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Zintegrowany kontroler terminala 
satelitarnego (ZKT) integruje wszystkie 
funkcje związane z kompleksowym 
monitorowaniem i sterowaniem całym 
zestawem IDU-ODU terminala VSAT.

Zapewnia możliwość dystrybucji sygnałów 
L-Band, szybki monitoring stanu systemu, 
realizacje funkcji bezpieczeństwa, zasilania 
wybranych elementów, zobrazowania 
kluczowych parametrów oraz podstawowej 
i zaawansowanej konfiguracji zestawu. 

wraz z Pozycjonerem  
Anteny ACU
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Kontroler w wersji ZKT20-04 wykonany jest jako urządzenie  
do instalacji RACK 19 o wysokości 2U i jest przeznaczony  
do zintegrowanego (skupionego w jednym urządzeniu logicznym) 
sterowania wszystkimi aspektami i urządzeniami wchodzącymi 
w skład terminala satelitarnego VSAT. Współpracuje bezpośrednio 
z jednostką pozycjonera anteny (ACU) odpowiedzialną za dostar-
czenie sygnałów do i z urządzeń zainstalowanych na antenie oraz 
z jednostkami konwerterów optycznych po stronie IDU oraz  
po stronie ODU.

Model kontrolera ZKT20-04 umożliwia integrację modemów Sky-
WAN IDU2570, IDU5G pracujących zarówno w trybach SLAVE  
i MASTER (tylko 5G) oraz umożliwia rozszerzenie o inne modemy 
jak SCPC Paradise i Comtech. Ponadto ZKT integruje komunikację 
z nadajnikami RFT/BUC zgodnie z protokołami SMCPv3, Advan-
tech Wireless, Actox i ma możliwość rozszerzenia translacji proto-
kołów sterujących pomiędzy modemami, a nadajnikami o kolejne 
rozwiązania, jak ATOM NORSAT, CPII/LUCUS. 

Ponadto urządzenie to pozwala na zobrazowanie i na kontrolę  
(włączanie/wyłączanie, kontrola zużycia energii, wykrywanie niere-
gularności) urządzeń zasilanych w skrzyni IDU i RFT oraz poprzez 
ACU (moduł konwerterów optycznych ACU-FO, wzmacniacz  
odbiorczy LNB). 

Urządzenie dedykowane jest do współpracy z pozycjonerami anten 
serii ACU (produkcji GISS) z możliwością rozszerzenia o kolejne,  
jak RC4000 (ResearchConcept), czy NGC (CPI). Zapewnia funkcje 
monitorowania i sterowania komponentami terminala z terminala 
lokalnego (ekran i klawiatura) bez potrzeby stosowania dodatko-
wych urządzeń oraz poprzez interfejs graficzny WWW (wymagane 
dodatkowe urządzenie typu PC). Dedykowany pozycjoner anteny 
(ACU) wraz z system wyszukiwania satelity na sygnał Beacon 
i DVB-S jest jednostką sterującą anteną wyposażoną w napędy 
i sensory położenia i posiada poza własnym lokalnym interfejsem 
GUI również możliwość zdalnego sterowania i monitorowania 
zarówno poprzez lokalny interfejs GUI ZKT, jak i poprzez interfejs 
WWW.

Dzięki zastosowaniu kontrolera w konfiguracji z dedykowanym po-
zycjonerem anteny terminal uzyskuje.

•  Prawidłowe automatyczne naprowadzanie anteny w oparciu 
o sygnały stacji MASTER obieranej przez modemy SkyWAN 
IDU 2570 lub IDU 5G, albo przez wbudowane w ACU odbior-
niki sygnału satelitarnego BEACON lub DVB-S2;

•  Możliwość wywołania za pomocą pojedynczego przycisku pro-
cedury automatycznego pozycjonowania anteny na ostatniego 
używanego satelitę (ostatnia aktywna konfiguracja);

•  Możliwość awaryjnego zatrzymania procedury pozycjonowania 
za pomocą pojedynczego przycisku dostępnego na obudowie 
ACU;

•  Prawidłowe działanie elektrycznego napędu anteny zapewnia-
jący naprowadzenie anteny w poziomie w zakresie od+180°  
do -180°, pionie od 5° do 90° oraz zmianę polaryzacji liniowej 
pasma Ku w zakresie od +90° do -90°;

•  Autonaprowadzanie anteny z dokładnością nie gorszą niż 0.1°.

Oferowana wersja kontrolera umożliwia jednoczesne działanie 
dwóch modemów pracujących w paśmie L-band przede wszystkim 
w zakresie dystrybucji sygnału IF, ale także w zakresie dostarczania 
i dystrybucji sygnału referencyjnego ze źródeł zewnętrznych lub 
z wbudowanego w ACU generatora oraz napięcia zasilania wyma-
ganego do poprawnej pracy stosowanych wzmacniaczy odbior-
czych LNB terminala. Porty monitorowania sygnału w paśmie L  
na panelu przednim dla RX upraszczają diagnostykę i monitorowa-
nie sygnału. ZKT współpracuje z ACU zapewniając możliwość kon-
troli sygnałów z wbudowanych w ACU odbiorników sygnałów sa-
telitarnych typu DVB i Beacon celem ułatwienia identyfikacji 
satelitów i tym samym uzupełnia funkcjonalność systemów ACU 
w zakresie automatycznego naprowadzania anteny VSAT. Ponadto 
ZKT zapewnia automatyczne funkcje naprowadzania na podstawie 
odbioru sygnałów TDMA MASTER SkyWan IDU 7000 i 5G. 

Możliwość zastosowania wbudowanego przełącznika Ethernet 
pozwala na integrację obsługiwanych modemów, kontrolerów lub 
systemów zasilania awaryjnego również w zakresie połączeń  
Ethernet bez potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń  
zewnętrznych. Integracja z urządzeniami pomocniczymi, jak zarzą-
dzane listwy APC lub systemy UPS, pozwala monitorować i kontro-
lować parametry zasilania stacji.

•  Zarządzanie kluczowymi parametrami pracy zasadniczych  
elementów terminala VSAT, jak np. sterowanie wzmocnieniem 
nadajnika lub pracą modemów, źródłem sygnału referencyjne-
go, wartością parametru RTT;

•  jednoczesna praca z wykorzystaniem dwóch modemów TDMA 
(lub innych);

•  współpraca z modułem ODU poprzez dedykowany moduł  
pozycjonera anteny;

•  autonaprowadzanie za pomocą jednego przycisku;
•  funkcje bezpieczeństwa – przełączniki awaryjnego zatrzymania 

ruchu anteny oraz przełącznik blokady nadawania RFT;
•  dostęp do funkcji zarządzania poprzez interfejs zdalny WWW 

oraz lokalny GUI;
•  szybka sygnalizacja stanu terminala za pomocą 4 diodowej  

sygnalizacji świetlnej (Normalna praca, Ostrzeżenie, Alarm) 
o stanie: Anteny, RFT/LNB, Zasilania, a także całego Terminala 
VSAT – dostępna zarówno w ZKT, jak i ACU;

•  dokładne zobrazowanie wszystkich kluczowych parametrów 
urządzeń terminala poprzez interfejs WWW i GUI kontrolera 
lub pozycjonera;

•  możliwość współpracy z dedykowanymi modułami konwerte-
rów optycznych;

•  gniazda połączeń IDU-ODU realizowanych z wykorzystaniem 
kabli miedzianych zabezpieczone przeciwprzepięciowo.
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