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Системи Захисту від Крадіжок

Тв і й і н т е г р о в а н и й с в і т

Нові, повністю цифрові,
двох антенні системи РФ працюють
на частоті 8,2 МГц

...

RS 485

Сучасні системи MECO серії NQ це зовсім нові
можливості в запобіганні крадіжок товарів
в магазинах. Поєднання сучасної технології
з унікальними рішеннями дозволило нашим
проектувальникам на розробку абсолютно
нової, цифрової електронної конструкції,
– як передавача, так і приймача - котра
надає можливості:
• підключення до комп’ютера і дистанційне
управління, а також використання інших
операційних функцій.
• детекторування – в залежності від
використовуваних антен – до 1,4 м для етикетів
і більше 2 м для кліпс.
• значно велику стабільність параметрів, а також
забезпечує достатній захист від зовнішніх
перешкод навіть у випадку коли поблизу

працюють інші передавачі 8,2 МГц завдяки:
· можливості вибору роботи одного з 16 каналів,
· високому рівні системи якісних фільтрів,
· застосування сигнальних процесорів DSP нової
генерації, що дозволяють краще обробити
сигнал, а також швидку і повноцінну адаптацію
системи до навколишнього оточення,
· дуальній системі синхронізації,
· абсолютно нової конструкції блоку живлення,
який обладнаний розподільчою системою
повноцінних фільтрів, які запевнюють ізоляцію
від перебоїв, що відбуваються в мережі
живлення.
• співробітництво з Інтеграційною Системою
Управління (ІСУ) МайорДомус (MajorDomus).
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Твой интегрированный мир

Електроніка Системи Захисту від Крадіжок MECO
нової генерації дозволяє з’єднати всі антени системи
в мережу через комунікаційну магістраль і дистанційне
управління ними при використанні комп’ютера PC
у межах локальною мережі, так і через Інтернет,
і використання багатьох статистичних функцій, таких
як лічильник переходів чи тривог.
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Meco System Sp. z o.o.
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30-211 Kraków, Польща
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