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Az IntelliBox intelligens 
vezérlőegység összeköti a 
behatolásjelző rendszert és 
több ködgenerátort. 
Megkönnyíti a rendszer 
távfelügyeletét és 
szervizelését.
Az IntelliBox USB és IP-
változatban rendelhető. 

• Vezérlőegység a könnyebb telepítéshez, szervizeléshez és a vezetéknélküli vezérléshez.

• Egyedi eszköz, amely összegyűjti az összes jelet a behatolásjelző rendszer, és egyetlen
rendszerben akár 16-ködgenerátor között, összeköttetést hoz létre a távfelügyelettel.

• A ködgenerátorok könnyű és gyors csatlakoztatása/eltávolítása a behatolásjelző
rendszerről.

• A jelenlegi állapotot és a hibaüzeneteket egyértelműen megjeleníti a kijelzőn.

• Vezetékes és vezetéknélküli, vagy vegyes megoldások a ködgenerátorok és az
IntelliBox között. Gyakran alkalmazzuk lakásokban, ahol a látható kábelezés nem
ajánlott.

• Azoknál a telepítéseknél használható, ahol a ködgenerátoroknak külön kell
működniük rablási, valamint támadási helyzetekben (pánikgomb megoldás).

• A kiegészítő bemenet/kimenet használható a hálózati feszültség kimaradásának jelzésére.

• Az IntelliBox IP változattal interneten keresztül vezérelheti a ködgenerátort.
Figyelemmel kísérheti a ködvédelmi rendszert, mintha jelen lenne. Ez különösen fontos,
ha az eszközöket magasra telepítik, egymástól nagyobb távolságra.

• Bármely PROTECT ködvédelem modellel alkalmazható (kivéve Xtratus).

• Az IntelliSuite segítségével az információk átvihetők az IntelliBox-ról a behatolásjelző
rendszer telepítőeszközére, így minden információ megfigyelhető. (Helyben az
IntelliConnector kábellel vagy távolról, interneten keresztül).

• IntelliBox kiegészítők: IntelliBusCard és IntelliWirelessCard.

Lásd a műszaki leírást a túloldalon.

Jellemzők:

Takarítson meg pénzt
és időt!

A PROTECT IntelliBox csökkenti a
költségeket, megkönnyíti a
ködgenerátor telepítését és
szervizelését.

Vezeték nélküli 
ködvédelem
Amikor csatlakozik az internetre, a
PROTECT IntelliBox IP-vezérlőegységgel 
távolról figyelemmel kísérheti, és 
szervizelheti a ködvédelmi rendszert.

Az IntelliBox-szal 
vezérelheti az
összes csatlakoztatott 
ködgenerátort
A telepített IntelliSuite
szoftver és az IntelliConnector 
kábel segítségével, elérheti a
ködvédelmi rendszert (USB 
változat).
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Műszaki leírás:

Jelszavas védelemmel ellátott telepítői hozzáférés.

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.

Plug&Play csatlakozás. Egy gombnyomással elvégezhető egy új ködgenerátor hozzáadása a rendszerhez.

Lehetséges ködképzés 3 különböző területen, az IntelliBox független bemeneteiről vezérelve.

A ködgenerátorok egyedi ködképzése rablás vagy támadás esetén, a behatolásjelző rendszer és a ködgenerátor aktuális állapottól függetlenül.

Tüzjelző rendszerhez illeszthető.

A jel állapota ellenőrizhető a kijelzőn és IntelliSuite-en keresztül. (Vezetéknélküli rendszereknél.)

Titkosított kommunikáció a vezetékes- és vezetéknélküli kapcsolatoknál.

Az összes ködgenerátor állapota és eseményei elérhetőek az IntelliBox-hoz csatlakoztatott IntelliSuite által.

Lehetséges a beállítások módosítása a távolból. Az IntelliSuite jelenti a technikai adatokat a rendszer bármely 
ködgenerátorról. (Telepítőjelszó szükséges.)

Elérhető/lehetséges nevek vagy kódok hozzárendelhetők a ködgenerátorokhoz.

Az AUX kimenet és bemenet független funkciókkal rendelkezhet.

Az IntelliBox memórianaplójában dátum szerint elérhető a 10 legfrissebb hibaüzenet.

USB-csatlakozás a kommunikációra, távfelügyeletre, és üzemzavar-elhárításra.

IntelliWirelessCard: vezetéknélküli kapcsolategység    
IntelliBusCard: minden ködgenerátorba telepíthető (kivéve: Xtratus)      
IntelliBox: intelligens kijelző amely a ködgenerátorokhoz biztosít hozzáférést

IP csatlakozás interneten/IntelliSuite-en keresztül, távoli eléréshez bárhonnan a világból:
• Távoli üzemzavarelhárítás, működésiállapot-ellenőrzés és hibaüzenet-elemzés
• Távoli IntelliBox beállítás- és vezérlés
• Távoli ködképzési teszt bármely IntelliBox-hoz csatlakoztatott ködgenerátornak
• Távoli szoftverfrissítés

Minden IntelliBox képes akár 16 ködgenerátor vezérlésére.
Az igényelt biztonsági szintnek megfelelően választható vezetéknélküli 
kapcsolat (A), vezetékes kapcsolat (B), vagy vegyes megoldás.

Tekintsen meg 3 példát a ködgenerátorok összekötésére IntelliBox egységgel!
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