Instrukcja pod³¹czenia radiowego systemu przywo³awczego do centrali SIGMA
Powiadamianie odbywa siê drog¹ radiow¹ przy u¿yciu dedykowanego radiotelefonu MOTOROLA.
System mo¿e byæ wykorzystywany przez u¿ytkowników po uzyskaniu przez nich przydzia³u czêstotliwoœci
od Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP).W sk³ad systemu przywo³¹wczego wchodzi:
-

radiotelefon wraz z anten¹;
modu³ ASP (Adapter Sterowania Pagerami);
odbiorniki indywidualne (pagery).

Instrukcja radiotelefonu oraz pagerów, sposób ich konfiguracji - do³¹czono wraz z tymi urz¹dzeniami.
Niezbêdnym elementem do pracy systemu przywo³awczego z central¹ SIGMA jest modu³ ASP (Adapter
Sterowania Pagerem). Modu³ pod³¹cza siê z jednej strony specjalnym kablem do radiotelefonu a wyjœcia z
modu³u ASP (STout, GND, STclk) do³¹cza siê do przy³¹cza nr 1 w centrali SIGMA (K6-K7). Wykorzystuje
siê do tego zaciski oznaczone jako STO, GND oraz STC.
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Rys. Instalacja modułu Adaptera Sterowania Pagerami (ASP)
Zasiêg dzia³ania pagerów zale¿y od mocy zastosowanych radiotelefonów, u¿ytych anten oraz innych
parametrów i typowo wynosi 5-10 km w terenie otwartym. Umieszczenie jednej lub kilku dodatkowych,
niedrogich stacji retransmisyjnych umo¿liwia powiadamianie na dowolnym, wybranym terenie.
Po pod³¹czeniu radiotelefonu z central¹ SIGMA zgodnie z opisem, nale¿y dodatkowo skonfigurowaæ
system w centrali SIGMA za pomoc¹ programu komputerowego SigmaPC. Proces konfiguracji opisano
w Instrukcji obs³ugi programu SigmaPC.
Radiowy System Przywo³awczy jest idealnym rozwi¹zaniem w obiektach, w których nie mo¿na stosowaæ nadajników radiowych ze wzglêdów bezpieczeñstwa, np. szpitale (zak³ócenia aparatury medycznej),
stacje benzynowe (zagro¿enie wybuchem), itp.

W programie komputerowym SigmaPC, w oknie Inne ustawienia konfiguruje siê radiowy system
przywo³awczy. Po pod³¹czeniu radiotelefonu MOTOROLA do centrali SIGMA zgodnie z opisem mo¿na
skonfigurowaæ obs³ugê pagerów.

Aby uaktywniæ system przywo³awczy nale¿y zaznaczyæ pole Powiadamianie aktywne. Definiuj¹c u¿ytkowników (pagery) nale¿y podaæ przypisany im numer przez producenta, numer abonenta oraz rodzaj pagera. Pager numeryczny ró¿ni siê tym od alfanumerycznego tym, ¿e wyœwietla tylko cyfry, podczas gdy pager
alfanumeryczny prócz cyfr wyœwietla równie¿ litery.
Przy ustawianiu polaryzacji, nale¿y pamiêtaæ, ¿e polaryzacja zale¿y od u¿ywanego radiotelefonu.
W wiêkszoœci przypadków prawid³owym ustawieniem jest Polaryzacja ujemna, jednak w chwili nieprawid³owego funkcjonowania systemu, nale¿y zmieniæ polaryzacjê na Dodatni¹.
Przyciski Dodaj, Usuñ, Edytuj, Usuñ wszystkie s³u¿¹ do tworzenia i edycji listy pagerów a tak¿e abonentów, którym zosta³y przyporz¹dkowane.

Okno Opis Pagera pojawi siê równie¿ po dwukrotnym naciœniêciu myszk¹ na wybranym rekordzie.
W oknie Opis pagera wybieramy numer abonenta oraz wpisujemy numer pagera. Numer jest przypisany fabrycznie przez producenta.
Aby wys³aæ wiadomoœæ na pager alfanumeryczny, nale¿y wskazaæ myszk¹ wybranego abonenta a nastêpnie wpisaæ wiadomoœæ i wcisn¹æ przycisk Wyœlij wiadomoœæ.
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