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IntelliSuite - ir diagnostikas 
programmatūras produkts, kas 
var iegūt informāciju gan reālajā 
laikā, gan novecojušus datus no 
miglas ģeneratora. Izmantojot 
IntelliSuite, Jūs iegūsiet augstas 
kvalitātes iekārtas, efektīvāku 
un profesionālu apkalpošanu 
un problēmu novēršanu – kā arī 
vairāk apmierinātu klientu!

• IntelliSuite ir diagnostikas 
programmatūras produkts 
uzstādītāju rīku komplektam

• Veiciet miglas ģeneratoram 
- vai vairākām ģeneratoru 
vienībām vienā iekārtā - 
darbspējas pārbaudi

• Iegūstiet gan reāllaika 
informāciju, gan novecojušus 
datus - īpašos gadījumos 
Jūs pat varat uzlabot miglas 
ģeneratora programmatūru

• Jūs varat nospiest pogu 
IntelliSuite programmatūrā 
un veikt testa miglas izlaidi

• Izmantojot Jūsu 
darbuzņēmēja lietotājvārdu, 
Jūs varat lejupielādēt 
programmatūru bez maksas 
http://downloadcenter. 
protectglobal.com

• Pievienojiet datoru un 
miglas ģeneratoru ar 
IntelliConnector kabeli

• Ja miglas iekārta ir pieslēgta 
internetam (izmantojot 
IntelliBox IP vai IPCard), 
IntelliSuite un visa 
instalācija var tikt izmantota 
attālināti tā, it kā Jūs 
stāvētu blakus

 

Iezīmes:

IntelliConnector - īpašais kabelis 
savienojumam starp datoru un miglas 
ģeneratoru.

IntelliBox ir saderīgs ar IntelliSuite. 
Bloks kontrolē līdz pat 16 miglas 
ģeneratoriem - ar kabeļiem vai
bezvadu.

IntelliSuite lietotāja interfeisa piemērs. 
Tagad ir pieejami svarīgi miglas 
ģeneratora dati.

Specifikācijas:

Mēs paturam tiesības mainīt tekstu kļūdu vai tehnisko datu izmaiņu gadījumā.

Jebkurš defekts un to cēloņi

Ievades un izvades stāvoklis (atvieglo instalēšanu un kļūdu novēršanu)

Akumulatora stāvoklis, šķidruma līmenis un apsildes laiks

Informācija par izmantoto DIP slēdža iestatījumu un tā ietekmi uz miglas 
ģeneratora efektu

Informācija par miglas ģeneratora programmatūru un versiju

Pašreizējais statuss:

Pilnīgs ziņojums par sistēmu, iepriekšējiem notikumiem un pašreizējo 
statusu

Ja nepieciešams, ziņojumu var nosūtīt uz PROTECT A/S - vienkārši kā 
parastu teksta failu e-pastā

Ļauj PROTECT A/S, nodrošināt daudz labāku palīdzību problēmu 
novēršanai

Ziņojums veido pilnīgi drošu bāzi kļūdu analīzei, identifi kācijai un 
problēmu novēršanai

Ziņojums dokumentē darbību vai bezdarbību zādzības gadījumā, un var 
palīdzēt atjaunot notikumu secību un atvieglot policijas izmeklēšanu

Ziņošanas funkcijas:

Ja PROTECT A/S novērtē, ka programmatūras korekcija var atrisināt 
pašreizējo problēmu, Jūs varat izmantot Flash Loader funkciju, lai 
ielādētu jaunu programmatūru Jūsu miglas ģeneratorā

PROTECT A/S var nosūtīt jaunu programmatūru īpašām miglas ģeneratoru 
vienībām pa e-pastu, nodrošinot ātrus un vienkāršus atjauninājumus, ja 
nepieciešams

Dažos gadījumos Flash Loader funkcija var aizstāt PCB nomaiņu

Iespēja uzlabot miglas ģeneratora programmatūru:

Tehniskā informācija: IntelliConnector kabelis ir galvaniski izolēts uz vairākiem kV, 
tādējādi nodrošinot miglas ģeneratoru, kā arī pievienoto datoru pret pārsprieguma un 
strāvas trūkuma. Minimālās datora prasības: Microsoft Windows XP un viens USB ports.

Ietaupiet laiku 
un naudu

IntelliSuite ļauj saņemt lielus 
ienākumus no uzturēšanas un 
problēmu novēršanas.

Bezvadu 
drošības migla

Izmantojot IP savienojumu un
IntelliSuite, Jūs varat pieslēgties 
miglas ģeneratoram no Jūsu datora 
neatkarīgi no tā, kur pasaulē Jūs 
atrodaties, un joprojām izmantot visu 
IntelliSuite funkcionalitāti.


