Transmisja informacji

PREZENTACJE

Us∏ugi teleakcji sieci ISDN – nowe medium
transmisyjne w technice alarmowej

???/??

Klient obecnie dzia∏ajàcych agencji ochrony oczekuje nie tylko zapewnienia bezpieczeƒstwa swojego domu, lecz tak˝e realizacji
wielu ró˝norodnych dodatkowych us∏ug, osiàganej w sposób nieskomplikowany, niezawodny i tani. Wspó∏czesne systemy
monitorowania dà˝à do wykorzystania jednej z powszechnie dost´pnych sieci cyfrowych jako medium transmisyjnego. Realizacja tych idei sta∏a si´ celem firmy NOKTON. W gàszczu rozwiàzaƒ wykorzystujàcych sieç GSM, telekomunikacj´ analogowà
oraz ∏àcza radiowe, poszliÊmy zupe∏nie innà drogà i wykorzystaliÊmy pewne mo˝liwoÊci sieci ISDN. WÊród wielu us∏ug zdefiniowanych w tych sieciach, takich jak telefonia, teletex, wideotex, wideofonia, poczta elektroniczna znalaz∏y si´ tak˝e tzw.
us∏ugi teleakcji.

44

Us∏ugi te charakteryzujà si´ zdalnym
i automatycznym przekazem krótkich, nie
wymagajàcych du˝ych szybkoÊci transmisji komunikatów pomi´dzy dwoma punktami sieci. Dodatkowo nie wymagajà one
sta∏ej lub okresowej ingerencji u˝ytkownika. Nie jest wymagane tak˝e zestawienie
sta∏ego po∏àczenia dla przekazu komunikatu teleakcyjnego, poniewa˝ komunikaty sà przekazywane przez sieç jako pakiety opatrzone adresem przeznaczenia.
W miejsce sta∏ych po∏àczeƒ mamy wi´c
do dyspozycji mechanizm przesy∏ania
ma∏ych iloÊci informacji, z dowolnà cz´stoÊcià. Nale˝y zdawaç sobie spraw´, ˝e to
medium ma wiele zalet w stosunku do
analogowej sieci telekomunikacyjnej. Zastosowanie sieci analogowych do us∏ug
teleakcji bywa ograniczone najcz´Êciej

nia po∏àczenia, a wszystkie komunikaty sà
przesy∏ane w kanale D us∏ug sieci ISDN.
Warto zwróciç uwag´, ˝e wykorzystanie
kana∏u D na potrzeby monitoringu systemu alarmowego nie nara˝a klienta na
koszty zwiàzane z wysy∏aniem informacji, bowiem w wi´kszoÊci sieci jest bezp∏atne. W∏aÊciwoÊç ta przek∏ada si´ na
zmniejszone koszty obs∏ugi klienta, wi´kszà cz´stoÊç sprawdzania poprawnej pracy systemu alarmowego, mo˝liwoÊç przesy∏ania wi´kszej iloÊci informacji o dzia∏aniu systemu alarmowego przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na
odebranie takiego sygna∏u przez obs∏ug´
w stacji monitorowania.
Pierwszymi produktami naszej firmy,
wykorzystujàcymi us∏ugi teleakcji sieci
ISDN, sà: odbiornik sygna∏ów teleakcji

do przekazywania komunikatów alarmowych z nadzorowanych obiektów, rzadziej
do innych zastosowaƒ. Wià˝e si´ to z tym,
˝e sieç analogowa jest zorientowana na
po∏àczenie, dlatego przesy∏anie komunikatów teleakcyjnych wymaga ka˝dorazowo nawiàzania po∏àczenia pomi´dzy dwoma punktami w sieci lub dzier˝awy linii
telefonicznych, co podra˝a koszty wprowadzania tych us∏ug. W sieci ISDN przes∏anie wiadomoÊci nie wymaga zestawie-

o oznaczeniu OSNN1, wspó∏pracujàcy
z programem stacji monitorujàcej, oraz
instalowana w chronionych obiektach
centralka alarmowa o oznaczeniu ISNN1.
W chronionym obiekcie ISNN1 pe∏ni rol´
typowej centrali alarmowej, a tak˝e –
oczywiÊcie – umo˝liwia dwustronnà komunikacj´ ze stacjà monitorowania za poÊrednictwem odbiornika typu OSNN1.
Oprócz czterech wejÊç bezzw∏ocznych
jest wyposa˝ona w jednà lini´ zw∏ocznà
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oraz dwie linie 24-godzinne, w tym jednà
o charakterystycznej g∏oÊnej funkcji dzia∏ania, czyli uruchomienia syreny alarmowej po zmianie stanu na jej wejÊciu. Jedna z linii 24-godzinnych jest linià „cichà”,
tzn. nie uruchamia syreny w razie zmiany
stanu na tym wejÊciu. Prze∏àczanie centralki w stan czuwania odbywa si´ przez rozwarcie linii B, natomiast zwarcie tej linii
z masà blokuje linie dozorowe (z wyjàtkiem linii 24-godzinnych). Centralka ma
wbudowany zasilacz buforowy z funkcjà
∏adowania akumulatora 12 V/7 Ah, z którego tak˝e mo˝emy zasilaç wszystkie
czujniki pod∏àczone do systemu. Przeznaczono do tego celu odpowiednie z∏àcza. Podczas wyst´powania alarmu wyjÊcie sterowania syrenà alarmowà podaje
12 V/max 500 mA. WyjÊcie sygnalizujàce
tryb pracy urzàdzenia ma identycznà obcià˝alnoÊç. Poniewa˝ istnieje równie˝
mo˝liwoÊç przesy∏ania informacji od stacji do centralki, zawiera ona tak˝e zdalnie
sterowane wyjÊcie przekaênikowe 30 V/1
A. Producent wyposa˝y∏ jà tak˝e w jasne
i czytelne wskaêniki pracy urzàdzenia
w postaci diod sygnalizacyjnych LED, informujàcych m.in. o poprawnej wspó∏pracy z siecià ISDN. Tak˝e odebranie czy wys∏anie w danej chwili komunikatu jest zobrazowane za pomocà tych wskaêników.
Urzàdzenie zosta∏o skonstruowane przy
wykorzystaniu najnowoczeÊniejszych
technologii. Jest to pierwszy nasz produkt wykorzystujàcy us∏ugi teleakcji i jedno z pierwszych urzàdzeƒ tego typu na
Êwiecie. W ka˝dym razie nie uda∏o nam si´
zdobyç informacji o jakimkolwiek tego typu produkcie handlowym, tj. konstrukcji
na tyle dojrza∏ej, ˝e nadajàcej si´ do
sprzeda˝y.
OczywiÊcie opanowanie toru transmisyjnego wykorzystujàcego us∏ugi teleakcji otwiera drog´ do nast´pnych produktów. Prace trwajà.
Grzegorz WYSOCKI, Krzysztof DOCZKAL
NOKTON Sp. J.

