

Teknisk specifikation Voicefax
› frekvensområde:  900/1800/1900 MHz
› gränssnitt:  2 x RJ11, 1 x USB Mini A (client)
› hastighet:  GPRS klass 10
› fax:  G3 klass 2.0
› matningsspänning:  9-13 VDC
› effektförbrukning:  1,2 - 7,2 W
› strömförbrukning stand by:  120-180 mA
› strömförbrukning tal/fax:  300-800 mA 
› strömförbrukning GPRS:  400-800 mA
› temperaturområde:  0 - +55° C
› antennkontakt:  SMA, 50 ohm
› kapsling:  plast
› vikt:  200 g
› mått:  140 x 106 x 37 mm 
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Induo är Teltonikas repre-
sentant i Sverige. Vi har 
en lång erfarenhet av tråd-
lösa lösningar baserade 
på såväl GSM som 3G. 
Vi har dessutom gedigen 
erfarenhet av RF och ra-
dioteknik. 

Voicefax är en GSM Ga-
teway byggd för pålitlig 
kommunikation. Induo  
adderar mervärdena erfa-
renhet och mer omtanke, 
vår ambition är att leve-
rera ett stöd utöver det 
vanliga. 




