
MONITORING
Odbiorniki Ethernet

STAM-1 PE
KARTA PODSTAWOWA ODBIORNIKA MONITORINGU TCP/IP
STAM 1 PE to karta ethernetowa podstawowa, b d ca
cz ci  sk adow  stacji monitoruj cych STAM 1 oraz STAM 2.
Do karty podstawowej STAM 1 PE mo e by  do czonych 15 kart
rozszerzaj cych ró nych typów (telefonicznych, ethernetowych) oraz
modu ów GSM.

Urz dzenie to jest kompletnym odbiornikiem monitoringu TCP/IP
SATEL z urz dze  Ethernet i GPRS. Umo liwia organizacj  centrum
dozoru monitoruj cego stan pod czonych systemów alarmowych.
STAM 1 PE mo e by  zainstalowana w gnie dzie PCI dowolnego
komputera PC, z którego pobierane jest jedynie zasilanie. Mo liwe
jest wykorzystanie innych rozwi za  sprz towych, jak instalowanie
kart w obudowie STAM BOX lub w systemie stacji monitoringu
z wbudowanym mikroserwerem STAM IRS. Komunikacja
z serwerem stacji monitoruj cej odbywa si  za po rednictwem portu
RS 232 (z cze DB 9). Ka da karta ethernetowa wyposa ona jest
w gniazdo RJ 45 do pod czenia sieci Ethernet, daj c mo liwo
przydzielenia stacji monitoruj cej jednego adresu IP.

Modu  ten mo e obs ugiwa  do 256 abonentów z u yciem filtrowania
nap ywaj cych zdarze  z wykorzystaniem adresów fizycznych MAC.
Odbierane zdarzenia buforowane s  w pami ci, a  do momentu
przes ania ich do stacji monitoruj cej, co zapobiega utracie danych.

Nad poprawno ci  pracy STAM 1 PE czuwaj  funkcje kontroli
czno ci z abonentami oraz kontroli cza Ethernet.

odbieranie monitoringu TCP/IP SATEL (urz dzenia
ETHERNET i GPRS)
obs uga do 256 abonentów z kontrol  czno ci
buforowanie odebranych zdarze  do momentu skutecznego przes ania ich do stacji monitoruj cej
kontrola cza ETHERNET
mo liwo  filtrowania nap ywaj cych zdarze  z wykorzystaniem adresów fizycznych MAC
obs uga automatycznej konfiguracji adresu IP z wykorzystaniem DHCP
mo liwo  monta u w gnie dzie PCI w komputerze
port RS 232 do czenia z serwerem stacji
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