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Economiseşti timp şi bani
Cu IntelliSuite economiseşti timp şi
bani la service şi mentenanţă.

Securitate cu ceaţă
wireless
Cu conexiunea IP şi IntelliSuite te poţi
conecta la tunul de ceaţă de la
laptopul tău oriunde te afli în lume şi totodată să foloseşti funcţiile
IntelliSuite.

IntelliSuite este un produs
software de diagnosticare cu
care poţi prelua de la tunul de
ceaţă informaţii în timp real şi
consulta jurnalul de evenimente.
Utilizând IntelliSuite vei obţine
instalări de înaltă calitate, service şi mentenanţă mai eficient şi
profesional - şi mai mulţi clienţi
mulţumiţi!
Caracteristici:

Specificaţii tehnice:

• IntelliSuite este un produs
sofware de diagnosticare,
pentru instalatori

Stare curentă:

• Asigură tunului de ceaţă – sau
mai multor dintr-un sistem un control de sănătate
IntelliConnector – cablu special pentru
conectarea între laptop şi tunul de
ceaţă.

IntelliBox este compatibil cu IntelliSuite.
Unitatea controlează până la 16 tunuri
de ceaţă – prin cablu sau wireless.

• Preia atât informaţii în timp
real şi consultă jurnalul de
evenimente – poţi chiar să
actualizezi softul tunului de
ceaţă

Starea intrărilor/ieşirilor (uşurează instalarea şi mentenanţa);
Starea acumulatorilor şi durata lor de viaţă, nivelul de fluid şi încălzirea;
Informaţii despre setarea comutatoarelor DIP şi impactul acestor setări
asupra funcţionării tunului de ceaţă;
Informaţii despre softul tunului de ceaţă şi versiunea acestuia.

Funcţii de raportare:
Raportul complet al sistemului, evenimente anterioare şi starea curentă;

• Poţi apăsa un buton în softul
IntelliSuite şi efectua un test
de degajare a ceţii

Dacă este cazul, raportul poate fi trimis la PROTECT - ca un text
obişnuit prin e-mail;

• Poţi descărca IntelliSuite
din magazinul online

Raportul conţine informaţiile necesare pentru identificarea,
analiza şi remedierea erorilor;

• Poţi conecta laptopul la
tunul de ceaţă cu ajutorul
cablului IntelliConnector

Raportul documentează funcţionarea sau lipsa funcţionării în cazul
unei spargeri, poate ajuta la reconstituirea şirului de evenimente şi
uşurează investigaţiile poliţiei.

• Dacă sistemul de securitate
cu ceaţă este conectat la
internet (prin intermediul
IntelliBox IP sau IPCard), cu
ajutorul IntelliSuite întregul
sistem poate fi accesat de la
distanţă, ca şi cum ai fi lângă
el
Exemplu al interfeţei utilizator
IntelliSuite. Informaţiile tunului de
ceaţă sunt acum accesibile.

Orice deranjament şi cauza lor;

Permite ca PROTECT să ofere o asistenţă mult mai bună în ceea ce
priveşte remedierea deranjamentelor;

Opţiunea de actualizare a softului tunului de ceaţă:
Dacă PROTECT consideră că un upgrade de software poate rezolva o
problemă curentă, poţi utiliza funcţia Flash Loader pentru a încărca
noul software în tunul de ceaţă;
PROTECT poate trimite noul software prin e-mail, permiţând
actualizări simple şi rapide, dacă este necesar;
Uneori funcţia Flash Loader poate substitui înlocuirea plăcii de bază.
Informaţii tehnice: cablul IntelliConnector este izolat galvanic pentru câţiva kV,
aceasta asigură protecţia tunului de ceaţă şi a laptopului conectat împotriva
supratensiunilor. Cerinţe minime PC: Microsoft Windows XP şi un port USB.
Sub rezerva erorilor de tipar şi a modificărilor tehnice.

