НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Системи гучномовного зв’язку та гучного оповіщення

VIPCOS

Випуск №5

2
ТОВ «АТЗТ Нові технології»

було засновано в 1996 році.
Наразі воно займає міцні
позиції
на
телекомунікаційному ринку
України.
Головною
діяльністю компанії є розробка, проектування та
будівництво систем зв’язку,
телеметрії,
охороннопожежної сигналізації й
видеонагляду.
Компанія
“Нові технології” спроможна
надати повний комплекс
послуг з побудування та
обслуговування
систем
зв’язку й телекомунікацій на
території України. Висока
кваліфікація співробітників,
власна
матеріальнотехнічна база та досвід
компанії роблять можливим
вирішенння найскладніших
технічних завдань.

Гучномовний зв’язок нового покоління

Система ГМЗ та ГО VIPCOS від компанії Vonamic
Інноваційне рішення

Компания Vonamic GmbH йде назустріч споживачам та враховує вимоги, що зростають, до
надійністі та вартісті систем гучномовного зв’язку. Тому було створено нову децентралізовану систему ГМЗ та ГО на основі технології IP комутацій під комерційною назвою VIPCOS.
ТОВ «АТЗТ Нові технології» в 2014 році отримало права на розповсюдження та інженерний
супровід продукції компанії Vonamic GmbH в Україні. Для реализації можливостей постачань в інші
країни компанія Vonamic надала нам статус «особливого партнеру». Це дає право ТОВ «АТЗТ Нові
технології» представляти її продукцію за кордоном.
Гучномовний зв’язок для виробництвка VIPCOS
Рішення Vonamic для виробництва – це промисловий зв’язок в
умовах вологості, шуму, пилу, вибуховозахищені рішення, оперативний зв’язок між різними промисловими майданчиками,
гучномовний зв’язок та оповіщення в цехах, крановий зв’язок й
безпровідні рішення.
VIPCOS — децентралізована система на IP технології.
Інтерком зв’язок для систем безпеки та служб рятування
Інтерком-рішення Vonamic для систем безпеки – це гучне
оповіщення в громадських місцях під час екстренної ситуації,
система контролю та управління доступом в будівлях,
візуалізація об’єктів спостереження на екрані диспетчера, запис
розмов та подій, інформаційні точки й колони екстренного
зв’язку в громадських місцях, радіозв’язок для груп швидкого
регування.

Мета Сферою головних
інтересів компанії «Нові
технології» є системна
інтеграція та впровадження
наукоємних технологій в
галузі комунікацій.
Стратегічною метою
компанії є просування на
ринок України передових
технологій в галузі побудування систем зв’язку та
телекомунікацій.

Оперативний зв’язок VIPCOS для транспорту
Рішення для транспортної галузі від Vonamic – це інформаційні
колони для пасажирів на зупинках та в громадському транспорті, екстренний зв’язок з диспетчером в надзвичайних ситуаціях,
технологічний зв’язок для персоналу, диспетчерські пульти.
VIPCOS дозволяє розробити рішення для оперативного управління всіма системами в паркінгах й тонелях, на мостах та автомагістралях для моніторингу й контролю за аварийними ситуаціями.

Статус
Дякуючи
висококваліфікованій
маркетинговій роботі та
високому технічному рівню
власних спеціалістів “АТЗТ
Нові технології” придбало
статус надійного партнеру.
Побудувало й запустило в
експлуатацію велику
кількість систем зв’язку та
телекомунікацій на всій
території України. Замовники систем — державні та
комерційні структури.

Оперативний зв’язок VIPCOS для аеропортів та морських
портів
Для організації роботи в аэропорті або в порту Vonamic
пропонує оперативно-командний та промисловий зв’язок для
складних умов навколишнього середовища. Гучний зв’язок та
оповіщення, екстренний зв’язок із диспетчером, контроль доступу й відеонагляд, запис перемовин та подій, операційний
зв’язок для постів поліції, технологічний зв’язок для стійок

Діяльність та Якість
Більше ніж 17 років АТЗТ «Нові технології» займається просуванням сучасних високих технологій в галузі телекоммунікацій на рынку України. Компанія розробила й
впровадила власну систему контролю якості, що відповідає вимогам ДСТУ та ISO
9000 в повному обсязі.

Пропоновані рішення та ключові переваги
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VIPCOS
Vonamic IP Communication System
Ключові переваги:
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Система VIPCOS не потребує сервера.
Система VIPCOS забезпечує
зв'язком до 9 тисяч абонентів.
Повний дуплекс
Велика ширина каналу (до 20 кГц)
Конфігурація через web або
інструментальні засоби конфігурації
Підтримує рівень Layer 3
VISPCOS використовує unicast
(однонаправлену передачу) або
multicast (групову передачу).
Якщо необхідно, всі компоненти
системи можуть бути безпосередньо підключені до SIP серверу.
Може мати 250 рівнів пріоритетів і
груп.
Проста інтеграція з іншими системами (Neumann, Іndustronic і т.д.).
Диспетчерський пульт може мати
до 256 клавіш.
Всепогодні переговорні пристрої
можуть мати 24 лінії
Всепогодні переговорні пристрої
можуть бути з'єднані за допомогою
PoE з комутатором без використання інших компонентів системи
Всепогодне переговорний пристрій
м а є в б у д о в а н и й 1 0- В а т н и й
підсилювач. Цей підсилювач може
бути розширений до 40 Вт при
підключення додаткового живлення.
Система може інтегрувати всі види
телефонів (аналогові, ISDN, VoIP /
SIP і GSM)
Висока безпека завдяки надлишкової структури системи
Тимчасове програмування ключів
призначення
Вбудована самодиагностика аж до
кінцевих пристроїв.
Системний моніторинг мережі
Мінімальне використання апаратних засобів що дозволяє домогтися
високих показників по надійності та
відмовостійкості

ПРОСТО ВВІМКНИ
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Puching Limits...

ТОВ «АТЗТ Нові Технології»
Tel./ fax:
WEB:
E-mail:

+38 044 499-77-15
www.ntech.kiev.ua
sales@ntech.kiev.ua

