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IntelliBox ir inteliģenta 
kontroles vienība starp 
signalizācijas sistēmu un 
vairākām miglas ģeneratoru 
vienībām. Ierīce palīdz 
veicināt sistēmas centralizētu 
novērošanu un apkalpošanu. 
Iegūstiet IntelliBox divās 
dažādās versijās: USB un IP.

• Vadības bloks, lai atvieglotu uzstādīšanu un apkopi - un bezvadu kontrolei

• Unikāla ierīce, kas savāc visus signālus starp drošības sistēmu, un līdz pat 16 miglas 
ģeneratoru vienībām vienā blokā un ar vienu interfeisu kontroles centram

• Vienkārši un viegli savienot/atvienot miglas ģeneratoru pie/no signalizācijas sistēmas

• Rāda pašreizējo statusu un kļūdu ziņojumu žurnālu sistēmas displejā

• Kabeļtīklu vai bezvadu risinājumi (vai abi) starp pašiem miglas ģeneratoru ierīcēm, kā arī 
starp miglas ģeneratoru un IntelliBox - īpaši piemērots uzstādīšanai ēkās, kur kabeļi 
ir nevēlami

• Tiek īpaši izmantota uzstādījumos, kurās atsevišķas vienības tiek izlaisti manuāli 
laupīšanas un uzbrukumu gadījumos (“trauksmes pogas” risinājums)

• Papildus ievades un izvades var izmantot arī, lai izslēgtu jaudas signālu

• Ar IP IntelliBox versiju Jūs gūsiet piekļuvi miglas ģeneratora uzstādīšanai, izmantojot IP/
internetu. Jūs varat uzraudzīt uzstādīšanu, it kā Jūs būtu klāt. Tas ir īpaši svarīgi, kad 
vienības ir uzstādītas augstās vietās un atrodas ievērojamos attālumos.

• Piemērota visiem PROTECT miglas ģeneratoriem (izņemot Xtratus)

• Informācija tiek nosūtīta no IntelliBox uz aizsardzības speciālista datoru, izmantojot 
IntelliSuite programmatūru, lai būtu iespējams uzraudzīt visu informāciju (vai nu ar 
IntelliConnector kabeli vai caur IP/no attāluma)

• IntelliBox aksesuāri: IntelliBusCard un IntelliWirelessCard

Sk. Tehniskās specifikācijas nākamajā lapā.

Iezīmes:

Piekļūstiet visām miglas 
ģeneratoru vienībām 
ar IntelliBox
Izmantojot IntelliSuite programmatūru 
datorā un IntelliConnector kabeli, 
Jūs varat piekļūt uzstādītajām miglas 
ģeneratoru vienībām, izmantojot 
IntelliBox (USB versija).

Ietaupiet laiku  
un naudu

PROTECT IntelliBox samazina izmak-
sas un atvieglo miglas ģeneratoru 
uzstādīšanu un apkalpošanu.

Bezvadu 
drošības migla

Pieslēgts internetam, PROTECT 
IntelliBox IP versija pārvēršas par 
tālvadības pulti uzraudzībai un 
uzturēšanai - it kā Jūs būtu blakus 
miglas ģeneratoram.
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Specifikācijas:

Iespējamas drukāšanas kļūdas un tehnisko datu izmaiņas.

Vienkārša “Plug & Play” iestatīšana un savienojums starp miglas ģeneratoru vienībām un IntelliBox. Nospiediet tikai vienu pogu, lai iekļautu miglas ģeneratoru

Iespējama miglas izlaišana līdz 3 dažādās zonās - kontrolētas ar atsevišķiem ievades datiem IntelliBox

Miglas izlaide izvēlētajās miglas ģeneratoru vienībās panikas situācijās, tādos kā, laupīšana un uzbrukumi - neatkarīgi no trauksmes sistēmas un miglas ģeneratora statusa

Iespējama pieslēgšana ar avārijas gaismas signālu

Antenas stāvokļa statusa pārbaude, izmantojot displeju un IntelliSuite (bezvadu sistēmas)

Šifrēts paziņojums gan bezvadu savienojumiem, gan savienojumiem ar kabeļiem

Katra miglas ģeneratora žurnāls un statuss ir pieejami, izmantojot IntelliSuite savienojumu ar IntelliBox

Iestatīšanas maiņa ir iespējama, izmantojot IntelliSuite. IntelliSuite paziņo tehnisko informāciju par katru sistēmā iekļauto miglas ģeneratoru
(nepieciešama speciālista parole)

Izmantojot IntelliSuite, katram miglas ģeneratoram ir pieejams/iespējams piešķirt vārdu vai kodu 

Dažādas AUX izvades un AUX ievades funkcijas

IntelliBox informācijas žurnāla ietver laika iestatījumus un datumus. Ir pieejami pēdējie 10 kļūdu paziņojumi

USB saskarne komunikācijai, tālvadībai, kļūdu labošanai, utt. (Piem., monitorings un apkalpošana)

Aizsargāts ar paroli “tehniķu režīms”

IntelliWirelessCard (bezvadu savienojuma ierīce)
IntelliBusCard (uzstādīšanai katrā miglas ģeneratorā)
IntelliBox (gudrs displejs, kas nodrošina piekļuvi miglas ģeneratoru vienībām)

IP-savienojums attālai saziņai caur internetu/IntelliSuite no jebkura uzstādītāja atrašanās vietas pasaulē:
• Tālvadības atkļūdošana un darba stāvokļa un kļūdu analīze
• IntelliBox attālināta iestatīšana un kontrole
• Attālināta testa izlaide jebkurā miglas ģeneratorā, savienotā ar IntelliBox
• Attālā programmatūras atjaunināšana

Katrs IntelliBox var kontrolēt līdz pat 16 miglas ģeneratora ierīces. Atkarībā 
no nepieciešamā drošības klases, var izvēlēties bezvadu savienojumu (A), vai 
kabeļa savienojumu (B) - vai to kombināciju.

Paskatieties trīs dažāda veida piemērus, lai savienotu vairākus miglas 
ģeneratorus aizmugurē, izmantojot IntelliBox kontrolleri.
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