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IntelliBox is een intelligente 
besturingsunit tussen het 
alarmsysteem en meerdere 
mistkanonnen. Met behulp 
van de IntelliBox kunt u het 
systeem monitoren en servi-
cen op afstand.
IntelliBox is beschikbaar in 
twee verschillende versies: 
USB en IP.

• Een besturingsunit voor gemakkelijke installatie en draadloze bediening.

• Een uniek apparaat die alle communicatie opvangt tussen het alarmsysteem en tot wel 16 
mistkanonnen, met maar één interface voor de bedieningspanelen.

• Eenvoudig en snel mistkanonnen met het alarmsysteem verbinden/los te koppelen

• Bekijk de huidige status en foutmeldingen overzichtelijk via een display

• Bekabelde of draadloze (of een combinatie) oplossingen tussen mistkanon units onderling 
en tussen de mistkanonnen en de IntelliBox - vooral aan de orde in installaties waar kabels 
niet gewenst zijn

• Gebruikt in installaties waar afzonderlijke units handmatig worden afgevuurd in geval van 
een inbraak of overval (“paniekknop” -oplossing)

• De extra in- en output kan ook worden gebruikt voor meldingen van stroomuitval.

• Met de IP versie van IntelliBox krijgt u toegang tot de mistkanon installatie via IP/
internet. U kunt toezicht houden op de installatie alsof u er zelf bij bent. Dit is vooral van 
belang als de installaties hoog zijn bevestigd en op grote afstand van elkaar.

• Werkt met alle PROTECT Mistkanonnen (met uitzondering van Xtratus)

• Informatie wordt doorgegeven van de Intellibox naar de computer van de alarmtechnicus, 
d.m.v. IntelliSuite software, zodat alle informatie kan worden bekeken (met behulp van 
de IntelliConnector kabel of via IP/draadloos)

• Accessoires voor de Intellibox: IntelliBusCard en IntelliWirelessCard.

Zie volgende pagina voor technische specificaties.

Eigenschappen:

Toegang tot alle 
mistkanonnen met 
IntelliBox
Met IntelliSuite software op de com-
puter en de IntelliConnector kabel 
kunt u via Intellibox toegang krijgen 
tot de mistkanonnen. 

Bespaar tijd en 
geld

PROTECT Intellibox bespaart kosten 
en maakt een gemakkelijke instal-
latie en bediening van het mistkanon 
mogelijk. 

Draadloze 
mistbeveiliging

De IP-versie van PROTECT Intellibox 
maakt verbinding met het internet en 
kan daarmee op afstand het mist-
kanon bedienen of monitoren - alsof u 
naast het mistkanon staat.
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Specificaties:

Wijzigingen voorbehouden.

Eenvoudige “Plug & Play” set-up en verbinding tussen mistkanonnen en de IntelliBox. Met slechts één druk op de knop kunt u verbinding maken met een mistkanon

Mist wordt uitgestoten in tot wel 3 verschillende zones - die worden aangestuurd door verschillende inputs op de Intellibox

Mist wordt uitgestoten door het geselecteerde mistkanon in panieksituaties zoals een inbraak of overval - ongeacht van de status van het alarmsysteem en het mistkanon

Verbinding met het brandalarm mogelijk

Het is mogelijk de status van de antenne te controleren via de display en IntelliSuite (draadloze systemen)

VVersleutelde communicatie voor zowel de draadloze verbindingen als bekabelde verbindingen

Logs en status van elk mistkanon zijn beschikbaar via IntelliSuite na verbinding met de IntelliBox

Via IntelliSuite is het mogelijk de instellingen te wijzigen.
IntelliSuite vermeldt technische informatie over ieder mistkanon dat in het systeem is opgenomen (vereist een wachtwoord van de technicus).

Toewijzingen van namen of codes mogelijk voor elk mistkanon via IntelliSuite

Verschillende functionaliteiten voor AUX outputs en AUX input

Log informatie in de IntelliBox bevat tijdsinstellingen en data. De laatste tien foutmeldingen zijn beschikbaar.

USB Interface voor communicatie, op afstand monitoren, foutcorrectie etc. (bijv. monitoren en bedienen)

Met wachtwoord beveiligde ”technicus modus”

IntelliWirelessCard (draadloze module)
IntelliBusCard (voor installatie in elk mistkanon)
IntelliBox (slimme display die toegang biedt tot de mistkanonnen)

IP-verbinding voor communicatie op afstand via het internet/IntelliSuite, ongeacht van waar in de wereld de beveiligingsinstallateur zich bevindt:
• Op afstand debuggen en analyseren van de statusinformatie en eventuele problemen
• Instellen en bedienen van de IntelliBox op afstand
• Op afstand testen van elk mistkanon dat verbonden is met de IntelliBox
• Op afstand software updaten

Elke IntelliBox kan tot wel 16 mistkanonnen bedienen. Afhankelijk van de 
vereiste beveiligingsklasse, kunt u kiezen voor een draadloze verbinding (A) 
of een bedrade verbinding (B) - of een combinatie hiervan.

Zie voorbeelden van drie verschillende manieren om mistkanonnen met elkaar 
te verbinden, met gebruikmaking van een  IntelliBox controller.
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