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Az IntelliSuite diagnosztikai 
szoftverrel kiolvashatóak a 
ködgenerátor valós idejű adatai, 
és áttekinthető a memórianapló. 
Az IntelliSuite-tel hatékony, 
professzionális telepítést, 
szervizt és hibaelhárítást 
végezhet, ezáltal több elégedett 
ügyfele lesz!

• Az IntelliSuite szoftvert
ködgenerátor-telepítők
részére fejlesztettük

• Egy, vagy több ködgenerátor
állapotfelmérését biztosítja

• Lehetővé teszi a valós adatok
kiolvasását, a memórianapló
áttekintését, a ködgenerátor
szoftverfrissítését

• Gombnyomással tesztelhető
a ködgenerátor ködképzése

• Az IntelliConnector kábellel
laptopot is csatlakoztathat a
ködgenerátohoz

• Bárhonnan elérheti a
ködvédelmi rendszert az
interneten, (IntelliBox IP vagy
IPCard által), mintha jelen
lenne. Ebben segít az
IntelliSuite.

Jellemzők:

Takarítson meg időt és
pénzt!
Az IntelliSuite-tel jelentősen csökken  
a szerviz és hibaelhárítás költsége.

Vezetéknélküli 
biztonsági köd
A ködgenerátort bárhonnan eléri 
laptopjával interneten keresztül az 
IntelliSuite által! 

IntelliConnector – speciális kábel a 
laptop és ködgenerátor 
csatlakoztatásra.  

Az IntelliBox kompatibilis az 
IntelliSuite-tel. Az egység akár 16 
ködgenerátort vezérelhet, vezetékes 
kapcsolattal, vagy vezeték nélkül.

IntelliSuite felhasználói felület. 
Áttekintheti a ködgenerátor aktuális 
állapotát.  

Műszaki adatok:

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.

Műszaki hibajelenségek és okaik;

Bemenetek/kimenetek állapota (könnyíti a telepítést és a hibaelhárítást);     

Akkumulátorok állapota és élettartama, folyadékszint és fűtési idő;

Információ a DIP-kapcsolók beállításáról és hatásukról a 
ködgenerátor működésére;

Információ a ködgenerátor szoftververziójáról.

Aktuális állapot:

Teljes jelentés a rendszer aktuális állapotáról, és a múltbeli eseményekről;

Igény esetén a riportot elküldheti a PROTECT-nek e-mail 
formájában;

Lehetővé teszi, hogy PROTECT hatékonyabb támogatást nyújtson a
hibaelhárításban;

A jelentés hiteles információkat tartalmaz a hibák azonosításra, 
elemzésre és elhárításra;

A jelentés dokumentálja a működést vagy annak kimaradását 
betörés esetén, segít rekonstruálni az eseményeket, és 
megkönnyíti a rendőrségi nyomozást.

Jelentési funkciók:

A ködgenerátor szoftverfrissítési funkció:

Ha a PROTECT szoftverfrissítéssel old meg egy problémát, akkor 
használhatja a Flash Loader funkciót az új szoftver feltöltésére a 
ködgenerátorba;

A PROTECT akár e-mail formájában is elküldi az új szoftvert, ha 
szükséges, így gyors és egyszerű frissítéseket hajthat végre;

A Flash Loader funkció adott esetben kiválthatja az alaplap cseréjét.

Műszaki adatok: az IntelliConnector kábel galvanikusan szigetelt több kV-ra, így védi a 
ködgenerátort és a csatlakoztatott laptopot túlfeszültség ellen.
Minimális rendszerkövetelmények: Microsoft Windows XP és egy USB port.




