
 5G بتقنیة S2000e طراز INSEEGO WAVEMAKER™ PRO جھاز البوابة
أداء عاٍل لشبكات الجیل الخامس. متعدد االستخدامات وقابل للتطویر وآمن.

إمكانیة االتصال على مستوى العالم وجدارة فائقة تستحق الثقة
یدعم جھاز S2000e الشبكات العامة أو الخاصة ویعمل على العدید من شبكات مزودي الخدمة 

 .USB أو Ethernet الرقمیة حول العالم. یتصل بأنظمة التوجیھ أو نقاط النھایة البعیدة باستخدام
 4x4 4 أوx4 LTE 4 باإلضافة إلىx4 5G + LTE 4 أوx4 LTE + 5G شبكات S2000e كما یدعم جھاز

5G بحیث یمكنك االحتفاظ باتصال یمكن االعتماد علیھ مقارنًة باألجھزة األخرى. مع ستة منافذ 
خلویة، یتم ضبط كل منفذ لتحسین الكفاءة وفقد اإلرجاع لتوفیر أفضل تردد السلكي ممكن.

اتصال مستمر على مدار 24 ساعة طوال أیام األسبوع بسرعة متعددة الجیجابت
تمتع باالتصال بالشبكات واستمراریة ذلك. إن اإلدارة الحراریة المتقدمة وإدارة WAN وإدارة 

بطاقة SIM المزدوجة مع استمراریة تفعیل االتصال یضمن استمرار االتصال بالشبكة في عملك.

زمن استجابة یُقاس بالمللي ثانیة
زمن استجابة قصیر للغایة، توفره شبكات 5G التجاریة أو الخاصة، للوصول إلى البیانات وإدارتھا 

في الوقت الفعلي.

أجھزة مناسبة للبیائت الصناعیة
ل الملكیة باالستخدام في غرف الخوادم، أو الظروف الصعبة  یسمح التصمیم الحراري المسجَّ

في بیائت المصانع، أو حتى في الحاویات بالمناطق المكشوفة بینما یتم التشغیل بسرعات متعددة 
الجیجابت. وتختلف خیارات التركیب بدًءا من التركیب على سطح المكتب ووصوًال إلى التركیب 

.DIN على الحائط، أو على عمود وحدة أرفف، أو قضیب

اإلدارة عن بُعد
إمكانات مریحة إلدارة الجھاز عن بُعد یمكن استخدامھا لجھاز واحد، باإلضافة إلى إمكانات شاملة إلدارة 

الجھاز عن بُعد، وتشخیصات شاملة یمكن استخدامھا ألجھزة متعددة من خالل لوحة معلومات واحدة بفضل
Inseego ConnectTM.1

 لماذا تختار شركة Inseego؟
نحن شركة یقع مقرھا الرئیسي في الوالیات المتحدة، ونختص بتصمیم جمیع منتجاتنا وتطویرھا في الوالیات المتحدة األمریكیة مع االلتزام بأعلى 

معاییر األمان. ویتم تصمیم منتجاتنا وحلولنا لتلبیة متطلبات األمان األكثر صرامة للعمالء من شركات االتصاالت الالسلكیة من الدرجة األولى، 
.Fortune 500 والھیائت الحكومیة، والمؤسسات المدرجة في قائمة

التقنية: 5G sub-6، و4G LTE Cat 22، وإیثرنت 5 جیجابت في الثانیة



األنظمة المدعومة
Windows® 8، و10• 
نظام التشغیل  Mac OS® X 10.13 أو نظام أحدث• 
نظام التشغیل Linux® Ubuntu 14.04 أو نظام أحدث• 
Chrome OS v79 أو أحدث• 

الشبكات
WAN مع إمكانیة استمراریة تفعیل االتصال • 
بطاقتا SIM بتقنیة Auto-APN والتبدیل التلقائي• 
تمریر عنوان IP باستخدام اإلیثرنت أو USB (IPPT، وضع المودم)• 
إعادة توجیھ المنفذ• 
تصفیة المنافذ• 
 • MAC تصفیة
 •DHCP
الشبكة الفرعیة المراقبة• 
DNS قابل للتكوین• 
 •MAC تصفیة عنوان
دعم APN العام والخاص• 
دعم LTE 5G التجاري والخاص• 
 •USB WAN3 دعم

األمان
عامل األمن السیبراني للجھاز3• 
 •NAT جدار حمایة
 •IPsec VPN3و ، Open VPNو ،VPN تمریر لشبكة
واجھة الویب المحصنة أمنًیا• 
ملفات دخول مشفرة بالكامل• 
عامل سحابة مشفر بالكامل• 
 •(CSRF) مكافحة تزویر الطلب عبر المواقع
مھلة الجلسة وتأمین كلمة المرور غیر الصحیحة• 
بوابة المسؤول لحظر إعادة ضبط المصنع• 

الملحقات
محول تیار متردد - داخل العلبة• 
كابل تیار مستمر وإدخال وإخراج - داخل العلبة• 
حاقن PoE - یُباع منفصًال• 
 دعامات ثابتة للتركیب على حائط/عمود، ودعامات قابلة للتعدیل للتركیب على • 

حائط/عمود، ودعامات للتركیب على قضیب DIN - یُباع منفصًال 
ھوائیات ثنائیة القطب ومتعددة العناصر - یُباع منفصًال • 

sales@inseego.com :لمزيد من المعلومات 
inseego.com :قم بزيارتنا على موقعنا 

المواصفات عرضة للتغییر. یرجى التواصل مع جھة االتصال المختصة بالتعامل معك في شركة Inseego لمعرفة المزید من التفاصیل. ©Inseego Corp 2022. جمیع الحقوق محفوظة. إن 
MiFi عالمة تجاریة مسجلة لشركة Inseego Corp. وتم التصمیم في مدینة سان دییجو المشمسة، بوالیة كالیفورنیا. وتم التصنیع في تایوان. إن منتج Qualcomm Snapdragon ملك لشركة 

 .Technologies, Inc و/أو الشركات التابعة لھا. إن Qualcomm وSnapdragon عالمتان تجاریتان لشركة Qualcomm Incorporated، المسجلة في الوالیات المتحدة وغیرھا من البلدان. 
أسماء الشركات أو المنتجات أو الخدمات األخرى المذكورة ھنا ھي عالمات تجاریة لمالكیھا المعنیین.

1 المیزات المتقدمة المتاحة عبر االشتراك. 
2 تختلف القیم النظریة والسرعات التي حققتھا األجھزة المتصلة باختالف تغطیة الشبكة واتصال Wi-Fi وقدرة الجھاز. 

 3 میزات یتم طرحھا قریًبا 
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الصناعیة للبیائت   S2000e البوابة  منتج  مواصفات 
إمكانیة االتصال1

 •sub-6 + mmW فقط أو sub-6 نطاق
عرض النطاق الترددي sub-6 بحد أقصى 200 میجا ھرتز• 
sub-6 بتقنیة 5G NR بالوضع المستقل (SA) وsub-6/mmW في الوضع غیر 	 

 (NSA) المستقل
 • (DSS) المشاركة الدینامیكیة للطیف الترددي
 •4G LTE Cat 22 اتصال احتیاطي خاص بـ

المنافذ
منفذ إیثرنت واحد RJ45 بسرعة 5 جیجابت بتقنیة الطاقة عبر اإلیثرنت، بحد أقصى • 

لنقل بیانات یبلغ 4.9 جیجابت في الثانیة
 • USBو ،USB WAN ومودم ،USB Tethering) C واحد من النوع USB 3.1 منفذ

بمھایئ Ethernet RJ45)، بحد أقصى لنقل بیانات یبلغ 2.7 جیجابت في الثانیة
عدد 6 منافذ SMA أنثى للھواتف الخلویة • 
 •GNSS واحد أنثى لنظام SMA منفذ
منفذ 1 بأربع سنون للطاقة واإلدخال واإلخراج (منفذان لإلدخال واإلخراج الرقمي)• 

خیارات الطاقة 
4 سنون لتوفیر التیار الكھربائي المتردد	 
4 سنون لتوفیر طاقة تیار مستمر ولإلدخال واإلخراج	 
 •PoE حاقن
 •USB PD (15 وات دقیقة)، یتطلب 15 وات من مضیف USB توفیر طاقة

مكان التركیب
 •L1 / L5 النشط GPS دعم نطاق
دعم الھوائي النشط• 
دعم GPS الخلوي المساعد• 

األبعاد والوزن
200 × 80 × 45 ملم	 
496 جرام	 

الظروف البیئیة
التشغیل: من -30 إلى 65 درجة موئیة، التخزین: من -40 إلى 85 درجة موئیة• 
 •IP41 تصنیف

SIM بطاقة
بطاقتا SIM بحجم 4FF Nano یمكن للمستخدم الوصول إلیھما• 
دعم لبطاقات شركات اتصاالت متعددة مع خاصیة التبدیل التلقائي• 

مجموعة الرقاقات
 •Qualcomm® Snapdragon™ SDX55


