
ATS8645
Licencja do oprogramowania ATS8600 pozwalająca na podłączenie dodatkowej centralki
SSP: 2X lub Kilsen KFP

Details

Licencja pozwala na połączenie systemu ATS8600 z jedną centralką

wykrywania i sygnalizacji pożaru

Odpytywanie centralki przez protokół IP

Wizualizacja stanów urządzeń SSP: centralki i urządzeń pętlowych

Możliwość wysłania komend testowych do centrali

Sterownik dodatkowej centrali SSP serii Aritech
2X

System Advisor Management ATS8600 obsługuje pełną integrację

central wykrywania i sygnalizacji pożaru Aritech 2X ora FP1200 /

FP2000 w celu monitorowania zdarzeń oraz utrzymania w stałej

gotowości.

Zapewnia operatorowi intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z

graficznymi planami ze zdarzeniami dynamicznie wyświetlanymi na

ekranie, aby pomóc w szybkim zlokalizowaniu pożaru. Pozwala to na

skrócenie czasu reakcji na zdarzenia pożarowe i inne zagrożenia, a

tym samym zmniejszenie ryzyka dla życia, mienia lub środowiska.

W przypadku alarmu pożarowego lokalizacja alarmu natychmiast

pojawi się na ekranie. Aktywacja strumienia wideo na żywo pozwala

zweryfikować obecność pożaru, a w razie potrzeby inne strumienie

wideo można wybrać bezpośrednio z rzutu piętra. Po potwierdzeniu

pożaru system może zrealizować dodatkowe sterowania uzupełniające

scenariusz pożarowo-ewakuacyjny obiektu realizowany przez SSP np.

poprzez automatyczne załączenie rejestracji wizyjnej w

newralgicznych częściach budynku.
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Technical specifications

General
Typ oprogramowania Oprogramowanie zarządzające
Obsługiwana technologiaKontrola dostępu, Wykrywanie i sygnalizacja

pożaru, Wykrywanie włamania i napadu,
Telewizja

Zgodny sprzęt Advisor Advanced, Telewizja TruVision, ATS
Master, Fire 2X

Software details
Architektura
oprogramowania

Server/Client

Język interfejsu
użytkownika

Polish

Typ licencji Sterownik urządzenia
Integracja innych
systemów

Yes

System requirements
Zgodny system
operacyjny

Windows 10, Windows 7, Windows 8

Database support SQL

Sterownik dodatkowej centralki 2X/KFP
Zwiększenie licencji Dodatkowa centralka +1

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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