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Programmet IntelliSuite
tillhandahåller en mängd an-
vändbara realtidsdata och
historiska data för dimkanonen. 
På så sätt kan du skapa bättre 
installationer, bättre service 
och lättare felsökning – och du 
kan serva kunderna mer profes-
sionellt.

• IntelliSuite är programvaran 
för larminstallatörens 
och serviceteknikerns 
verktygslåda

• Ta pulsen på dimkanonen – 
eller ett fl ertal dimkanoner i 
en och samma installation

• Få ögonblickstillstånd, 
rapportfunktion och 
möjlighet till uppgradering 
av dimkanonens egen 
programvara

• Möjlighet att aktivera 
provavfyring från 
IntelliSuite-programmet

• Med ditt återförsäljar-
login kan du gratis 
hämta IntelliSuite på 
http://downloadcenter.
protectglobal.com

• Du kopplar ihop PC 
och dimkanon med 
vår specialkabel – 
IntelliConnector

• Om installationen är 
ansluten till internet 
(IntelliBox IP eller IPCard), 
kan IntelliSuite och hela 
diminstallationen kommas åt 
via internet, som om du stod 
vid sidan om den

Funktioner:

IntelliConnector – specialkabel för an-
slutning mellan PC och dimkanon.

IntelliBox är kompatibel med Intelli-
Suite. Boxen styr upp till 16 dimkanoner 
– via kabelanslutning eller trådlöst.

Exempel på användargränssnittet i
IntelliSuite. Dimkanonens data är nu 
lätt tillgängliga.

Specifikationer:

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i tekniska data. 

Eventuella fel och felorsaker

In- och utgångarnas tillstånd (enklare installation och felsökning)

Batteriets tillstånd, vätskenivå och värmetid

Information om aktuella dipswitch-inställningar och deras betydelse 
för dimkanonens effekt

Information om dimkanonens programvara och –version

Ögonblickstillstånd:

Fullständig rapport om systemet, tidigare händelser och
ögonblickstillstånd

Rapporten kan eventuellt skickas till PROTECT A/S – som en vanlig 
textfi l med e-post

Det gör det möjligt för PROTECT A/S att ge dig mycket bättre hjälp i 
samband med problemlösning

Rapporten är ett 100 % pålitligt underlag för felanalys, felrättning och 
problemlösning

Rapporten dokumenterar funktion eller funktionsbrister i samband 
med ett inbrott och kan hjälpa till vid rekonstruktion av ett
händelseförlopp och uppklarningsarbetet

Rapportfunktion:

I det fall PROTECT A/S bedömer att en programvaru-uppdatering kommer 
att lösa ett visst problem, kan man med Flash Loader-funktionen instal-
lera ny programvara i en dimkanon

PROTECT A/S kan skicka programvara till enskilda dimkanoner med 
e-post, och därigenom kan eventuella uppdateringar utföras snabbt och 
enkelt

Flash Loader-funktionen kan i vissa fall ersätta utbyte av kretskort

Möjligheten att uppdatera dimkanonens programvara:

Teknisk info: IntelliConnector-kabeln är galvaniskt isolerad till fl era kV och skyddar 
därmed både dimkanonen och den anslutna datorn mot överspänningar och felströmmar. 
Minimikrav för din PC är Windows XP och en USB-port.

Spara tid
och pengar

IntelliSuite ger stora besparingar vid 
service och felsökning.

Trådlös
säkerhetsdimma

Med Internet-upkoppling och
IntelliSuite kan du komma åt dim-
kanonerna från din PC, var du än 
befi nner dig – och fortfarande använda 
alla funktionerna i IntelliSuite.


