
MAXPage

Kapacita 1000 Pagerů

Dosah 1 až 2 km (ve volném prostoru)

Přenos číslicových, textových i hlasových zpráv

Telefonní vstup s hlasovou nápovědou

Sériové rozhraní (RS232)

4 vstupy pro poplachové spínací kontakty

Programování pomocí software pro Windows

Pagingová ústředna
MAXPage je univerzální pagingová ústředna s 
integrovaným vysílačem a kapacitou 1000 pagerů.  Má 
velký podsvětlený displej LCD, který umožňuje zadávat 
jak číslicové zprávy pomocí zabudované numerické 
klávesnice, tak předprogramované textové zprávy pomocí
4 funkčních tlačítek.

Zabudovaný vysílač
Vysílač se syntézou kmitočtu pro pásmo VHF nebo UHF je 
integrován přímo do ústředny. Je možné nastavit jak vysílací 
kmitočet, tak vysílací výkon. Výkon lze volit ve dvou stupních 
(nízký/vysoký) v rozmezí 0,5 až 4 watty v souladu s požadavky 
pokrytí daného areálu.

Alfanumerické zprávy (zvláštní výbava)
Pro odesílání a programování textových zpráv má MaxPage k 
dispozici port pro klávesnici. Pokud potřebujete odesílat textové 
zprávy, stačí připojit do ústředny alfanumerickou PS/2 klávesnici.

Telefonní vstup (zvláštní výbava)
MAXPage je též možné připojit k telefonní lince, takže je možné 
na ústřednu zavolat a pomocí telefonu odeslat zprávu na pager. 
Volající je v průběhu zadávání a odesílání zprávy naváděn hlasovou 
nápovědou.

Sériové rozhraní RS232 (zvláštní výbava)
MAXPage obsahuje také sériový port pro odesílání zpráv z PC, sítě 
LAN a různých jiných výpočetních prostředků a automatizovaných 
systémů.

Poplachové vstupy (zvláštní výbava)
MAXPage může obsahovat 4 vstupy pro poplachové kontakty. 
Je li sepnut kontakt připojený k jednomu ze vstupů, odešle se 
předdefinovaná textová zpráva na pager nebo skupinu pagerů. 
Pokud není poplach ve stanoveném čase resetován, může být 
poplach eskalován na další pager nebo skupinu.

Ovládací software pro Windows (zvláštní výbava)
Jako alternativa k zabudované či externí klávesnici může sloužit 
ovládací a správcovský software pro Windows™. Obsahuje funkce 
jak pro odesílání zpráv, tak pro nastavení jednotlivých parametrů 
pagingové ústředny.

Hlasový paging (zvláštní výbava)
MAXPage má zabudovaný mikrofon a umožňuje odesílání 
hlasových zpráv na hlasové pagery s 2-tónovou signalizací, jako 
např. Motorola Keynote nebo jakýkoli jiný standardní 2-tónový 
pager. Navíc je možné tyto hlasové zprávy odeslat i z telefonních 
přístrojů, pokud je MAXPage propojen s telefonní ústřednou.



MAXPage
Technická specifikace

MAXPage

Počet pagerů 1000 pagerů max

Počet skupin 20 skupin po 10 členech

Příplatkové funkce Alarmové vstupy, propojení s telef. 
ústřednou, PS2 klávesnice, seriový 
port, hlasový paging

Maximální délka zprávy 200 znaků

Systémový čas 24hod. formát

Alarmové vstupy 1-4 vstupy (konektor RJ45)

Typ alarmových vstupů Nenapáj. spínací kontakt (spol. zem)

Eskalace poplachu Zavolání náhradního pageru po 
spoždění 0-9999 sekund

Konfigurace poplachu Možnost nastavení pageru, spoždění, 
Beep kódu and a textu zprávy pro 
každý vstup

Zabudovaný vysílač 0,5 až 4 watty

Detekce nosné Možnost detekce obsazení vf kanálu

Provozní kmitočet VHF: 148 - 174 Mhz

UHF: 440 - 470 Mhz

Podporované přenos. protokoly POCSAG 512, 1200, 2400 bps

2-tónový hlasový paging

Druhy kódování Alfanumericé, Numerické, Tónové,         
2-tónové hlasové

Podporované sériové protokoly TAP, COMP1, COMP2, Scope, TEKK, 
Visiplex

Napájení 12-13.8 V ss, regulované

Odběr 2 A max

Rozměry 226(d) x 160(š) x 70(v) mm

Hmotnost 1.0 kg

Windows Windows™ 98. ME, 2000, XP

Hlasový paging 2-tónový hlasový paging přes 
zabudovaný mikrofón nebo PbÚ

Upozorňovací zprávy Celkem 10 upozornění  - sestávajících 
z času, čísla pageru a zprávy.

Homologace FCC Part 15, FCC Part 68, CE, Industry 
Canada, C tick. 

Název produktu

MAXPage Pagingová ústředna MAXPAGE  VHF

MAXPAGE  UHF

Windows software MP  IF  WIN

PS2 vstup pro klávesnici MAX  IF  KEYBOARD

Alarmový vstup MAX  IF  ALARM

Telefonní vstup MAX  IF  PBX

Seriový vstup MAX  IF  SERIAL

Hlasový paging MAX  IF  2TONE

POCSAG
Paging

RS232 / Serial
Interface

Alarm
Monitoring

PS2 Keyboard Interface

Telephone
Paging

Windows Interface Software

Patron Pager

2 Tone 
Voice Paging

Objednací kód

www.commtechwireless.com
sales@commtechwireless.com

Australia
PO Box 1037, 
OPDC 6916
Perth, Western Australia
Phone: +61 8 6240 0000
Fax:   +61 8 6240 0001  

United States
6900 Philips Highway 
Suite #26 & 27
Jacksonville, Florida, 32216 USA
Phone: +1 904 281 0073
Fax:   +1 904 281 0074

Authorizovaný distributor

MULTITONE CZ spol. s r.o.

Skokanská 1

16900 Praha 6 - Strahov

Tel.: +420 242400000,      fax: +420 242400001

E-mail: info@multitone.cz,      web: www.multitone.cz


