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Zastosowanie
Modu³owa Centrala Alarmowa MCA jest g³ównym elementem 
systemu ostrzegania i alarmowania ludnoœci. Centrala integruje 
proces kontroli i monitorowania wszystkich zainstalowanych 
elemntów systemu. Centrala ma mo¿liwoœæ komunikowania siê 
z syrenami za pomoc¹ ró¿nych mediów komunikacyjnych: 
radiowo, GSM, kablowo, modemy FSK, protko³ IP po sieci LAN itp. 

Konstrukcja centrali MCA ma charakter modu³owy, pozwalaj¹cy 
na elastyczn¹ konfiguracjê sprzêtow¹ w zale¿noœci od 
aktualnych potrzeb u¿ytkownika jak równie¿ na stopniow¹ 
rozbudowê w przysz³oœci. Umo¿liwia do³¹czenie min: 
zewnêtrznych zdalnych przycisków szybkiego uruchamiania 
alarmów, zegara czasu systemowego opartego o wzorzec DCF, 
stacji meteorologicznych, czujników fizyko-chemicznych.

Dane techniczne

Funkcje
-  zewnêtrzne tablice synoptyczne
-  stanowiska komputerowe z oprogramowaniem  

                         wykorzystuj¹cym mapy
                     -  sterowanie nowoczesnymi syrenami      
                         elektronicznymi
                     -  pe³na diagnostyka syren elektronicznych z poziomu  

               centrali
                     -  pe³na obs³uga istniej¹cych syren mechanicznych 

               i elektronicznych w systemie RSWS-2000/3000
           -  obs³uga czujników zewnêtrznych przekazuj¹cych                 
               dane do  centrali  (poziomy wody w rzekach,      
               zbiornikach, stacje meteorologiczne, czujniki          
               ska¿eñ i inne)

           -  sterowanie central¹ za poœrednictwem sieci   
              Ethernet
          -  sterowanie central¹ z telefonu komórkowego GSM
          -  alarmowanie osób za pomoc¹ komunikatów SMS
        -  powiadamianie i przesy³anie informacji SMS o  
              zdarzeniach do wybranych osób
          -  wykorzystanie komunikatów SMS (o usterkach) do 
              celów serwisowych

 

Obudowa
- Materia³ obudowy: ALuminium, kaseta EURO 19"
- Kolor obudowy: szary

 Centrala zosta³a wykonana w z myœl¹ o du¿ej uniwersalnoœci,   
w zastosowaniach MCA wykorzystana jest do:
- sterowania systemami alarmowania i ostrzegania ludnoœci 
   z zastosowaniem syren wirnikowych i elektronicznych
- sterowania wewnêtrznych i zewnêtrznych  systemów 
alarmowania, ostrzegania i sygnalizacji
- sterowania systemów przywo³awczych i ewakuacyjnych
- zdalnego monitorowania i sterowania obiektów
- zbierania danych ze zdalnych urz¹dzeñ i czujników   

Kompaktowa budowa centrali MCA sprawia, ¿e mo¿e byæ 
eksploatowana zarówno jako urz¹dzenie stacjonarne - 
biurkowe lub przeznaczone do zabudowania z w³asnym Ÿróde³m  
zasilania. Oprogramowanie steruj¹ce  CSS-PC pozwala na 
wizualizacjê i pe³ne sterowanie systemem alarmowania z 
komputera PC


