
 

Profesjonalny, przenośny system 
mikrofonowy wspomagający 
przeprowadzanie dyskusji 
i głosowań.  
 
Zastosowania sytemu: 
obsługa sesji rady miasta, obrad komisji, 
walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 
kongresów itp. 

Mobilność 

Wygoda 

Oszczędność czasu 

Szybka instalacja 

Łatwa obsługa 

 

 

 

 

 

� dwukierunkowa transmisja danych drogą 
radiową w paśmie 433Mhz, moc 
nadajnika/odbiornika 10dBm 

� jednokierunkowa analogowa transmisja sygnału 
audio w paśmie 170 - 216Mhz 

� zabezpieczenie transmisji w trybie głosowania 
128 bitowym kluczem szyfrującym 

� zasięg działania do 20m 

� zasilanie: dwa akumulatory NiMh 1,2V (tor 
danych), 1 akumulator NiMh 9V (tor audio) 

� wymiary (dł/szer/wys) : 205/150/350 [mm] 

Terminal 
do 

głosowania 
 

� dwukierunkowa transmisja danych drogą 
radiową w paśmie 433Mhz, moc 
nadajnika/odbiornika 10dBm 

� zabezpieczenie transmisji w trybie głosowania 
128 bitowym kluczem szyfrującym 

Stacja 
radiowa 
 

Komputer 
przenośny 
 

Parametry techniczne 
 

Dystrybutor: 
 

� analogowa transmisja dźwięku w paśmie 170 - 
216Mhz 

� zasięg działania do 20m 

� zasilanie: 15V DC 
 
 
 

Stacja 
radiowa 

audio 

 

� Wymagania sprzętowe (wymagane przy 
instalacji opcjonalnej wizualizacji wyników za 
pomocą rzutnika i nagrywania przebiegu sesji): 

� Komputer PC z procesorem 1,7Ghz 256RAM, 
wolny port USB, 100MB wolnego miejsca na 
dysku 

� System Windows 2000/XP/Vista 

� Karta dźwiękowa umoŜliwiająca rejestrację 
zewnętrznego sygnału audio 

 
 

Program 
XDebata 
Recorder 

� komputer przenośny Simpad T01 lub UMPC 

� ekran dotykowy o rozdzielczości min. 800x600 

� zasilanie: 12V DC 3300 Ma 

� system operacyjny WinCE 4.1 lub Windows XP 

� komunikacja ze stacją radiową: port szeregowy 
RS 232 lub USB 

� komunikacja z PC: USB 
 

Zalety systemu 
 
Porządek dyskusji 
 
Pełna kontrola nad zachowaniem kolejności osób 
zgłaszających się do dyskusji i czasem 
przemówienia kaŜdego uczestnika gwarantuje 
większy porządek w prowadzeniu dyskusji 
 
Mobilność i łatwość instalacji 
 
Mobilność i łatwość instalacji systemu umoŜliwia 
korzystanie systemu bez konieczności 
wykonywania dedykowanego okablowania.  
 
Wygoda i oszczędność czasu 
 
Natychmiastowa dostępność wyników głosowania i 
automatyczna ich rejestracja to oszczędność czasu 
i wygoda. 
 
Automatyczna dokumentacja 
  
Moduły dodatkowe XDebaty umoŜliwiają 
automatyczną rejestrację przebiegu sesji takŜe w 
postaci plików audio 

 
 

www.expatec.pl 


