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Spar tid
og penge
IntelliSuite giver store besparelser ved
service og fejlﬁnding.

Trådløs
sikkerhedståge
Med IP-opkobling og IntelliSuite kan
du tilgå tågekanonerne fra din PC,
hvorend du beﬁnder dig – og stadig
bruge alle funktionaliteterne i
IntelliSuite.

IntelliConnector – specialkablet til tilslutning mellem pc og tågekanon.

Programmet IntelliSuite giver
et væld af nyttig real-tids
data og historisk data på tågekanonen. Dermed opnås bedre
installationer, bedre service
og lettere fejlﬁnding – og du
kan servicere kunderne mere
professionelt.

Funktioner:

Specifikationer:

• IntelliSuite er software
til alarminstallatørens
og serviceteknikerens
værktøjskasse

Øjeblikstilstand:

• Tag pulsen på tågekanonen
– eller en række af
tågekanoner i én installation
• Få øjeblikstilstand,
rapportfunktion og
mulighed for opgradering af
tågekanonens egen software
• Mulighed for aktivering af
prøveskud fra IntelliSuiteprogrammet

IntelliBox er kompatibelt med IntelliSuite. Boksen styrer op til 16 tågekanoner
– kablet eller trådløst.

• Med dit forhandler-login kan
du gratis hente IntelliSuite
på http://downloadcenter.
protectglobal.com
• Du forbinder PC
og tågekanon med
vores specialkabel –
IntelliConnector

Eksempel på brugerﬂaden i IntelliSuite.
Tågekanonens data er nu let tilgængelige.

• Er installationen koblet op
på internettet (IntelliBox IP
eller IPCard), kan IntelliSuite
og hele tåge-installationen
tilgås via internettet, som
om du stod ved siden af den

Evt. fejl og fejlårsager
Ind- og udgangenes tilstand (letter installation og fejlsøgning)
Batteriets tilstand, væskestand og varmetid
Information om anvendte dipswitch-indstilling og dennes betydning
for tågekanonens effekt
Information om tågekanonens software og –version
Rapportfunktion:
Komplet rapport om systemet, forudgående hændelser og
øjeblikstilstanden
Rapporten kan evt. sendes til PROTECT A/S – blot som en alm.
tekstﬁl via e-mail
Mulighed for, at PROTECT A/S kan give dig langt bedre assistance ifm.
problemløsning
Rapporten er et 100 % pålideligt grundlag for fejlanalyse, opklaring
og problemløsning
Rapporten dokumenterer funktion eller mangel på funktion ifm. et
indbrud og kan assistere ved rekonstruktion af et hændelsesforløb og
opklaringsarbejde
Mulighed for opgradering af tågekanonens software:
I det tilfælde, hvor PROTECT A/S vurderer, at en software-ændring vil
kunne løse et aktuelt problem, kan man med Flash Loader-funktionen
lægge ny software i en tågekanon
PROTECT A/S kan fremsende software til speciﬁkke tågekanoner via
e-mail, hvormed evt. opdateringer kan klares hurtigt og enkelt
Flash Loader-funktionen kan i visse tilfælde erstatte udskiftning af print
Teknisk info: IntelliConnector-kablet er galvanisk isoleret til adskillige kV og sikrer
dermed både tågekanonen og den tilsluttede computer mod overspændinger og fejlstrømme. Minimumskrav til din pc er Windows XP og én USB-port.
Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.
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