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CGW-PX Gateway PSTN&SIP GSM 

Interconecte seu PABX ou Switch SIP com a rede celular GSM 

 O gateway CGW-PX é um dispositivo que interconecta seu PABX ou switch de voz com 

as redes celulares GSM, permitindo um maior tráfego de chamadas para celular com uma sig-

nificativa redução dos custos. Isto porque uma chamada de celular para celular tem um custo 

menor que uma chamada de fixo para celular. 

 

Performance e tolerância a falhas 

 O gateway CGW-PX é um sistema escalável, de alta performance, multifuncional, dese-

nhado para uso em redes corporativas e de carriers que tenham um enorme tráfego fixo-para-

móvel e móvel-para-fixo. Sua arquitetura oferece qualidade e tolerância a falhas. 

Tecnologia  Israelense  

 Criada em 1994 e especializada na produção e comercialização de uma ampla gama de 

produtos avançados para telecomunicações, baseados sempre no estado da arte da tecnolo-

gia, a Matrai Tecnologia e Sistemas Ltda. produz no 

Brasil equipamentos sob licença da Integrated Telecom 

Systems Ltd. empresa do grupo ForeGroup, um dos mai-

ores grupos privados de telecomunicações de Israel. 

Interface de conexão PSTN & SIP entre PABX e rede Celular 
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CGW-PX Gateway PSTN&SIP GSM 

SIP (Session Initiation Protocol) e TDM (Time Division Multiplex) 

        O CGW-PX é um gateway digital de ponta a ponta. Oferece uma solução integrada com-

binando todos os recursos do Gateway Celular CGW-P com um poderoso Gateway VoIP. Pode

-se utilizar a solução como um nó de interconexão entre redes móveis, fixas e IP, permitindo 

total gerenciamento deste tráfego e gerando uma economia significativa com custos de inter-

conexão. Permite até 120 chamadas SIP simultâneas podendo agregar outros 3 Gateways 

CGW-P ISDN formando um único sistema com 120 canais GSM. Os entroncamentos PSTN po-

dem também ser conectados a diferentes PABX ou diretamente a links de diferentes operado-

ras oferecendo uma solução completa de roteamento de chamadas.  

 

Gabinete Rack 19” 3Us 

 O CGW-PX dispõe de um gabinete modular com 19 slots, sendo um para a CPU, um pa-

ra a placa ISDN-PRI, um para o Media Gateway SIP-PSTN, e 16 slots hot-swap para as placas 

GSM.  

 
Placas de 2 canais GSM Hot-Swap com 4 slots para SIMCards por canal 

 Cada placa GSM possui 2 módulos (motores) celulares Wavecom/Sierra, sendo que cada 

canal possui 4 slots para SIMCards, o que possibilita o uso de até 4 contas de acesso distintas, 

com gerenciamento automático do uso de cada uma. 

 O recurso de comutação permite que o sistema tenha slots hot-swap para as placas GSM. 

Com isto é possível inserir e remover placas no modo on-line sem interromper o roteamento.  

 
Alta qualidade de áudio digital melhora sua conversação 

        A interconexão entre Gateway e PABX/Switch e a comutação digital TDM interna com os 

módulos celulares garante ao CGW-PX altíssima qualidade de áudio nas chamadas de fixo pa-

ra móvel, com ajuste de volume independente por canal.  

 

Tecnologia de Comutação Digital Temporal TDM 
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CGW-PX Gateway PSTN&SIP GSM 
Roteamento Fixo-Móvel  

Roteamento de chamadas 

 O gateway CGW-PX faz muito mais do que simplesmente rotear chamadas para a rede 

celular. O CGW-PX gerencia até 120 chamadas SIP simultâneas, 30 chamadas GSM e conexão 

para mais 3 canais digitais E1, que podem ser conectados a qualquer outro equipamento ou 

operadora que utilize esta forma de conexão, como por exemplo outras unidades CGW-P, 

PABX ou links de operadoras. Isto permite criar roteamentos multidirecionais, extraindo máxi-

ma economia. 

Roteamento inteligente de ligações entrantes  

  O sistema permite armazenar os dados das últimas 1500 chamadas de saída, vinculando 

o ramal interno do PABX que originou a chamada ao número externo discado. Deste modo,  

quando o telefone de destino retorna a chamada, o CGW-PX analisa o número, comparando-o 

com a base de dados criada e encaminha a chamada diretamente ao ramal, gerando assim 

grande economia de tempo e financeira, afinal não será necessário realizar outra ligação.  

 O sistema também permite que chamadas entrantes sejam direcionadas a um ramal es-

pecífico ou grupo de atendimento. Permite também que o roteamento seja estabelecido por 

identificação do chamador (Caller_ID).  
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Arquitetura do Sistema 
 

 Gabinete/bastidor para rack 19”, 3U 

 Comutação digital temporal (TDM) 

 16 slots hot-swaps para placas GSM de 2 canais. Possi-

bilta configurar o sistema de 2 até 32 canais celulares. 

 Placas com 2 módulos GSM quadriband com 4 slots 

para SIMCard por canal  

 Interface Ethernet para chamadas SIP (30 chamadas) 

 3 Conexões E1 adicionais 
 

Interface Celular GSM 
 

 2 canais GSM por placa 

 Até 4 SIM-Cards por canal celular (GSM) 

 SIM card (plug in, small) 3V 

 Até 16 placas celulares (2 canais cada) 

 Até 128 SIMs por sistema 

 Módulos GSM Quadri-band (850/900/1800/1900) 

 Sensibilidade -103dBm 
 

SIP & PSTN 
 

 Ponto a Ponto ou Ponto Multiponto 

 CAS MF-R1: T1 CAS 

 E1 CAS R2 MFC 

 ETSI/EURO ISDN, ANSI NI2, variantes DS100, 5ESS, 

QSIG 

 Modo de Discagem (Overlap/EnBlock)  

 PRI grouping 

 Voice Codec G.711/G.726/G.723.1/G.729A 

 IP transport RTP/RCTP per IETF— RFC3550 & 3551 

 Cancelamento de Eco — G.165 & 168 c/32, 64 ou 128 

tail lenght 

 Interface 10/100 baseT 

 Safatey & EMC Standards   
 

Principais Facilidades 
 

 Alta qualidade de áudio, com ajuste de volume  

 Tabelas de restrição e de tempo de utilização. 

 Tabelas LCR para roteamento de chamadas 

 Callback*  

 Roteamento inteligente de chamadas entrantes (DDE) 

 Suporta envio de DTMF através do gateway.  

 Suporte à Portabilidade Numérica 

 Controle Total – Configuração local e remota 

 Controle de chamadas de entrada e saída 

 Programação de serviço Pré-pago 
 

*Licença Opcional 

 

Gerenciamento e Monitoramento 
 

 Software de programação amigável via PC com cone-

xão via RS232, TCP/IP e Modem  
•        Alarmes de falhas de funcionamento enviados por SMS 

ou por e-mail  
•         Upgrades:                          Sim 

 Estatisticas por Canal:         Sim 

 CDR (nº de registros):         3.500 

 Função Pré-pago:                Sim 

 CLIP/CLIR (Permissão/Bloqueio de Identificação): Sim 
 

Capacidade Máxima do Sistema 
 

 Até 16 placas GSM 

 Até 32 canais GSM 

 Até 128 SIMCards 

 Até 30 chamadas SIP simultâneas  
 

Alimentação Elétrica 
 

 Entrada: 100~240VAC, 50~60Hz 

 Consumo máximo: 180W 

 

 
Acessórios e Opcionais 

 Licença de SMS Server 

 Módulo Combinador de Antenas 

 Antenas indoor e outdoor 

 Servidor de roteamento por portabilidade numérica 

 

CGW-PX Gateway PSTN&SIP GSM 
Especificações Técnicas 
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MTS-811632  - Licença de Servidor de SMS para CGW-P/PX 
 

 O software SMS Server para CGW-P/PX é um aplicativo que permite enviar e receber 
mensagens de texto simples, através do Gateway Celular CGW-P/PX. O SMS Server permite 
enviar mensagens SMS para qualquer destino celular, para um número apenas ou para uma 
lista de envio. 
 

 Os usuários autorizados podem acessar os serviços do servidor de SMS usando um 
navegador Web padrão, através da rede local ou remotamente através da internet. Com esta 
interface web podem escrever e enviar mensagens, administrar destinos, e criar grupos de 
envio. A interface do aplicativo é lógica e de fácil utilização, para que os usuários aprendam 
rápida e facilmente como enviar e receber mensagens de texto. 
 
 O SMS Server fornece muitos recursos úteis de mensagens, incluindo: 
 
 Roteamento de mensagens SMS recebidas para um usuário ou para um e-mail. 

 Notificação de mensagem SMS recebida  via alarme sonoro na interface web do usuário. 

 Arquivamento de mensagem SMS: O SMS Server salva cópia de todas as mensagens que envia e recebe. 

Usuários podem visualizar o histórico, imprimir ou excluir mensagens. 
 Seleção de canais: Se o gateway CGW-P/PX tem mais de um canal celular ativo disponível, canais celulares 

específicos podem ser selecionados para enviar e receber mensagens SMS. 

 Ferramentas de configuração e manutenção 
 

Arquitetura de Conexão 
 

 O PC em que o Servidor SMS será instalado deve ser integrado à mesma rede TCP/IP 
que o Gateway CGW-P/PX.  
 
Requisitos mínimos do PC 

 

 O aplicativo SMS Server deve 
ser instalada em um PC dedicado, 
compatível com OS Linux que deve 
atender aos seguintes requisitos: 
 
 Processador Intel i3 1GHz ou 

superior 
 1Gb de memória RAM 

 80GB de espaço disponível em disco 

rígido 

 Placa SVGA 800x600 

 Unidade de DVD 

 Placa de rede ethernet 

 

CGW-PX Gateway PSTN&SIP GSM 
Servidor SMS 
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MTS-811434  - Combinador de sinais de antena 32x2 
 

 O combinador de sinais RF de antenas possui 16 entradas para a saída A e 16 para a saída B, totalizando 
32 antenas que podem ser combinadas em 2 saídas. Combinando os sinais, pode-se levar apenas 2 cabos coaxi-

ais do tipo RF-213 até a cobertura do edifício para melhorar a recepção do sinal GSM. 
 

 Bastidor para rack 19”, 1U 

 Gabinete em Alumínio. 

 Quad-Band:  800Mhz~2170Mhz 

 Conectorização tipo SMA fêmea 

 Inclui 32 rabichos KIT-00205 e 2 antenas indoor MTS-811649 

 
KIT-00205 - Rabicho de 35cm de cabo cabo coaxial RG58 50Ohms com conector SMA macho 

 Cabo coaxial RG58 50Ohms - 35 cm 

 Conectores SMA macho 

 
 
MTS-811649 - Antena Omni-direcional GSM 7dBi , 850~1900MHz, Indoor 

 GSM Quadriband 

 Ganho de 7dBi 

 Uso indoor 

 
 

MTS-811533 - Antena Painel Setor 90° QuadBand GSM 9dBi, 800~2500MHz, Outdoor 

 Antena Painel Setor 90º 

 Quad-Band GSM: 800Mhz~2170Mhz 

 Conectorização tipo N fêmea 

 Potência máxima: 50W 

 Ganhos: 7~9dBi 

 
KIT-00208 - Kit de conxão de antena externa  

 100mts de cabo coaxial 50Ohms RF-213 

 2 x Conectores N Macho 

 Rabicho de 1,5mt com coaxial RG58 e conectores SMA-Macho e N-Fêmea 
 

Licença de SMS Server 
 

 O gateway CGW-P possui uma licença opcional para SMS Server.  

 Consulte o suporte comercial sobre esta facilidade 
 
Servidor de roteamento por critério de portabilidade numérica 
  

 O servidor é uma plataforma dedicada que utiliza software e 

hardware que roteiam as chamadas utilizando um banco de dados 
contendo todos os números do plano de numeração brasileiro e res-

pectiva operadora para decidir a melhor rota a seguir. Capacidade 
máxima de roteamento: 600 chamadas simultâneas. Requer contra-

to de suporte para download diário das bases atualizadas. 

CGW-PX Gateway PSTN&SIP GSM 
Acessórios e Opcionais 


