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IntelliSuite is diagnostische soft-
ware die zowel realtime informa-
tie als oudere gegevens uit het 
mistkanon kan ophalen.
Met behulp van IntelliSuite krijgt 
u installaties van hoge kwaliteit, 
efficiëntere, professionele ser-
vice & trouble shooting - en meer 
tevreden klanten!

• IntelliSuite is een diagnostisch 
programma voor de 
gereedschapskist van de 
installatiemonteur

• Controleer de status van 
het mistkanon of meerdere 
mistkanonnen in één 
installatie.

• Haalt zowel realtime 
informatie als verouderde 
gegevens op - in speciale 
gevallen kunt u zelfs de 
firmware van het mistkanon 
upgraden

• U kunt een mistkanon testen 
door op een knop te klikken in 
de IntellisSuite software

• Met uw dealer login kunt u de 
software gratis downloaden 
op http://downloadcenter.
protectglobal.com

• Het mistkanon wordt m.b.v. de 
IntelliConnector kabel op de PC 
aangesloten 

• Wanneer de mistinstallatie is 
verbonden met het internet 
(via IntelliBox IP of IPCard), 
zijn IntelliSuite en de hele 
installatie zodanig op afstand 
toegankelijk alsof je er zelf 
naast staat.

Eigenschappen:

Bespaar tijd en geld
Met IntelliSuite bespaart u tijd en geld 
in service- en probleemoplossing.

Draadloze 
mistbeveiliging
Met IP connectiviteit en IntelliSuite 
kunt u van waar dan ook in de wereld 
verbinden met het mistkanon vanaf 
uw PC - en alle functionaliteiten van 
IntelliSuite blijven gebruiken.

IntelliConnector - de speciale kabel om 
de computer en mistkanon met elkaar 
te verbinden.

IntelliBox is compatibel met Intel-
liSuite. De IntelliBox kan tot wel 16 
mistkanonnen bedienen - bekabeld of 
draadloos.

Voorbeelden van de IntelliSuite gebru-
ikersinterface. De essentiële data van 
het mistkanon is nu toegankelijk.

Specificaties:

Wijzigingen voorbehouden

Eventuele fouten en oorzaken

Status van input- en output (faciliteert installatie en probleemoplossing)

Accu status, vloeistofniveau en opwarmtijd

Informatie over de gebruikte DIP switch instelling en de invloed ervan op 
het mistkanon

Informatie over mistkanon-software en -versie

Huidige status:

Volledig rapport over het systeem, eerdere gebeurtenissen en huidige 
status

Indien relevant kan het rapport worden verzonden naar PROTECT A / 
S - als een gewoon tekstbestand via e-mail

Stelt PROTECT A / S in staat om betere hulp te bieden bij het oplossen 
van problemen

Het rapport vormt een volledig betrouwbare basis voor foutenanalyse, 
identificatie en probleemoplossing

Het rapport documenteert het al dan niet functioneren in verband met 
een inbraak en kan helpen bij een politieonderzoek en het reconstru-
eren van een reeks gebeurtenissen

Rapportagefuncties:

Als PROTECT A/S vaststelt dat een software upgrade een huidig probleem 
kan oplossen, kunt u de Flash Loader-functie gebruiken om nieuwe soft-
ware in uw mistkanon te laden

PROTECT A / S kan nieuwe software via e-mail naar specifieke mistkanon-
nen verzenden, waardoor indien nodig snel en eenvoudig updates kunnen 
worden uitgevoerd

In sommige gevallen kan de Flash Loader-functie gebruikt worden in 
plaats van vervanging van de PCB

Mogelijkheid tot upgraden van mistkanon software:

Technische info: De IntelliConnector kabel is galvanisch gescheiden voor meerdere kV, 
waardoor het mistkanon en de aangesloten PC worden beveiligd tegen overspanning en 
stroomstoringen. Minimale PC-vereisten: Microsoft Windows XP en een USB-poort.


