
MONITORING
Odbiorniki telefoniczne

STAM-1 R
KARTA ROZSZERZAJ CA
STAM 1 R to karta telefoniczna rozszerzaj ca, b d ca
cz ci  sk adow  stacji monitoruj cych STAM 1 oraz STAM 2.
Pod czana jest do kart podstawowych STAM 1 P lub 
STAM 1 PE.

Urz dzenie to jest kompletnym odbiornikiem danych wysy anych
przez centrale alarmowe za po rednictwem linii telefonicznej.
Umo liwia organizacj  centrum dozoru monitoruj cego stan
pod czonych systemów alarmowych. STAM 1 R 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 komputerem PC
odbywa si  za po rednictwem karty podstawowej, z któr  
STAM 1 R po czona jest przez z cze pinowe portu RS 232.

Ka da karta telefoniczna wyposa ona jest w gniazdo RJ 11
do pod czenia jednej linii telefonicznej, co jest równoznaczne
z przydzieleniem stacji monitoruj cej jednego numeru telefonicznego.
Dodatkowo urz dzenie wyposa one jest w gniazdo mini jack daj ce
mo liwo  pods uchu danej linii telefonicznej z u yciem
s uchawek lub g o ników.

Modu  obs uguje kilkana cie formatów transmisji, automatycznie
rozpoznaj c i dopasowuj c si  do odbieranego sygna u. Ilo
danych odbieranych przez kart  jest nieograniczona, a ich
poprawno  jest na bie co sprawdzana. Karta posiada pami  250
ostatnio odebranych sygna ów. Nad poprawno ci  pracy STAM 1 R
czuwaj  funkcje automatycznej diagnostyki oraz detekcji uszkodzenia do czonej linii telefonicznej.

monta  w gnie dzie PCI w komputerze
gniazdo do pod czenia 1 linii telefonicznej dla monitoringu telefonicznego
obs uga kilkunastu formatów transmisji
automatyczne dopasowanie do formatu transmisji
weryfikacja poprawno ci danych
brak ogranicze  ilo ci odebranych danych
bufor 250 ostatnio odebranych danych
pe na autodiagnostyka
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