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NEPTUN to profesjonalny i uniwersalny nadajnik ethernetowy wyposażony w funkcję 

centrali alarmowej, wykorzystujący do raportowania i powiadamiania lokalną sieć Ethernet 

lub publiczny Internet. 

 

NEPTUN komunikuje się ze stacją monitorującą poprzez protokoły UDP lub TCP. Ma 

możliwość ustawienia statycznego IP lub pobrania go z DHCP. Jest przystosowany do 

współpracy ze Stacją Monitorującą Proxy 700. 

 

Brak kosztów eksploatacji i prostota montażu (wystarczy podłączyć zaprogramowany 

nadajnik do sieci ethernet\internet ) czyni go przełomowym rozwiązaniem w monitoringu 

obiektów. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI NADAJNIKA: 

• 6 wejść 

• 4 wyjścia 

• funkcje centrali alarmowej 

• możliwość ustanowienia połączenia rezerwowego 

• brak kosztów eksploatacji nadajnika  

• prostota montażu i obsługi 

• komunikacja ze stacją monitorującą protokołami UDP lub TCP 

• możliwość ustawienia statycznego IP lub pobrania go z DHCP 

• możliwość szyfrowania transmisji zaawansowanym algorytmem kodującym 

• możliwość wysyłania informacji o czasie odłączenia kabla Ethernet 

• możliwość zdalnego konfigurowania nadajnika 

• kontrola stanu technicznego nadajnika  

• bufor 3500 zdarzeń 

 

 
FUNKCJE NEPTUNA  
 

Wysyłanie informacji alarmowych – tryby pracy 
 

Nadajnik NEPTUN wykorzystuje do raportowania i powiadamiania lokalną sieć Ethernet lub 

publiczny Internet. Komunikuje się ze stacją monitorującą poprzez protokoły UDP lub TCP. 

Po zarejestrowaniu zdarzenia wysyła natychmiast pakiet z kodem 2-znakowym do stacji 

monitorującej. Przy transmisji przez publiczny Internet, można je zaszyfrować 

zaawansowanym algorytmem kodowania.  

 

Centrala alarmowa 
Istnieje możliwość zaprogramowania nadajnika jako centrali alarmowej. 

Uzbrojenie/rozbrojenie centrali odbywa się poprzez odpowiednie dostosowanie jednego z 

wejść. 

 

Wejścia 
- ilość wejść: 6 

- typ wejść: NO/NC 
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Wyjścia 
- Ilość wyjść: 4 

- typ wyjść: otwarty kolektor o obciążalności 150mA 

- funkcje wyjść: wybierane indywidualnie dla każdego wyjścia spośród 13 możliwości 

(sygnalizacja alarmu, stanu uzbrojenia itp.)  

- możliwość konfiguracji połączenia podstawowego i awaryjnego 

 

 

Programowanie 
Wszystkie parametry nadajnika mogą być zaprogramowane przez złącze RS-232 z użyciem 

programu komputerowego CENTAURIII. Nadajnik może być też konfigurowany zdalnie 

poprzez sieć Ethernet/Internet – można wtedy zmieniać wszystkie parametry oraz odczytywać 

bufor zdarzeń.  

 

Wysyłanie raportów technicznych 
Urządzenie może wysyłać raporty techniczne o: 

- złym stanie zasilania 

- powrocie prawidłowego zasilania  

 

Testy 
Urządzenie może wysyłać testy w określonym interwale czasowym, w przedziale od 30 

sekund do 40 dni. 

 

Bufor zdarzeń  
Neptun posiada własny zegar czasu rzeczywistego. Każde zdarzenie zaistniałe w systemie 

zostaje zapisane w nieulotnej pamięci EEPROM. Bufor pamięci mieści max 3500 zdarzeń. 

Przy pomocy programu komputerowego można pobrać dowolną ich ilość przez złącze RS-

232 oraz Internet/Ethernet. 

 

 

DANE TECHNICZNE: 

• zasilanie główne: 11 – 15 V DC 

• pobór prądu średni: 100 mA 

• temperatura pracy: 0 do +50°C 

• wilgotność: 0 do +50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


