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Algemeen
De 4G VoLTE Gateway is ingesteld voor het gebruik met analoge PortaDial 
producten. Dit maakt het mogelijk bestaande en nieuwe situaties toch van 
nieuwe communicatiemiddelen te voorzien. De communicatie loopt bij 
het gebruik van dit product over uw LTE verbinding. Daarnaast heeft dit 
product de mogelijkheid om over 2G te functioneren.

Dit product benut enkel uw gespreksbundel of abonnement en hoeft niet 
te worden voorzien van een databundel of abonnement.  

Voor het gebruik van de 4G VoLTE Gateway is een SIM-kaart vereist. 
Deze is niet meegeleverd. 

• Ingesteld voor gebruik met alle PortaDial analoge Interfaces
• Ideaal voor situaties waar reguliere telefonie niet mogelijk is

Inhoud
1 x  VoLTE Gateway
1 x  Quad Band puck buitenantenne
1 x  AC netspanningsadapter
1 x  RJ11 aansluitkabel
2 x  bevestigingsschroeven (met pluggen en sjabloon)

Specificaties
• 2G, 3G & 4G verbinding
• SIM kaart (1.8V, 3V)
• Gevoeligheid: 

 <-108dBm 
• Zendvermogen: 

 <2W
• AC-Adapter: 

 Input: AC 110~240VAC 50~60Hz
 Output: 12VDC. 

• Gebruiksomstandigheden:
 Omgevingstemperatuur: 0C~45C
 Luchtvochtigheid: 5%-95%

• Afmetingen:
 200 mm x 135 mm x 45 mm (LxBxH)
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Installatie
Wij adviseren u het onderstaande stappenplan zorgvuldig uit te voeren om 
het functioneren van de apparatuur te garanderen.

1. Voor dit product gebruikt u een standaard SIM kaart

2. Schakel de pincode van de SIM kaart uit via een mobiele telefoon (volg 
hiervoor de instructies van uw mobiele telefoon)

3. Bij nieuwe simkaarten van enkele providers dient u eerst de SIM kaart 
te activeren (volg hiervoor de instructies van de telefonie provider)

4. Sluit de antenne aan op de achterzijde van de VoLTE Gateway
5. Plaats de antenne bij voorkeur zo hoog mogelijk en op enige afstand 

van de apparatuur
6. Druk met een spits voorwerp op het gele knopje om de simkaarthouder 

te openen
7. Schuif de kaarthouder naar buiten en duw de simkaart in de houder
8. Schuif de kaarthouder voorzichtig terug in de VoLTE Gateway
9. Sluit de analoge PortaDial interface aan op de FXS poort
10. Sluit de netspanningsadapter op de achterzijde van de VoLTE Gateway 

aan
11. Wacht tot de RDY led continu brandt, en de NW led knippert. Dit duurt 

±1 minuut (raadpleeg LED overzicht op de volgende pagina)



Indicatie LEDs
LED Activiteit Indicatie
PWR Aan VoLTE Gateway is ingeschakeld.

Uit VoLTE Gateway is uitgeschakeld.
RDY Aan SIM kaart is gedetecteerd en aangemeld.

Uit SIM Kaart is niet gedetecteerd.
Snel knipperen 
(100ms-100ms)

SIM kaart is niet geplaatst, SIM kaart 
is defect, PIN is benodigd, of PUK is 
benodigd.

Langzaam 
knipperen (1s-1s)

SIM Kaart is gedetecteerd, maar niet 
geregistreerd op het netwerk.

NW Uit Module is uit.
Lang aan, kort uit De VoLTE Gateway is geregistreerd op het 

netwerk.
Kort aan, lang uit De VoLTE Gateway is niet geregistreerd op 

het netwerk (netwerk is niet beschikbaar). 
Controleer de antenne.

FXS Aan De hoorn is van de haak.
Uit De hoorn ligt op de haak.
Knipperen Er wordt naar de VoLTE Gateway toe 

gebeld.

Contact
Ondersteuning nodig? Nieuw project bespreken of advies inwinnen?

Wij helpen u graag mee. 

PortaDial Advitronics

Garnizoenstraat 1
5363 VX Velp (N. Br.)

www.portadial.nl

0486 - 47 88 99
td@portadial.nl

sales@portadial.nl


