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• Stacje dokujące dla detektorów serii: MX6, MX4, GasBadge
• Automatyczna kalibracja i test funkcjonalny na żądanie
• Stacje dedykowane do pracy z systemem iNet
• Transfer danych pomiarowych z detektorów 
• Globalne wgrywanie ustawień, zmian parametrów do detektorów
• Aktualizacja oprogramowania w detektorach
• Możliwa jednoczesna praca 100 stacji w jednej sieci
• Wykorzystanie standardowej sieci Ethernet
• Możliwość podłączenia 3 butli z mieszaninami kalibracyjnymi
• Łączenie wielu stacji dokujących w klastry
• Wyświetlacz LCD pokazujący podstawowe parametry pracy

DS2 Docking Station 
Sieciowa stacja dokująca

Seria stacji dokujących DS2 stanowi hardwareową część systemu 
iNet, zapewniając wszechstronną obsługę detektorów gazów oraz 
dwustronną komunikację urządzeń przenośnych z systemem iNet. 
Stacje dokujące DS2 pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości 
automatycznej kalibracji, archiwizacji danych pomiarowych, 
ładowania akumulatorów i diagnostyki przyrządów, zwiększając 
w ten sposób bezpieczeństwo pracowników. Do działania 

stacji dokującej DS2 jest wymagana zwykła sieć komputerowa 
Ethernet. Stacje DS2 współpracują z wszystkimi typowymi 
urządzeniami sieciowymi jak: switche, routery. Stacji DS2 można 
używać na dwa sposoby: jako lokalnej stacji współpracującej  
z oprogramowanie DSS zainstalowanym na komputerze PC lub 
jako końcówki dostępowej do systemu iNet, w tym wypadku 
wymagane jest jedynie połączenie z Internetem.

TYP DS2 Docking Station / DS2 iNetDS Docking Station

Opis sieciowa stacja dokująca

Współpraca z detektorami serii MX6 iBrid, MX4 Ventis, GasBadge Pro, GasBadge Plus (różne typy stacji)

Materiał obudowy odporna na uderzenia, kompozytowa, z ekranowaniem przed falami radiowymi

Wymagania sieciowe obsługa 10bT Ethernet, połączenie RJ-45 kategorii 5 lub wyższej

Wyświetlacz LCD, podświetlany, rozdzielczość: 128 x 64

Temperatura pracy od 0˚C do +50˚C

Wymiary 248 x 163 x 229 mm

Waga ~1 kg

Zasilanie 115/230 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC

Gniazda do podłączenia gazów 3 oddzielne wejścia w każdej stacji DS2

Przepływ gazu 500 ml/min

Wymagania dla DS2 do współpracy z 
lokalnym serwerem DSS

1-8 stacji DS2 w sieci: minimum Pentium III, 800 MHz, 256 MB RAM, 4GB
wolne na twardym dysku, system Windows® 2000 Professional, Windows® XP; 
9-100 DS2 w sieci: minimum Pentium III, 800 MHz, 256 MB RAM, 4GB wolne na twardym dysku, 
system Windows® 2000 Standard Server, Windows® 2003 Server;
wymagane zainstalowanie oprogramowania DSS na lokalnym komputerze - serwerze

Wymagania dla DS2 iNet DS. do współpracy 
z systemem iNet 
(iNet InSite)

dostęp do sieci Internet za pośrednictwem sieci Ethernet: 10bT Ethernet, połączenie RJ-45 kategorii 5 lub 
wyższej;
nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania, ani lokalnego serwera
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Jak zamówić

NR KATALOGOWY OPIS

OM18106724-0BC
Stacja dokująca DS2 Docking Station do MX6, opcje:
B = ilość przyłączy iGase Reader do butli z gazem (ilość w komplecie): 1, 2, 3
C = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ

OM18107151-0BC
Stacja dokująca DS2 Docking Station do MX4, opcje:
B = ilość przyłączy iGase Reader do butli z gazem (ilość w komplecie): 1, 2, 3
C = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ

OM18106302-0BC
Stacja dokująca DS2 Docking Station do GasBadge Pro, opcje:
B = ilość przyłączy iGase Reader do butli z gazem (ilość w komplecie): 1, 2, 3
C = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ

OM18107698-0BC
Stacja dokująca DS2 Docking Station do GasBadge Plus, opcje:
B = ilość przyłączy iGase Reader do butli z gazem (ilość w komplecie): 1, 2, 3
C = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ

OM17113978 Komputer PC z oprogramowaniem serwer DSS (specyfikacja komputera zależna od potrzeb i wymagań 
klienta)

System zbudowany w oparciu o stacje DS2 i lokalny serwer DSS w siedzibie użytkownika

Stacje DS2 iNet DS podłączone bezpośrednio do sieci Internet i serwera w siedzibie 
producenta

Stacje dokujące DS2 mogą być wykorzystywane na dwa 
sposoby: jako element wewnętrznej sieci posiadającej centralny 
serwer DSS (Docking Station Server) w siedzibie użytkownika. 
Urzytkownik może administrować system za pomocą 
terminali dostępowych DSSAC (Docking Station Server Admin 
Console).
Stacje dokujące DS2 iNet DS. nie wymagają lokalnego 
serwera DSS, wystarczy je podłączyć do sieci Internet. Stacja 
automatycznie połączy się z jednym z serwerów znajdujących 
się w siedzibie producenta. Stacje DS2 w wersji iNet DS. są 
dostępne jedynie w usłudze iNet.


