
Trunkový systém od TAIT Electronics - komplexné riešenie
Vašej rádiovej komunikácie.

Spoločnosť TAIT Electronics bola založená na Novom
Zélande, kde sa aj v súčasnosti nachádza centrála a výrobné
závody. Portfólio produktov spoločnosti je zamerané na
rádiové produkty ako pre trunkové siete na všetkých
známych štandardizovaných protokoloch, tak aj pre
konvenčné siete. V ponuke nájdete celoplošné infraštruktúry
ako aj mini systémy pre regionálne pokrytie, samostatné
moduly, ručné a vozidlové rádiostanice ako aj veľké
množstvo doplnkov k ponúkaným produktom.

Infraštruktúry TAIT sú inštalované po
celom svete. TAIT realizoval
najväčšiu celosvetovú inštaláciu
trunkového systému pre olejársku
spoločnosť v Kanade. Tento systém
zabezpečuje pokrytie na celom území
Kanady, pracuje na cca. 1200
komunikačných kanáloch. Táto
inštalácia nebola do dnešného dňa
prekonaná.

TAIT         Electronics        sa        veľkou         mierou        podieľal        na        vývoji        najznámejšieho       trunkového
protokolu         MPT1327                 ktorý         sa         stal         štandardom         pre        trunkové         siete         aj        iných
výrobcov       trunkových        systémov.   

Prepravná spoločnosť v Dubline zabezpe-
čujúca mestskú dopravu pracuje taktiež na
komplexnom trunkovom systéme TAIT. Vyše
1100 autobusov a 2000 zamestnancov
využívajú TAIT infraštruktúru, vozidlové a
ručné rádiostanice ( T2030 a Orca Excel ).
Trunkové jednotky sú prepojené pomocou
rádiových mikrovlnných spojov. Lokalizácia
autobusov ako aj koordinácia systému je
riešená pomocou GPS. ( Global Position
System ).

TAIT Electronics vykonal mnoho ďalších národných ako aj
lokálnych inštalácii systémov či už na princípe trunkovej alebo
konvenčnej prevádzky, medzi ktoré patrí aj automobilka Ford,
Hylton Parker, národný systém v Slovinsku a pod.

Národný trunkový systém TAIT je vybudovaný aj na území
Nového Zélandu. Vláda Nového Zélandu prijala tento systém
za národný telefónny rádiový systém ako náhradu za celulárne
infraštruktúry. I keď na území krajiny sa v súčasnosti
nachádza aj celulárna sieť trunkový systém TAIT je naďalej
najviac preferovaný a má aj najviac užívateľov.

TAIT Electronics

WRX Slovakia  je autorizovaný
partner spoločnosti TAIT Electronics (
európske zastúpenie TAIT Europe ) pre
územie Slovenskej republiky . Naša
spoločnosť je autorizovaná na celé
portfólio produktov TAIT. Rádiovými
zariadeniami sa zaoberáme už vyše 10
rokov (budovanie privátnych rádiových
– hlasových a)dátových sietí),
spolupracujeme s projektovými
organizáciami pre výstavbu rádiových
sietí, a so spoločnosťami, ktoré
zabezpečujú nadštandardné servisné
časy.

Tel: 02/ 624 10 636, Fax: 02/ 624 10 637, Email:
info@wrx.sk

Podrobnejšie informácie o našej
spoloč-nosti, servise ako aj distribúcie
produktov ostatných spoločností sa
môž te  dozvedie ť  na naš ich
internetových stránkach.Podrobnejšie informácie o spoločnosti TAIT Electronics:

ponuka infraštruktúr, modulov, rádiostaníc, ucelených riešení
nájdete na našich internetových stránkach.

                 http://www.tait.sk                      http://www.wrx.sk


