KOMUNIKÁTORY
PRE BEZPEČNOSTNÉ APLIKÁCIE
SPOĽAHLIVÝ A RÝCHLY PRENOS DÁT

Komunikátory REGGAE
Univerzálne riešenie pre pripojenie zabezpečovacích ústrední
Zaisťujú rýchly a bezpečný prenos informácií z ústredne stráženého objektu na dispečing pultu centralizovanej ochrany.
Ponúka riešenie pre všetky komunikačné trasy a všetky typy objektov. Zariadenia spĺňajú bezpečnostné normy a sú schválené
Hasičským záchranným zborom.

Vlastnosti komunikátorov REGGAE

1

Špeciálne vyvinuté pre
bezpečnostné systémy.

2

Viacnásobné zálohovanie
prenosovej trasy (privátna
rádiová sieť, GSM sieť,
telefónna linka, IP)

3

Kontrolovaná doba
spojenia (3, 5, 15 minút)

4

Komunikátory sú dodávané
vrátane bezpečnostných
SIM kariet od operátorov
Slovak Telekom, O2 alebo
vo variante multiSIM

Prepracovaná vzdialená
diagnostika rádiovej
GSM a telefónnej
komunikácie

5

Diaľková konfigurácia
vysielačov a ovládanie
výstupov

6

Podporujú prenosový
formát CID, 4+2 a ďalšie

7

Permanentný dohľad
nad celým systémom
a okamžité riešenie
technických problémov

8

Podporované prenosové trasy:

GSM
(GPRS/SMS)

Rádiová
sieť

IP
(LAN/WAN)

Telefónna
linka (VTS)

Možnosť využitia bezpečnostnej SIM karty multiSIM:

Bezpečnostná
multiSIM

GSM (GPRS/SMS)

GSM (GPRS/SMS)

multi
SIM

SIM karta pre automatické prepínanie
medzi dostupnými GSM sieťami
operátorov v rámci Európskej únie pre
zaistenie maximálnej dostupnosti
dátových služieb.
GSM (GPRS/SMS)

DOSTUPNÍ OPERÁTORI V EÚ

Komunikátory pre
zabezpečovací systém
Špeciálne vyvinuté komunikátory REGGAE, ktoré pripoja až
99 % bežne dostupných ústrední. Podporujú bežne využívané prenosové trasy alebo ich kombinácie.

REGGAE mini GT
GSM (GPRS/SMS) komunikátor
Univerzálny GPRS komunikátor v zmenšenom prevedení
určený pre napojenie zabezpečovacích systémov.
Vstupy: 2 × napäťová
izolovaná slučka

Komunikátory pre
požiarne systémy
Sú určené pre priame napojenie a kompletný prenos správ
z podporovaných požiarnych ústrední. Prenášajú podrobné
dáta s rozlíšením na jednotlivé hlásiče. Pre prepojenie s požiarnou ústredňou používajú sériové rozhranie RS232/485.
Komunikácia prebieha súčasne viacerými prenosovými trasami.

REGGAE eps GRT 232/485
Kombinovaný rádiový + GPRS komunikátor pre EPS
Vstupy: 8 × napäťová
izolovaná slučka,
1 × RS232/485

Výstupy: 1 × prepínací
kontakt relé
Telefónny komunikátor:
simulácia telefónnej linky
pre EZS

Výstupy: 2 × prepínací
kontakt relé
Prenosové cesty:

Prenosové cesty:
multi
SIM

KOMBINOVANÉ KOMUNIKÁTORY
Najvyššia rada komunikátorov určená pre inštalácie s vysokými rizikami. Tieto zariadenia kombinujú niekoľko prenosových trás.

multi
SIM

REGGAE eps GLT 232/485
Kombinovaný GPRS + LAN komunikátor pre EPS
Vstupy: 8 × napäťová
izolovaná slučka,
1 × RS232/485

REGGAE GLT
GSM (GPRS/SMS) + LAN komunikátor
Vstupy: 8 × napäťová
izolovaná slučka

Výstupy: 2 × prepínací
kontakt relé

Výstupy: 2 × prepínací
kontakt relé

Prenosové cesty:

Telefónny komunikátor:
simulácia telefónnej linky
pre EZS, pripojenie na
linku VTS

multi
SIM

Prenosové cesty:
multi
SIM

REGGAE GRT
Kombinovaný rádiový + GPRS komunikátor
Vstupy: 8 × napäťová
izolovaná slučka
Výstupy: 2 × prepínací
kontakt relé
Telefónny komunikátor:
simulácia telefónnej linky
pre EZS, pripojenie na
linku VTS
Prenosové cesty:
multi
SIM

Komunikátory REGGAE eps spĺňajú požiadavky všetkých príslušných noriem pre prevádzku v komunikačných
sieťach.
Komunikátory dodávame tiež vo variante pre dátové
prevodníky tretích strán.

Komunikátory pre riadenie
verejného osvetlenia

Zabezpečovacie
systémy

Komunikátory s doskou silových vstupov a výstupov pre
riadenie verejného osvetlenia a spínanie silových záťaží.

Komunikátor vhodný pre zabezpečenie chát, bytov a garáží.

REGGAE energy

REGGAE mini alarm

GSM (GPRS/SMS) komunikátor

multi
SIM

Vstupy: 3 × vstup 230V,
5x binárny vstup,
1x počítačový vstup

multi
SIM

GSM komunikátor s funkciou jednoduchej
zabezpečovacej ústredni
Vstupy: 6 slučiek
(2 × NC, 2 × 2 vyvážené)
Výstupy: sirénové výstupy

Výstupy: 3 × prepínací
kontakt relé 10A

Ovládanie: RFID čipom
Prenosové cesty:

Prenosové cesty:

Systém pre privolanie pomoci
Technológie pre monitorovanie ľudí, ktoré zvyšujú ich bezpečnosť a detekuje stavy tiesne. V prípade ohrozenia života alebo
vzniku inej obmedzujúcej situácie môže sledovaná osoba kontaktovať dispečing a privolať si pomoc. Dodávame hardware
a software, ktorý umožňuje strážiť ako jednotlivca, tak i skupiny osôb v rôznych inštitúciách.

REGGAE GTW
GSM komunikátor doplnený
o prijímač tiesňových tlačidiel.

multi
SIM

Mobilná aplikácia
pre vybavovanie tiesňových stavov
Vlastnosti:
Súhrnný prehlaď
o tiesňových stavoch

Vstupy: 8 × napäťová
izolovaná slučka
Výstupy: 2 × prepínací
kontakt relé

Jednoduché a rýchle
vybavovanie poplachov

Prenosové cesty:

Možnosť vkladania
komentárov
Informácie o prevzatí
riešenia poplachu

Bezdrôtové tiesňové tlačidlá

Webová aplikácia
pre vybavovanie tiesňových stavov

Vlastnosti:
Varianta prenosná, alebo pre pevnú inštaláciu.
Tlačidlá s bezpečnostnou krytkou a indikáciou
stlačenia.
Vysoká životnosť
batérií a odolnosť
tlačidiel

Vlastnosti:
Jednoduchá administrácia tiesňových tlačidiel
a mobilných telefónov
Možnosť podrobného
nastavenia pravidiel pre
posielanie poplachov
Tvorba kontrolných
zostáv
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