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IntelliBox er en intelligent 
styringsenhed mellem alarm-
system og flere tågekanoner. 
Boksen giver besparelser og 
forenkling ved montering og 
service. IntelliBox findes i to 
version til hhv. USB - og IP-
tilkobling.

• Unik kontrolboks, som samler signalerne mellem alarmsystem og op til 16 tågekanoner i 
én enkelt enhed med én brugerflade til kontrolcentralen

• Muliggør hurtig og enkel opsætning og sammenkobling af tågekanoner med ”plug & play”

• Tågekanonerne kan lynhurtigt til- og frakobles via IntelliBox

• Aktuel status og fejlmeddelelser vises overskueligt på displayet i et log-system

• IntelliBox giver mulighed for trådløs forbindelse mellem tågekanonerne og mellem 
tågekanonerne og IntelliBox – særligt velegnet til eksklusive installationer 

• IntelliBox har ekstra ind- og udgang, som kan bruges som panikknap-installation, 
signalering af strømudfald m.m.

• IntelliBox kan bruges sammen med alle PROTECT’s tågekanoner (Xtratus undtaget)

• Indgangsstik til IntelliConnector-kabel (ikke IP-version), som muliggør brug af 
diagnosticeringsværktøjet IntelliSuite 

• Med IntelliBox IP og IntelliSuite kan du tage den fulde kontrol af hele tåge-installationen 
ved at fjernbetjene boksen via internettet, som om du stod ved siden af den

Se tekniske specifikationer på næste side.

Funktioner:

Tilgå alle tågekanoner 
via IntelliBox
Via softwarepakken IntelliSuite på 
PC’en og IntelliConnector-kablet kan 
du tilgå alle tågekanoner via IntelliBox 
på stedet (USB-version).

Spar tid 
og penge

PROTECT IntelliBox giver store 
besparelser ved installation og service 
på tågeinstallationerne.

Trådløs 
sikkerhedståge

IP-versionen af IntelliBox bliver med 
adgang til internet til en fjernbetjent 
kontrolboks. Overvåg og servicer 
tågeinstallationerne, som om du stod 
ved siden af den.
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Specifikationer:

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data. 

Enkel plug & play opsætning og sammenkobling mellem tågekanoner og IntelliBox. Kræver kun tryk på én knap i tågekanonen

Mulighed for udløsning af tågekanoner i op til 3 forskellige zoner – styret af separate indgange på IntelliBox

Mulighed for panik-affyring af tågen på udvalgte tågekanoner uanset alarmsystemets og tågekanonens status

Mulighed for sammenkobling med brandalarm

Mulighed for analyse af radioforhold/antenneforhold via display og IntelliSuite i forbindelse med brugen af trådløse systemer

Krypteret kommunikation for både kablet og trådløs forbindelse

Mulighed for at hente logs og se status på enkelte tågekanoner via IntelliSuite forbundet med IntelliBox

Redigering af opsætning muligt med IntelliSuite, der også giver diverse tekniske oplysninger om tågekanonens drift. Betinget af indtastning af teknikerkode

Mulighed for navngivning af tågekanoner via IntelliSuite for visning i display

Mulighed for valg af forskellige funktioner for AUX-udgang og AUX-indgang

Logninger i IntelliBox har tid- og datostempel på. Mulighed for at se de sidste 10 fejlmeldinger

Via USB-adgang kan alarminstallatøren på stedet kommunikere med installationens tågekanoner fra gulvet (fx fejlretning og overvågning)

Password-beskyttet ”tekniker-mode”

IntelliWirelessCard (trådløs forbindelsesenhed)
IntelliBusCard (indstikskort ved seriel kablet forbindelse)
IntelliBox (intelligent display med adgang til tågekanoner)

IP-forbindelse til fjern-kommunikation via internettet/IntelliSuite, hvorend alarminstallatøren befi nder sig (kun IntelliBox IP): 
• Fjernkontrol og -opsætning 
• Fjernafl æsning af fejlbeskeder og status på tågekanonen
• Fejlretning 
• Test-affyring af tågen

Hver IntelliBox kan styre op til 16 tågekanoner. Afhængig af sikkerhedsklasse 
vælges mellem trådløs forbindelse (A) og kablet forbindelse (B).

Her kan hentes et eksempel på tre forskellige måder at forbinde fl ere tåge-
kanoner på. Alle med IntelliBox som styreenhed.
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