
 Nadajnik obiektowy RN-1 jest podstawowym interfejsem komunikacyjnym realizującym w czasie 
rzeczywistym przekaz sygnałów alarmowych i technicznych z systemów sygnalizacji włamania i napadu 
do Centrów Monitorowania. Nadajnik obsługuje wszystkie powszechnie stosowane formaty komunikacji, 
dlatego praktycznie może być stosowany w każdym systemie monitorowania funkcjonującym na rynku polskim.
Transmisja sygnałów jest realizowana dwoma niezależnymi torami komunikacji:
• torem radiowym w paśmie VHF 150 - 172 MHz (łącze podstawowe),
• torem komutowanym zestawianym w publicznej sieci telekomunikacyjnej PSTN (łącze zapasowe).
Nadajnik RN-1 jest przeznaczony do pracy ciągłej, w pomieszczeniach o małym zapyleniu, wolnych 
od gazów żrących, lotnych związków siarki oraz par kwasów i zasad, przy temperaturze otoczenia 
od -5°C do +45°C i wilgotności względnej powietrza od 5% do 95%.
Konfi guracja i zmiana parametrów pracy nadajnika RN-1 dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego 
oprogramowania serwisowego instalowanego na komputerze PC. 
Oprogramowanie dostarczane jest w komplecie z nadajnikiem RN-1.
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Dane techniczne:
• Tor transmisji sygnałów alarmowych i technicznych:
• łącze podstawowe .................................................................................................. tor radiowy w pasmie VHF
• łącze zapasowe ............................................................. tor komutowany (sieci telekomunikacyjna PSTN)
• Modem radiowy:
• pasmo pracy ...........................................................................150-160MHz (wyk.1) lub 160-172MHz (wyk.2)
• odstęp międzykanałowy ............................................................................................................................... 12,5kHz
• kanał pracy ............................................................................................... programowany z zakresu pasma pracy
• moc nadajnika ................................................................................................................1W / 5W (programowana)
• złącze antenowe ........................................................................................................................................ BNC / 50W
• rodzaj modulacji .......................................................................................................................................... FM (AFSK)
• format transmisji .................... LARS / LARS1 / LARS z potw./ LARS1 z potw. MILCOLD(programowany)
• tryb pracy .......................................................... jednokierunkowy - simplex (prot. LARS / LARS1) MILCOLD
• szybkość transmisji .............................................................................................................................. max. 600bit/s
• detekcja odłączenia anteny .................................................................................................................................. TAK
• Modem telefoniczny:
• wybór numeru telefonu ..................................................................................................................................... DTMF
• format transmisji ........................................................................ SIA 2003 Level 1a / Radionics 4/2 1400Hz /
......................................................... Radionics 4/2 2300Hz (programowany)
• szybkość transmisji 110bit/s (prot. SIA 2003 Level 1a), 10bit/s (prot. Radionics 4/2 1400Hz),
  40bit/s (prot. Radionics 4/2 2300Hz)
• detekcja odłączenia linii telefonicznej ..............................TAK
• liczba wejść .................................................................................... 8
• typ...dwustanowe / parametryczne 2EOL (programowany)
• logika pracy .....................................NC / NO (programowana)
Liczba wyjść 1
(styki przekaźnika NC/NO, 1A @ 12VDC)
• • Port serwisowy RS232C:
• Zasilanie:
• zasilanie podstawowe........................................10,5 – 14V DC
• Pobór prądu zasilania:
• maksymalny (nadawanie z mocą 5W)...........1,4A @ 12,5V
• średni ...................................................................... 0,1A @ 12,5V
• Środowisko pracy:
• temperatura otoczenia ........................................ -5°C..+45°C
• wilgotność względna .................................................... 5 - 95%


