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Stacionari radijo sistema FUA-COM tarnauja kaip 
sąsaja tarp centrinio  ar planšetinio kompiuterio 
ir radijo tinklo. Gali būti naudojamas įvairioms 
radijo programoms. Galimi įvairūs sujungimo 
būdai. Galimybė sujungti naudojant radijo ryšį. 
Radijo ryšio sistema kartu su duomenų modemu 
DFM08, gali būti sujungta su kontrolės centru per 
Ethernet. Šiuolaikinių ryšių pagalba, sujungimas 
gali būti vykdomas per vietinį tinklą arba VPN 
tinklą, neatsižvelgiant į atstumą tarp prietaisų.

Modulinė konstrukcija leidžia naudoti sistemą, 
kaip kodų kartotuvą, radijo ryšio tinkluosų        
projektuose  tarp valdymo centro ir sirenos. Įrenginio pagalba atstumas tarp valdymo centro ir 
sirenos gali būti padidintas dvigubai. Pranešimų perdavimas užtikrinamas naudojant kelius kodų 
kartotuvus.

PRIVALUMAI IR FUNKCIJOS
 ● Tinklo suderinamumas

 ● Nepriklausomas vietos pasirinkimas, pritaikant vietinį radijo valdymą

 ● Gali būti naudojamas kaip UPS (nepertraukiamas maitinimas) AE-100A  įrangai

 ● UPS budėjimo laikas iki 4 dienų

 ● Sistemos aktyvavimas per išorinių jungiklių kontaktus

 ● Palaiko daug bendrų perdavimo sistemų (FFSK ir DMR)

 ● Jungtys: LAN, WAN (VPN), fizinės linijos sąsaja

 ● Maitinimas valdomas mikrokontroleriu su baterijos įkrovimo ir temperatūros kontrole

 ● Beveik nereikalaujantis priežiūros

 ● Paprastas montavimas

 ● Modulinė tobulinimo galimybė

PASIRINKTINAI
 ● Radijo įrenginys

 ● Duomenų modemas

 ● GSM modulis

 ● GPS modulis užkoduotam duomenų perdavimui (Tik sujungimui su SES)

 ● Matavimo stotelės pajungimas per RS232 arba RS485 sąsajas, registruojant kritulių, vėjo kryptį,             
vėjo greitį, temperatūrą, potvynių bangas ir žemės nuošliaužas.

STACIONARI RADIJO SISTEMA
FUA-COMP / FUA-COMP-CR (KODO KARTOTUVAS)

Fig. 1: Elektroninė spinta
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TECHNISCHE DATEN
energijos tiekimas 230 VAC

energijos sąnaudos budėjimo režime 
su pilnai pakrauta baterija < 10 VAC

baterijos įtampa / talpa 12 V - 26 Ah / 40 Ah

nepertraukiamas veikimas nutrūkus energijos tiekimui 60 - 90 val. (priklausomai nuo konfigūracijos)

nepriklausomas radijo įrenginys GM340 / DM3400 (kita pagal užklausą)

elektronikos temperatūros diapazonas nuo -40° C iki +70° C

baterijos temperatūros diapazonas nuo -25° C iki +60° C 

Svoris priklausomai nuo konstrukcijos

matmenys (P x A x G) 600 x 600 x 210 mm

apsaugos klasė IP 54 to IP 66 (priklausomai nuo konstrukcijos), 
NEMA 4

SISTEMOS DIEGIMAS

Fig. 2: modernios masinio pranešimų sistemos įgyvendinimas
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