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Tento elektronický Newsletter je příležitostně vydáván pro různé úrovně registrovaných
uživatelů www.racom.eu
Pdf verzi si můžete stáhnout zde:
https://www.racom.eu/cz/download/bulletins.html
********************************************************************************************************************
ECONOMY RADIOMODEMY
RACOM nyní vyrábí 2 řady rádiových modemů: PROFI a ECONOMY.
PROFI - tradiční, dobře známé "high end" rádio routery
ECONOMY - transparentní rádio modemy pro menší sítě a méně náročné aplikace
NOVÝ VÝROBEK - RE400 - PRVNÍ ECONOMY RÁDIO MODEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plně transparentní sítě s možností retranslací
Zabezpečení dat na radiovém kanále - 32 bit CRC
Možnost nastavení délky paketů na rádiovém kanále (fragmentace) i na RS232 (MTU)
Rychlost až 10,4 kbps v 25 kHz kanále
Široká přeladitelnost ± 15 MHz od základního kmitočtu
SW nastavení šířky kanálu: 25; 12,5; 6,25 kHz
Rozhraní Ethernet a RS232
Konfigurace pomocí www prohlížeče
Lokální i vzdálená diagnostika
Zabudovaná komprese dat na rádiovém kanále
Doba přepínaní příjem/vysílání <1,5 ms
Nastavitelný výkon: 0,3 nebo 2 W
Napájení PoE (Power over Ethernet standard) nebo 10,8-30V
Vysoká mechanická odolnost - duralové tělo
Montáž na DIN lištu nebo pomocí šroubů 2 × M3

Pro více informací navštivte, prosím:
http://www.racom.eu/cz/products/economy.html
Vyžádejte si cenovou nabídku u vašeho dodavatele nebo příslušného obchodníka z RACOMu.
Můžete také použít tuto stránku:
http://www.racom.eu/cz/products/rfp.html
MR400 SCHVÁLEN NA UKRAJINĚ
Rádiový modem MR400 byl ve všech verzích (5 a 25 wattů, 12,5 a 25 kHz) schválen pro používání na
Ukrajině.
NOVÉ ZEMĚ NA SEZNAMU REFERENCÍ
Zařízení RACOMu bylo úspěšně vyvezeno do dalších zemí - Rumunska, Thajska, Švýcarska a Filipín.
Rádiové modemy RACOM jsou nyní používány v 51 zemích.
http://www.racom.eu/cz/references/
MROUTER-A2
MRouter-A byl modernizován a je nyní vyráběn pod označením MRouter-A2. Nový model má menší
rozměry, rychlejší procesor a větší obě paměti RAM i FLASH. Pro více informací navštivte, prosím:
http://www.racom.eu/cz/products/mrouter.html
VIDEO Z GHANY
Multimediální DVD prezentace a šest filmů na www.racom.eu byly doplněny novým filmem o
referencích v Ghaně. Film najdete zde:
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http://www.racom.eu/cz/about_us/video.html.
Pro sledování filmů na www.racom.eu je nově možnost zvolit kvalitu přehrávaného videa v závislosti
na rychlosti Vašeho připojení. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme multimediální DVD a tištěný
katalog na Vaši adresu. O zaslání můžete požádat zde:
http://www.racom.eu/cz/support/video_request.html
MORSE SYSTÉM OCENĚN
MORSE systém byl oceněn polským časopisem "Napedy i sterowanie" (Pohony a řízení) jako
"Produkt roku 2007". Cenu získala společnost SABUR, dlouhodobý partner RACOMu v Polsku při
příležitosti veletrhu AUTOMATICON 2008 ve Varšavě:
http://www.racom.eu/cz/about_us/clanky.html
RACOMNEWS
Bylo vydáno další číslo příležitostného bulletinu RacomNews:
http://www.racom.eu/download/bulletins/free/racomnews/cz/RacomNews-2007-05-cz.pdf
Tento výtisk je k dispozici i v tištěné formě a může Vám být zaslán společně s multimediálním DVD.
Požádejte si o něj zde, prosím:
http://www.racom.eu/cz/support/video_request.html
********************************************************************************************************************
Přihlásit/odhlásit zasílání tohoto Newsletteru na Vaši e-mailovou adresu můžete zde:
https://www.racom.eu/cz/references/settings.html
********************************************************************************************************************
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