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Løsninger skapt av kunnskap og behov

Nødtelefon- og radiosystemer

TRAFSYS er autorisert som installatør av kommunikasjonssystemer i Norge

SOS nødtelefoner
Her er en oversikt over
funksjonalitet vi kan tilby:

Nødtelefoner
TRAFSYS leverer markedsledende SOS nødtelefoner
fra Norphonic som brukes langs veier og i tunneler.
Vi kan integrere telefonen i ditt eksisterende
IP-nettverk, eller levere en total løsning inkludert
switcher, routere, PBX og ISDN-gateways.

Radiosystemer
TRAFSYS er autorisert radio- og teleinstallatør
av Post- og teletilsynet. Vi tilbyr både installasjon
og vedlikehold av radiosystemer (RF), samt
kommunikasjonsnett basert på radio- og teleteknikk.

•

SIP (VoIP) protokoll RFC3261

•

ISDN-kompatibilitet

•

Vandalsikker

•

Værbestandig: -25°C til + 60°C

•

Tetthetsgrad: IP65

•

Mulighet for LED-display

•

RJ45 Ethernet-tilgang

•

Strøm: 24V DC eller PoE

•

SNMP + Modbus (UDP + TCP)

•

Systemovervåking (Self test)

•

Enkel installasjon og vedlikehold

Radiokommunikasjon
Her er en oversikt over
radiosystemer vi kan tilby:
•

Transpondere og repeatere

•

Basestasjoner

•

Fleksibel integrasjon
(GSM, TETRA, TETRAPOL, UHF,
VHF, FM, FM, AM, T-DAB, T-DVB,
ISDB-T, GSM P900, DCS, UMTS)
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•

Komplett overvåking

•

Nettverksplanlegging

•

Installasjon og vedlikehold
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