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u Proste i niezawodne połączenie z serwerem OPC
i/lub dźwiękowym systemem ostrzegawczym
Praesideo/PAVIRO

u Łatwa instalacja dzięki wygodnej wtyczce

Klucze licencji do podłączania poprzez IP central
FPA-1200/ FPA-5000 lub sieci do sieci wyposażonych
w serwer OPC lub dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
Klucze licencji są dostępne w trzech różnych wersjach:

• ADC-5000-OPC Klucz licencji do łączenia z serwerem
OPC

• ADC-5000-VA Klucz licencji do łączenia z systemem
ostrzegania dźwiękowego

• ADC-5000-OPC-VA Klucz licencji do łączenia z
systemem ostrzegania dźwiękowego i serwerem OPC

ADC‑5000‑OPC Klucz licencji
Klucz licencji ADC‑5000‑OPC umożliwia niezawodną
komunikację między serwerem OPC i centralami
sygnalizacji pożaru FPA‑1200/FPA‑5000 lub sieciami.
Serwer OPC może nadzorować kilka central
sygnalizacji pożaru FPA-5000/1200 lub sieci, jeżeli w
monitorowanych systemach jest dostępny
przynajmniej jeden klucz licencji OPC.
Oprogramowanie serwera OPC jest dostępne na dysku
FSP‑5000‑RPS (wersja 2.0.49 i wyższe).

ADC‑5000‑VA Klucz licencji
Klucz licencji ADC-5000-VA umożliwia wymianę danych
poprzez połączenie sieciowe Ethernet między
centralami sygnalizacji pożaru FPA-5000/FPA-1200 i
dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi PAVIRO.
Aktywowanie wszystkich zaprogramowanych stref

głosowych odbywa się przez pojedyncze połączenie
wymiany danych, bez konieczności stosowania
dodatkowych urządzeń.

ADC‑5000‑OPC-VA Klucz licencji
Połączenia z serwerem OPC oraz dźwiękowym
systemem ostrzegawczym Praesideo/PAVIRO są
aktywowane niezależnie i wymagają tylko jednego
klucza licencji.

Przegląd systemu



Zamówienia - informacje

Klucz licencji OPC
Umożliwia niezawodną komunikację między serwerem
OPC i centralami sygnalizacji pożaru FPA‑1200/
FPA‑5000 lub sieciami.
Numer zamówienia ADC-5000-OPC

System ostrzegania dźwiękowego — klucz licencji
Umożliwia podłączenie central FPA-1200/FPA-5000 lub
sieci do dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Praesideo/PAVIRO.
Numer zamówienia ADC-5000-VA

System ostrzegania dźwiękowego i OPC — klucz licencji
Umożliwia podłączenie central FPA-1200/FPA-5000 lub
sieci do dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Praesideo/PAVIRO.
Numer zamówienia ADC-5000-OPC-VA
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