
SÄKER OCH SNABB ÖVERVAKNING 
AV FLERA DIMKANONER INOM 

ETT STÄNGT NÄTVERK
PROTECT IntelliMon™ optimerar effektiv enhetsstatus 

genom en installation.

Med IntelliMon™ installerat på en dator är det enkelt, snabbt och säkert för 
användare att kontrollera enhetsstatusen för sin PROTECT Fog Cannon® 
installation. I stället för att manuellt kontrollera varje enskild dimkanon 
verifierar IntelliMon™ verktyget automatiskt alla maskiner på bara några 
sekunder. I sin tur ger det fullständig säkerhet och lägre driftskostnader vilket 
gör det möjligt för en kund att fokusera på sin kärnverksamhet.

IntelliMon™ utvecklas för användare med många dimkanoner på en eller flera 
platser, där deras krav på datasäkerhet och allmän säkerhet är mycket höga. 
En licens för IntelliMon™ fungerar endast inom ett stängt LAN (lokalt nätverk). 
Som ett resultat kommer all data om företagets säkerhetsinstallationer att 
finnas kvar i nätverket.

Med hög säkerhet på plats får användarna se alla tekniska data för varje 
registrerad dimkanon i systemet (inklusive synligheten av realtidsdata), vilket 
gör det möjligt för ett tekniskt team att omedelbart reagera på eventuella 
felmeddelanden som kan dyka upp. Detta möjliggör kvalitetssäkring och 
säkerhet på hög nivå för slutanvändarens klient.



LÖSNING FÖR ÖVERVAKNING AV HÖG SÄKERHET

IntelliMon™ är ett flexibelt verktyg som kan konfigureras för att exakt matcha användarens 
åtkomst- och kontrollkrav. Användaren kan bestämma testfrekvensen för sin dimkanon och 
om detta ska vara en manuell eller automatisk process. Användare kan till och med välja en 
testfrekvens så låg som 10 sekunder för att säkerställa att deras installation fungerar så optimalt 
som möjligt. Dessutom kan IntelliMon™ konfigureras för att fungera 24/7 eller med tidsintervall 
som bestäms av användaren.

IntelliMon™ har utvecklats för större installationer - t.ex. i banker, postkontor etc.

Fördelar och funktioner:

• Diagnostiskt PC-verktyg för övervakning av dimkanoner inom det lokala nätverket
• Säker LAN-anslutning för högriskinstallationer
• Komplett “realtids” övervakning av dimkanoner för maximal synlighet för drift och
 skydd av värdefulla föremål på området
• IntelliMon™ ger värdefulla realtidsdata plus historiska dimkanon data för effektivt
 underhåll och detaljerad felsökning
• På bara några sekunder kan IntelliMon™ förhöra och verifiera alla registrerade Dimkanoner™
• IntelliMon™ körs i bakgrunden med omedelbar anmälan om ett fel skulle uppstå inom
 installationen
• Manuell enhetsstatus och driftdetaljer för en enskild dimkanon
• Valfri rapportgenerering (TXT-format) som innehåller historiska livstidsdata för varje dimkanon
• Förutom en användarvänlig instrumentpanel kan programmet ställas in på upp till två 
 e-postadresser, som får meddelande om något är fel med en dimkanon
• En dimkanon kräver PROTECT IPCard™ nätverkskort för att aktivera IntelliMon™
• IntelliMon™ kan övervaka praktiskt taget alla PROTECT Fog Cannon® modeller



Inom den tydliga IntelliMon™ instrumentpanelen är det lätt att identifiera om en dimkanon 
kräver uppmärksamhet.

Användare meddelas om de exakta feluppgifterna, t.ex. batterifel, låg vätskenivå eller andra 
namngivna fel. IntelliMon™ meddelandet kommer också att ge dimkanonen platsinformation för 
effektiva avhjälpande åtgärder plus säker och kontrollerad åtkomst för tredje part till platsen.


