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O IntelliSuite é um produto de 
software de diagnóstico que pode 
recuperar informações em tempo 
real e dados legados do gerador de 
névoa. Usando IntelliSuite você
obtém instalações de alta
qualidade, mais efi cientes, serviço 
profi ssional e solução de problemas 
- e assim, mais clientes satisfeitos!

• IntelliSuite é um 
produto de software de 
diagnóstico para a caixa de 
ferramentas do instalador

• Da um exame de saúde 
ao gerador de névoa - ou 
mais unidades em uma 
instalação

• Recupera informações 
em tempo real e dados 
herdados - em casos 
especiais, você pode até 
atualizar o software do 
Gerador de névoa

• Você pode pressionar 
um botão no software 
IntelliSuite e fazer um 
teste de liberação da 
névoa

• Com o login do revendedor, 
você pode baixar o 
software gratuitamente em 
http://downloadcenter.
protectglobal.com

• Você conecta o PC e o 
gerador de névoa com o 
cabo IntelliConnector

• Caso a instalação do 
gerador de névoa esteja 
conectada à Internet (via 
IntelliBox IP ou IPCard), 
o IntelliSuite e toda a 
instalação podem ser 
acessados remotamente 
como se estivesse em pé 
ao lado dele

Características:

IntelliConnector - o cabo especial para 
a conexão entre o computador e o
gerador de névoa.

IntelliBox é compatível com IntelliSuite 
A caixa controla até 16 geradores de 
névoa – a cabo ou sem fi o.

Exemplo da interface do usuário
IntelliSuite. Os dados vitais do gerador 
de névoa estão agora acessíveis.

Especificações:

Reservamo-nos o direito de modificar devido a erros de impressão ou alterações nos dados técnicos.

Quaisquer falhas e causas

Condições de entrada e saída (facilita a instalação e resolução de problemas)

Condição da bateria, nível de fl uído e tempo de aquecimento

Informações sobre a confi guração da chave
DIP usada e o seu efeito gerador de névoa

Informações sobre o software e versão do gerador de névoa

Status atual:

Relatório completo sobre o sistema, eventos anteriores e status atual

Se for relevante, o relatório pode ser enviado para PROTECT A/S - simples-
mente como um arquivo de texto comum via e-mail

Permite que o PROTECT A/S forneça assistência muito melhor em 
conexão com a solução de problemas

O relatório é completamente confi ável para análise de erros,
identifi cação e solução de problemas

O relatório documenta a função ou falta de função em conexão com um
roubo e pode ajudar na reconstrução de uma cadeia de eventos e facilitar a 
investigação policialacilitar a investigação policial

Funções de relatório:

Se a PROTECT A/S avaliar que uma correção de software pode resolver um 
problema atual, você pode usar a função Flash Loader para carregar novos 
softwares em seu gerador de névoa.

PROTECT A/S pode enviar um novo software para unidades de gerador de 
névoa específi cas por e-mail. Atualizações simples, se necessário. 

Em alguns casos, a função Flash Loader pode substituir a troca do PCB.

Opção de atualização de software de gerador de névoa:

Informações técnicas: O cabo IntelliConnector é isolado galvanicamente para vários kV, garantindo 
assim o gerador de névoa, bem como o PC conectado contra sobretensão e falhas de corrente. 
Requisitos mínimos do PC: Microsoft Windows XP e uma porta USB.

Poupe tempo 
e dinheiro

IntelliSuite permite grandes ganhos no 
serviço e resolução de problemas.

Névoa de 
segurança
sem fi o

Com conectividade IP e IntelliSuite 
você pode se conectar ao gerador de 
névoa diretamente de seu PC onde 
quer que você esteja no mundo
- e ainda usar toda a funcionalidade 
do IntelliSuite.


