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u Εύκολη και αξιόπιστη σύνδεση στο διακομιστή OPC
ή/και στο σύστημα φωνητικού συναγερμού
Praesideo/PAVIRO

u Πρακτική εγκατάσταση με εύκολη σύνδεση (plug in)

Κλειδιά άδειας χρήσης για σύνδεση των πινάκων
FPA-1200 ή FPA-5000 ή δικτύων με δίκτυα με
διακομιστή OPC και συστήματα φωνητικού συναγερμού
μέσω IP.
Τα κλειδιά άδειας χρήσης διατίθενται σε τρεις
διαφορετικές εκδόσεις:

• ADC-5000-OPC Κλειδί άδειας χρήσης για σύνδεση σε
διακομιστή OPC

• ADC-5000-VA Κλειδί άδειας χρήσης για σύνδεση σε
φωνητικό σύστημα συναγερμού

• ADC-5000-OPC-VA Κλειδί άδειας χρήσης για
συνδυασμένη σύνδεση σε φωνητικό σύστημα
συναγερμού και OPC

ADC‑5000‑OPC Κλειδί άδειας χρήσης
Το κλειδί άδειας χρήσης ADC‑5000‑OPC επιτρέπει την
αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή OPC και
των πινάκων πυρανίχνευσης FPA‑1200 ή FPA‑5000 ή
των δικτύων.
Ο διακομιστής OPC μπορεί να παρακολουθεί
πολλαπλούς πίνακες πυρανίχνευσης FPA-5000/1200 ή
δίκτυα, αν είναι διαθέσιμο ένα κλειδί άδειας χρήσης στα
συστήματα OPC που παρακολουθούνται.
Το λογισμικό του διακομιστή OPC βρίσκεται στο CD του
FSP‑5000‑RPS (2.0.49 και ανώτερη έκδοση).

ADC‑5000‑VA Κλειδί άδειας χρήσης
Το ADC-5000-VA επιτρέπει την αλληλεπίδραση
δεδομένων IP Ethernet ανάμεσα στον πίνακα
πυρανίχνευσης FPA-5000/FPA-1200 και τα συστήματα

φωνητικού συναγερμού Praesideo/PAVIRO. Η
ενεργοποίηση όλων των προγραμματισμένων φωνητικών
ζωνών πραγματοποιείται από μία μόνο σύνδεση
δεδομένων χωρίς πρόσθετες συσκευές.

ADC‑5000‑OPC-VA Κλειδί άδειας χρήσης
Η ενεργοποίηση της σύνδεσης διακομιστή OPC και του
συστήματος φωνητικού συναγερμού Praesideo/PAVIRO
εκτελείται ανεξάρτητα με ένα μόνο κλειδί άδειας
χρήσης.

Επισκόπηση συστήματος



Πληροφορίες παραγγελίας

Κλειδί άδειας χρήσης OPC
Επιτρέπει την αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ του
διακομιστή OPC και των πινάκων FPA‑1200 ή FPA‑5000
ή των δικτύων.
Αρ. παραγγελίας ADC-5000-OPC

Kλειδί άδειας χρήσης συστήματος φωνητικού συναγερ-
μού
Επιτρέπει τη σύνδεση των πινάκων FPA-1200 και
FPA-5000 ή πινάκων σε δίκτυο, με τα συστήματα
φωνητικού συναγερμού Praesideo/PAVIRO.
Αρ. παραγγελίας ADC-5000-VA

Κλειδί άδειας χρήσης και OPC συστήματος φωνητικού
συναγερμού
Επιτρέπει τη σύνδεση των πινάκων FPA-1200 και
FPA-5000 ή πινάκων σε δίκτυο, με τα συστήματα
φωνητικού συναγερμού Praesideo/PAVIRO και το
διακομιστή OPC.
Αρ. παραγγελίας ADC-5000-OPC-VA
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