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συσκευή τρίτου κατασκευαστή με την οποία 

T

γρήγορη εγκατάσταση χωρίς επιπλέον 

τον χειριστή αλλά και μεγαλύτερο επίπεδο 

Ο πίνακας παρακολουθεί κάθε συσκευή για την 
συνεπή λειτουργία της και συλλέγει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία όπως σειριακό αριθμό, 
ημερομηνία κατασκευής, κατάσταση μπαταρίας 
και έκδοση λογισμικού
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Παρόλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για ακρίβεια και ταύτιση με τα αρχικά κείμενα ενδέχεται να υπάρχουν τυπογραφικά και εκφραστικά λάθη. Επίσης έχουν προστεθεί επιπλέον πληροφοριακές σημειώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

H είναι αντιπρόσωπος
αδάλλΕαιγςητ

και Σκόπια, ακολουθεί και συμμορφώνεται
με τις διαδικασίες τήρησης ποιότητας

κατά το πρότυπο: ISO 9001:200
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Κεντρικός πίνακας συναγερμού XΤ GPRS

 

Τύπος Εγκατάστασης ως σύστημα επιβεβαίωσης
Στην εφαρμογή αυτή το σύστημα λειτουργεί ως συμπληρωματικό και εφεδρικό στο κύριο
προσφέροντας βίντεο αλλά και δυνατότητα αποστολής σήματος με κομμένη την βασική
τηλεφωνική γραμμή.

Τύπος Εγκατάστασης ως κύριο σύστημα.
Στην εφαρμογή αυτή το σύστημα λειτουργεί ως υβριδικό καλύπτοντας έως 25 
ασύρματες συσκευές Videofied, 3προγραμματιζόμενες εισόδους και 2 
προγραμματιζόμενες εξόδους

Συμβατότητα Ο XΤ GPRS συνεργάζεται με όλες της παρκάτω ασύρματες συσκευές της Videofied:

> 

> 
> 
> 

> 
> 

> 

2 ελεύθερες θέσεις για την σύνδεση εξωτερικής κεραίας GSM 
και κεραίας της εσωτερικής επικοινωνίας των συσκευών

4 περιοχές με 2 ειδικές περιοχές και προγράμματα όπλισης
20 κωδικοί χρηστών ή μαγνητικών καρτών
Δυνατότητα επί τόπου προγραμματισμού μέσω του 

πληκτρολογίου
Εσωτερική μνήμη με ιστορικό 4.000 γεγονότων
Δυνατότητα χρήσης των μπαταριών ως εφεδρεία με την 

σύνδεση στο ρεύμα ή αποκλειστικής χρήσης τους με διάρκεια 
ζωής έως 2 χρόνια

Ενσωματωμένο μόντεμ GPRS για την αποστολή των 
σημάτων στον κεντρικό σταθμό

> 

> 
> 

> 

> 

Επιβεβαίωση με βίντεο ανάλυσης 320Χ240 
εικονοστοιχείων σε φωτισμό 0lux, 5 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο. 
Η διάρκεια του κάθε βίντεο 10 είναι δευτερόπλεπτα για κάθε 
συμβάν. 

Υποστηρίζει έως 25 ασύρματες συσκευές
Λειτουργία συσχετισμού λήψης βίντεο από ενεργοποίηση 

συσκευής χωρίς κάμερα
2 προγραμματιζόμενες είσοδοι για εφεδρική χρήση του 

GPRS μόντεμ.
1 Προγραμματιζόμενη έξοδος για ενεργοποίηση συσκευών 

τρίτου κατασκευαστή όπως (συσκευές παραγωγής καπνού, 
ηλεκτρικές πόρτες, φάρους, σειρήνες, κ.α.)

Κεντρικός πίνακας συναγερμού XΤ GPRS

Οπτικός Ανιχνευτής 

Οπτικός Ανιχνευτής 

3 καλωδιακές 
ζώνες ή 
προγραμματιζόμενες 
είσοδοι.

ΠρογραμματιζόμενεςΈξοδος 1 

ΠρογραμματιζόμενεςΈξοδος 1 

ΠρογραμματιζόμενεςΈξοδος 2 

ΠρογραμματιζόμενεςΈξοδος 2 

Προαιρετική 
τροφοδοσία

Επικοινωνία Μέσω δικτύου GPS

Επικοινωνία Μέσω δικτύου GPS 

Προαιρετική 
τροφοδοσία
Όπλιση τύπου 1
Όπλιση τύπου 2
3 καλωδιακές ζώνες ή 
προγραμματιζόμενες 
είσοδοι.

Υφιστάμενος Πίνακας Συναγερμού

Διάρκεια μπαταριών έως 4 χρόνια

Διάρκεια μπαταριών έως 4 χρόνια


