
Radiopowiadomienie 4 kana owe RPSR3 - zasi g 10km

Radiopowiadomienie 4 kana owe NOKTON SR 3

zasi g w terenie zabudowanym do 10 km
zasi g w terenie otwartym do ok.15 km
kontrola czy

Dzi ki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej zarówno w nadajniku jak i odbiorniku, uzyskano
du  elastyczno  systemu, umo liwiaj c  adaptacj  urz dze  do ró nych nietypowych
zastosowa .
Uzyskano równie  konstrukcj  nie wymagaj c  od u ytkownika jakichkolwiek regulacji i
samoczynnie dostosowuj c  si  do zmiennych warunków rodowiska. Dla przyk adu, odbiornik
bada poziom sygna u z nadajnika oraz poziom zak óce  w kanale i na tej podstawie ustala
optymaln  ilo  nie odebranych sygna ów kontrolnych tolerowanych przez system, tzn.
samoczynnie ustala minimalny czas reakcji na brak sygna u z nadajnika, wywo uj cy sygnalizacj
braku czno ci.
System SR3 przesy a informacje przy u yciu opracowanej przez firm  "NOKTON" odmiany kodu
bifazowego, oraz modulacji cyfrowej typu F1D (tzw. przesuw cz stotliwo ci).
Zastosowane rozwi zania umo liwiaj  poprawn  prac  systemu w polu silnych zak óce ,
typowych dla pasma 27 MHz.

Jak wspomniano na wst pie, system posiada du  "elastyczno ". Dzi ki temu, ju  od pocz tku
opracowano dwa jego warianty:

Pierwszy z nich o roboczym oznaczeniu SR3i jest typowym zestawem indywidualnym typu "jeden
nadajnik - jeden (lub kilka) odbiornik".
Drugi wariant urz dzenia, typu SR3e, jest odpowiednikiem zestawu ekspanderowego. Umo liwia
przesy anie i zobrazowanie informacji docieraj cych od 16-tu niezale nych nadajników.
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Z ka dego z obiektów mo na przes a  jedn  informacj  alarmow . Ponadto odbiornik
automatycznie kontroluje czno  z ka dym z obiektów. W ka dym obiekcie kontrolowane jest
równie  napi cie sieciowe, napi cie akumulatora, oraz za czenie lub wy czenie centralek
alarmowych. Numer obiektu, z którego dociera informacja, jest wy wietlany na wy wietlaczu
LED, natomiast rodzaj przesy anej informacji podaje odpowiednia dioda LED. Np. zapalenie diody
przy znaczku "+-" oznacza niskie napi cie akumulatora, a znak "Y" - brak sygna u kontrolnego,
sugeruj cy uszkodzenie systemu antenowego w chronionym obiekcie. Do systemu tego
opracowali my modu  konwertera MK-2 zamieniaj cy informacje o uzbrojeniu i alarmie z ka dego
z chronionych obiektów na sygna y umo liwiaj ce zobrazowanie najwa niejszych informacji przy
u yciu tablicy synoptycznej.
System SR3e umo liwia tworzenie tanich systemów zbiorowej ochrony mienia, np. ma ych
systemów ochrony s siedzkiej. System SR3i - umo liwia przesy anie dok adnych danych z
pojedynczego chronionego obiektu np. naruszenie strefy w sklepie - do domu w a ciciela sklepu.
W oparciu o ten system mo na np. monitorowa  poziom wody w zbiorniku retencyjnym lub
cieków w oczyszczalni cieków. Mo liwe jest równie  zastosowanie do wielu innych nietypowych

rozwi za , w których potrzebne jest przes anie informacji z jednego miejsca do drugiego.
Nast pne zastosowania naszego systemu pozostawiamy inwencji naszych P.T. Klientów.
Pozostajemy otwarci na propozycje adaptacyjne, maj ce na celu dostosowanie urz dze  do
konkretnych zastosowa .
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