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IntelliBox é uma unidade de 
controle inteligente entre o 
sistema de alarme e mais 
unidades de geradores de 
névoa. A caixa ajuda a facilitar 
o monitoramento e a 
manutenção do sistema de 
forma centralizada. Obtenha 
IntelliBox em duas versões 
diferentes: USB e IP.

•	 Unidade	de	controle	para	facilitar	a	instalação	e	o	serviço	-	e	para	controle	sem	fio

• Dispositivo único que recolhe todos os sinais entre o sistema de alarme e até 16 unidades 
de geradores de névoa numa unidade e com uma interface para os centros de controle

• Fácil e rápido para conectar / desconectar unidades de gerador de névoa para / do 
sistema de alarme

• Visualizar o status atual e as mensagens de erro claramente em uma tela do sistema de 
log

•	 Soluções	com	cabo	ou	sem	fio	(ou	mistas)	entre	as	próprias	unidades	de	geradores	de	
névoa e entre as unidades de geradores de névoa e o IntelliBox - especialmente relevantes 
em casas onde os cabos de tração não serão apreciados

• Usado em instalações onde unidades separadas são liberadas manualmente para situações 
de assalto e roubo (solução “botão de pânico”)

• As entradas e saídas extras também podem ser usadas para sinalização de corte de 
energia

• Com a versão IP do IntelliBox você tem acesso à instalação do gerador de névoa via IP / 
Internet. Você pode monitorar a instalação como se estivesse presente. É especialmente 
relevante quando as instalações são altas e a distâncias consideráveis

• Combina todas as unidades de geradores de névoa PROTECT(exceto Xtratus)

• As informações são transmitidas da IntelliBox para o PC do técnico de alarme usando o 
software IntelliSuite para que todas as informações possam ser monitoradas (com o cabo 
IntelliConnector ou IP / remote)

•	 Acessórios	para	IntelliBox:	IntelliBusCard	e	IntelliWirelessCard

Consulte	as	especificações	técnicas	na	página	seguinte.

Características:

Acesse todas as unidades 
de geradores de névoa 
com IntelliBox
Com o software IntelliSuite no 
computador e o cabo 
IntelliConnector, você pode acessar 
unidades de geradores de névoa na 
instalação via IntelliBox.

Poupe tempo  
e dinheiro 

PROTECT IntelliBox reduz custos e 
facilita a instalação e serviços nas 
instalações do gerador de névoa.

Névoa de 
segurança 
sem fio

Conectado à Internet, a versão IP do 
PROTECT IntelliBox se transforma em 
uma caixa com controle remoto para 
fins	de	monitoramento	e	manutenção	
- como se estivesse em pé ao lado da 
instalação do gerador de névoa.
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Especificações:

Erros de impressão desconsiderados. Sujeito a alterações nos dados técnico.

Confi	guração	e	conexão	simples	“Plug	&	Play”	entre	as	unidades	de	gerador	de	névoa	e	o	IntelliBox.	Empurre	apenas	um	botão	para	incluir	um	gerador	de	névoa

Liberação de névoa em até 3 zonas diferentes possíveis - controladas por entradas separadas no IntelliBox

Liberação de névoa em unidades de gerador de névoa selecionadas em situações de pânico como assaltos e ataques
- independentemente do status do sistema de alarme e do gerador de névoa

Conexão com o sistema de alarme de incêndio possível

Verifi	car	o	estado	das	condições	da	antena	possível	através	do	visor	e	do	IntelliSuite	(sistemas	sem	fi	os)

Comunicação	criptografada	para	conexões	sem	fi	o	e	conexões	com	cabos

Os logs e o status em cada gerador de névoa estão disponíveis via IntelliSuite conectado ao IntelliBox

É	possível	alterar	a	confi	guração	através	do	IntelliSuite.	O	IntelliSuite	fornece	informações	técnicas	sobre	cada	gerador	de	névoa	incluído	no	sistema
(Requer uma senha do técnico)

Alocação	de	nomes	ou	códigos	disponíveis	/	possíveis	para	cada	gerador	de	névoa	via	IntelliSuite

Diferentes funcionalidades para saídas AUX e entrada AUX

As	informações	de	log	no	IntelliBox	incluem	confi	gurações	de	hora	e	datas.	As	últimas	10	mensagens	de	falha	estão	disponíveis

Interface USB para comunicação, monitoramento remoto, correção de erros etc. (por exemplo, monitoramento e manutenção)

Protegido por senha ”modo técnico”

IntelliWirelessCard	(unidade	de	conexão	sem	fi	o)	
IntelliBusCard (para instalação em cada gerador de névoa) 
IntelliBox (display inteligente que fornece acesso às unidades de gerador de névoa)

IP para comunicação remota através da internet / IntelliSuite onde quer que esteja instalado o instalador de alarme no mundo:
• Depuração remota e análise de condições de trabalho e condições defeituosas
•	Confi	guração	remota	e	controle	do	IntelliBox
• Teste de disparo remoto em qualquer gerador de névoa conectado ao IntelliBox
• Atualização de software remota

Cada IntelliBox pode controlar até 16 unidades de geradores de névoa. 
Dependendo	da	classe	de	segurança	necessária,	escolha	uma	conexão	sem	fi	o	
(A) ou uma conexão por cabo (B) - ou uma combinação.

Veja exemplos de três maneiras diferentes de conectar várias unidades de 
geradores de névoa na parte traseira, todas usando um controlador IntelliBox.
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