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Przystosowane do pracy 
w trudnych warunkach 
środowiskowych

Wydajna i wygodna 
obsługa połączeń                             

Przejrzysta wizualizacja 
stanu obsługiwanych 
łączy  i wykonywanych 
operacji

Prosta i elastyczna 
konfiguracja  łatwa  
w obsłudze

Możliwe sieciowanie   
i równoległa praca ter-
minali

Integracja łączności tele-
fonicznej i radiowej

DGT 5810-10 WW
Stanowisko dyspozytorskie z ekranem dotykowym

Pulpity dyspozytorskie DGT z ekranem dotykowym powstały  w celu podniesienia 
komfortu obsługi i ułatwienia pracy użytkownika. Poprzez zwiększenie czytelności 
(duży panel LCD), intuicyjną obsługę klawiszy (dotknięcie ekranu w miejscu związanym  
z wykonywaną operacją) oraz elastyczną konfigurację użytkowanie pulpitu staje się 
proste i przyjazne. W zależności od wykonania są przeznaczone do pracy w systemach 
operatorskich, dyspozytorskich, dyspozytorsko-operatorskich, dyspozytorsko-alarmo-
wo-rozgłoszeniowych, konferencyjnych czy radiokomunikacyjnych.

Cechy charakterystyczne:

Istotą budowy pulpitów dyspozytorskich z ekranem dotykowym jest ich modułowa 
konstrukcja, która pozwala na elastyczny montaż systemów oferowanych przez DGT, jak  
i innych producentów. 

Zastosowane wyświetlacze są najwyższej jakości i dzięki bardzo dobrym parametrom 
pozwalają na prace także w warunkach bardzo jasno oświetlonych pomieszczeń.

Dedykowane oprogramowanie pozwala, w zależności od wersji, na obsługę 
rozbudowanych systemów dyspozytorskich (do 1000 klawiszy), obsługę trybów 
alarmowych i rozgłaszania, obsługę do 256 kanałów radiowych i do 256 radiostacji. 

Wszystkie wersje oprogramowania dają możliwość obsługi telefonu systemowego 
wraz z wizualizacją kolejek przychodzących i gorących linii. 

Istnieje możliwość korzystania z książki telefonicznej i predefiniowanych zestawów 
konferencji. Szczegółowe możliwości zależą w tym przypadku od wersji systemui 
jego konfiguracji sprzętowej.
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Podstawowe moduły systemu:
• wyświetlacz LCD 19”
• 8 cyfrowych wejść dwustano-

wych (PTT, niezależne alarmy, 
inne)

• moduł akustyki 
- 6 niezależnych głośników z regu-

lacją głośności
- programowy przycisk wyciszania 

z sygnalizacja
- wbudowany mikrofon typu „gę-

sia szyja”
- moduł do współpracy z przewo-

dowym lub bezprzewodowym 
zestawem nagłownym

• moduł sterujący
• mikrotelefon

Parametry Techniczne:
• typ zainstalowanego procesora: 

Intel Atom D510 MO

 

• pojemność zainstalowanego dysku: 
nie mniej niż 32 GB SATA

• pojemność zainstalowanej pamięci: 
nie mniej niż 2 GB

• zintegrowana karta sieciowa
• typ karty graficznej: zintegrowana 

VGA
• Wymiary zewnętrzne:  

620x490x220 mm
• ciężar 17 kg
• temp. pracy: -20oC - +55oC
• wyrób odporny na wibracje i udary 

transportowe
• stanowisko zbudowane w walizce 

f-my PELI
• IP-67
• MIL C-4150J
• DEF STAN 81-41/STANAG 4280 

ATA300

Funkcje i parametry  
techniczne
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Stanowisko dyspozytorskie 
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Stanowisko dyspozytorskie 
DGT 5810-10 

Zainstalowanie Serwera Radiowego 
pozwala na zwiększenie ilości stanowisk 
dyspozytorskich i obsługiwanych 
radiotelefonów

IP


