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WRX Slovakia

Znaãka WRX® má desaÈroãnù tradíciu pôsobenia na slovenskom trhu rádiových a dátových
komunikácií.

Sme veºmi radi, že naše doterajšie portfólio zamerané výhradne na produkty MOTOROLA sme
rozšíirli o distribùciu produktov firiem VTEL (videokonferencie), KENWOOD (rádiostanice a rádioamatértske
produkty) a najmä o distribùciu produktov firmy TAIT Electronics, ktorù Vám predstavujeme.

TAIT Electronics

Novozélandská firma TAIT poskytuje ako jeden z mála výrobcov riešenia na kºùã pre komplexné
trunkové a konvenãné rádiové infraštruktùry pre prenos hlasu a dát (paging, telemetria, zabezpeãenie
objektov, … ) spolu s profesionálnymi trunkovými a konveãnými produktami, ako sù ruãné a vozidlové
rádiostanice, dátové rádiostanice, mobilnédátove terminály, … ). TAIT defacto definoval štandard MPT1327
predstavujùci sùãasný štandard pre trunkové siete. TAIT dodával vôbec svetovo prvý trunkový systém pre
British Telecom v Londýne, svetovo najväãší 200 bunkový (sites) celoplošný systém pre kanadskù
spoloãnosÈ Telus Mobility, 600 kanálový systém pre novozélandský Telecom, alebo celoplošný komunikaãný
policajný systém v Slovinsku. TAIT sa môže pochváliÈ inštaláciami od pušte Gobi,  cez metropolitné oblasti,
závody, letiská, prístavy, celoplošné privátne a verejné infraštruktùry, až po vzdialené vrtné veže v
oceánoch.

Ku veºkým výhodám TAIT systémov patrí najmä:

vysoká modulárnosÈ a kombinovateºnosÈ infraštruktùry (doplnenie systému napríklad o paging),

možnosÈ prevádzky rádiostaníc v trunkovom aj konvenãnom móde,

obojsmerná komunikácia rádiostaníc medzi centrálou, alebo vzájomne medzi sebou,

pripojenie na klapky poboãkovej ùstredne, alebo priamo na JTS s možnosÈou obojsmerného
semiduplexného telefonovania,

integrácia už existujùcich konveãných alebo trunkových zariadení do jedného uceleného systému,

prenos dát protokolom MAP27,

špecializované rádiostanice a terminály pre dátový prenos, napríklad pre pripojenie vozidlových
palubných poãítaãov,

integrácia GPS (Global Position System ) a kompletné softwareové riešenia,

vysoko atraktívny pomer cena / výkon,

podpora svetových štandardov – žiadne uzavreté riešenia, môžte kombinovaÈ už Vaše existujùce
riešenie s!technológiu TAIT.

Prečo práve trunk?

Vybudovaním vlastnej ucelenej TAIT infraštruktùry dramaticky znížite Vaše prevádzkové náklady,
pretože budù defacto nulové. Žiadne poplatky za spojenie medzi stanicami a centrálou, žiadne ão do poãtu
obmedzujùce limity volaní. Naviac s!komplexnými ucelenými možnosÈami a službami.

Klasické konveãné rádiostanice a infraštruktùry jednoducho nie sù schopné poskytnùÈ možnosti
trunku. Trunk predstavuje ucelený poãítaãovo riadený systém ktorý efektívne prideºuje a uvoºÀuje kanály pre
užívateºov, ãím násobne zvyšuje celkovù priepustnosÈ rádiovej siete.
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Systém dokáže napríklad uprednostniÈ požadované volania, okamžite uvoºniÈ kanál pre tiesÀové
volania, skrátiÈ maximálne doby volaní v špiãke, dynamicky podºa potreby vytváraÈ akãné skupiny užívateºov
a iné možnosti. Trunk používa zásadne jeden riadiaci kanál a viacero užívateºských kanálov. Riadiaci kanál
sa okrem iného využíva aj na prenos dát (telemetria) a krátkych správ (obdoba SMS ) medzi rádiostanicami
a centrálou.

Základnù komunikaãnù infraštruktù tvorí  bunka ( tzv. Site ). Táto pokrýva isté geografické ùzemie,
podºa umiestnenia, typu anténneho systému, výkonu a najmä topológie ùzemia môže predstavovaÈ ucelné
riešenie. V prípade hardwareového výpadku kanálu (porucha karty, zahltenie kanálu iným neautorizovaným
vysielaním) ostatné kanály zostávajù v prevádzke, ãiže o nieão klesne iba priepustnosÈ, ão sa v reálnej
prevádzke nemusí výrazne prejaviÈ.

Pre väãšie ùzemné celky a pre dokrývanie ùzemí je nutné vybudovaÈ vlastnù infraštruktùru
pozostávajùcu najlepšie z viacerých vzájomne prepojených buniek. Na rozdiel od iných výrobcov, TAIT
bunky sù schopné prevádzky aj v prípade výpadku komunikácie s hlavnou centrálou, kedy poskytujù služby
lokálneho uzlu v nezmenenej podobe, ãiže všetky funkcie sù plne zachované. Pri obnove spojenia systém
automaticky reaguje na tùto skutoãnosÈ bez potreby novej inicializácie danej bunky alebo „reštartovania“
celého systému. ÚžitkovosÈ takéhoto riešenia je nesporná.

Nasledujùci obrázok zobrazuje prerušenie spojenia medzi bunkou A (zároveÀ centrála) a bunkou B.
Bunka B je naìalej plne funkãná a poskytuje pripojeným užívateºom naìalej všetky služby.

V!nasledujùcom Vám priblížime najnovší trunkový systém TAIT Liberty urãený pre regionálne
pokrytie. Pokiaº máte záujem o celoplošné pokrytie napríklad ùzemia Slovenskej republiky ponùkame Vám
iné riešenie od TAIT Electronics. Pre viac informácii ohºadom celoplošného pokrytia nás kontaktujte.
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Tait Liberty regionálny MPT systém.

TAIT infraštruktùry sù vysoko modulárne a komplexnosÈ by presiahla
možnosti tejto ponuky. V zásade pre veºké celoplošné infraštruktùry s
desiatkami až stovkami kanálov sa používajù T800 a iné komponenty. Ich
zjednodušené a cenovo prijateºnejšie poÀatie nesie názov Tait Liberty. Keìže
Tait Liberty dokáže podporiÈ do 24 kanálov na bunku a spája do 10 buniek, na
slovenské pomery predstavuje postaãujùce riešenie, ktoré následne
predstavujeme.

Možné riešenia Tait Liberty systému v"praxi.

1. Predstavme si organizáciu potrebujùcu riešenie komunikácie pre približne 250 ùãastníkov. Zo
zaãiatku investuje do štvorkanálového systému, ktorý pri vhodnom umiestnení pokrýva postaãujùce ùzemie
(pozri obrázok).

Štvorkanálový TaitLiberty systém - jednobunkový
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2. Organizácia sa následne rozhodne rozšíriÈ poãet užívateºov o ìaºších sto ùãastníkov požadujùcich
prepojenie s poboãkovou ùsredÀou pre príjem a generovanie telefonických hovorov. Pridá teda • dva
duplexné kanály a  • dve PABX/PSTN karty.

        Tait Librty systém – jednobunkový po pridaní dvoch duplexných kanálov a dvoch hlasových kariet

3. S  postupnou expanziou sa rozhodne aj pre pokrytie vo filiálke (Site B) a pre celkové dokrytie
ùzemia (Site C). Všetci užívatelia môžu využívaÈ výhody celoplošného pokrytia. Pri prípadnom výpadku
spojenia s!uzlom : Site B užívatelia v jeho dosahu môžu naìalej využívaÈ služby ním poskytované.
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Nasledujùci graf predstavuje reálnu prevádzku 5 kanálového trunkového systému. âierne políãka
symbolizujù hovory ùãastníkov, biele voºné nevyužité ãasové ùseky. Šedé miesta predstavujù okamihy
nedostupnosti pásma, kedy sa hovory radia do fronty a ãakajù na uvoºnenie kanálu. Všetky parametre sù
nastaviteºné.

          Reálna prevádzka 5 kanalového trunk systému TAIT.

ModulárnosÈ systému

Tait Liberty ale aj ostatné systémy TAIT sù modulárne a preto je možné jednoduché pridávanie
nových kariet - modulov do systému, ãím je zabezpeãené postupné rozširovanie systému podºa požiadaviek.
Nie je teda nutné na ùvod investovaÈdo gigantického systému, ão predstavuje vysoké nadobùdacie náklady.
ëalšie plus modulárneho systému je okamžitá výmena vadného alebo poškodeného modulu, ãím je možné
v!priebehu niekoºkých minùt opätovne sprístupniÈ všetky funkcie systému. Naviac systémy TAIT v!prípade
výpadku trunkového modulu sa automaticky prepnù do konvenãného módu = komunikácia je zachovaná.
Systém o tejto skutoãnosti informuje všetky „ napojené“ rádiostanice, ktoré sa taktiež automaticky prepnù do
konvenãného módu ( jednotlivé rádiostanice musia byÈ vybavené touto funkciou ).

Kompatibilita systému

Kedže spoloãnosÈ TAIT Electronics stála pri zrode a veºkou mierou sa podieºala na štandardizácii
trunkových systémov (MPT1327) plne podporuje všetky možné verzie trunkových a konvenãných sietí. TAIT
systémy je teda možné kombinovaÈ aj s!ostatnými systémami, ãi už trunkovými (štandardné – MPT1327
alebo uzavreté ), ako aj konvenãnými. Táto kompatibilita môže taktiež zabezpeãiÈ plynulý prechod z!Vášho
starého systému. Kompatibilita je teda zebezpeãená u štandardných systémov od výrobcov ako je Motorola,
Kenwood, Zetron, ale aj u uzavretých riešení, napríklad Bosch systémy. Pokiaº máte už vybudovaný rádiový
systém a hodláte prejsÈ na novù a kvalitnejšiu komunikáciu v!podaní produktov TAIT, kontaktujte nás, radi
Vám zodpovieme Vaše otázky.
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Prechod zo starej existujúcej siete na nový
trunkový TAIT systém.

Vysoká kompatibilita systémov TAIT umožÀuje
postupný prechod z!Vašej starej siete na novù
sieÈ, priãom nie je nutné vypájaÈ rádiostanice z
prevádzky. Starý systém postupne nahrádzate
novými bunkami TAIT systému. Nové bunky sa
nastavia tak, aby vykonávali všetky funkcie
starého systému. Po ùplnej výmene starých
buniek za nové TAIT bunky sa v!jednom okamihu
zruší prevádzka starej konvenãnej siete a celý
systém sa automaticky prepne do nového
trunkového módu, ãím sa automaticky spustí
trunková prevádzka. Pokiaº použité rádiostanice

v!starom konvenãnom móde umožÀujù zmenu z!konvenãnej prevádzky na trunkovù, nový systém im zašle
príkaz na spustenie novej trunkovej komunikácie. Pokiaº to rádiostanice neumožÀujù je nutné na nich
vykonaÈ manuálne preladenie.

Pri prechode na nový trunkový systém je možné využiÈ aj existujùce anténne systémy, kabeláž
(pokiaº spæÀajù isté parametre ), ktoré slùžili v!starom systéme. Týmto taktiež znižujete investiãné náklady na
nový TAIT systém. O prechode z!vášho systému na nový TAIT systém nás kontaktujte pre podrobnejšie
informácie.

Ponuka koncových zariadení.

SpoloãnosÈ TAIT samozrejme ponùka aj koncové zariadenia. V
ponuke nájdete ruãné a vozidlové rádiostanice ako aj mobilné
dátové zariadenia. Rádiostanice TAIT už vo svojej základnej
verzii ponùkajù množstvo funkcii, ktoré sù u konkurenãných
spoloãností za drahé príplatky.
Kedže rádostanice TAIT sù hlavne urãené do trunkových
systémov (zároveÀ umožÀujù aj konvenãnù prevádzku ) spæÀajù
všetky kritériá takejto rádiostanice. Medzi základné kritériá patrí aj
komfort užívania rádiostanice ako je veºký prehºadný displej,
jednoduché ovládanie a vyhºadávanie funkcií, samozrejmosÈou je
dátový komponent pre príjem dátových správ, kryptovanie
hovorov, ale aj inštalaãná sada do vozidla. Koncové zariadenia
TAIT sme zhrnuli do katalógu koncových produktov. Kontaktujte
nás.

Pokiaº máte záujem o bližšie informácie ohºadom dostupnosti iných trunkových riešení od spol. TAIT
kontaktujte nás.
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V!ponuke našej spoloãnosti nájdete aj rádiostanice ( konvenãné a trunkové ) od spoloãnosti
Motorola a Kenwood. Kontaktujte nás ohºadom ìalších informácií.

Viac informácii o produktoch jednotlivých spoloãností sa dozviete na stránkach:

http://www.tait.sk Tait Electronics
všetko pre rádiovú komunikáciu

http://www.wrx.sk/motorola MOTOROLA

http://www.wrx.sk/motorola/radio Motorola rádiové produkty

http://www.wrx.sk/motorola/networking Motorola dátové produkty

http://www.wrx.sk/motorola/messaging Motorola pagingové produkty

http://www.wrx.sk/kenwood KENWOOD
informaãné a komunikaãné produkty

http://www.vtel.sk VTEL Corporation
videokonferencie
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