
 

Systemy sygnalizacji pożaru | FPA-REMOTE-GATEWAY Bezpieczna brama sieciowa

FPA-REMOTE-GATEWAY Bezpieczna
brama sieciowa

 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Bezpieczne połączenie z usługami Remote Services

u Próbna licencja na wszystkie Remote Services

u Połączenie Ethernet typu plug and play z systemami
FPA-5000/FPA-1200

u Wstępna konfiguracja na potrzeby usług Remote
Services

Brama ta zapewnia systemom FPA-5000/FPA-1200
bezpieczne połączenie internetowe.
Została wstępnie skonfigurowana, aby po podłączeniu
metodą plug and play do portu Ethernet umożliwić
realizację usług Remote Services w systemach
FPA-5000/FPA-1200. Przy pierwszej rejestracji centrali
systemu sygnalizacji pożarowej w Bosch Remote
Portal za pośrednictwem bezpiecznej bramy sieciowej
tworzona jest nowa próbna licencja na wszystkie
Remote Services (Remote Connect, Remote Alert i
Remote Maintenance) przypisana do konta integratora
systemu, gdzie musi zostać aktywowana w odniesieniu
do konkretnego systemu FPA-5000/FPA-1200.

Ogólne informacje o systemie

Remote Services oferują trzy usługi wszystkim
integratorom systemów:

Remote Alert
Przy aktywnej usłudze Remote Alert system FPA-5000/
FPA-1200 wysyła powiązane informacje o statusie i
wydarzeniach (np. takich jak alarmy lub
powiadomienia o usterkach) do portalu Remote Portal
firmy Bosch. W przypadku nieoczekiwanego zdarzenia
do służby technicznej może zostać wysłane

powiadomienie w wiadomości SMS lub e-mail, dzięki
czemu możliwe będzie niezwłoczne podjęcie
odpowiednich działań.
Niezależnie od wysyłania powiadomień wszystkie
zdarzenia eksportowane przez sieć centrali FPA-5000/
FPA-1200 są przechowywane w portalu Remote Portal
firmy Bosch. Zgromadzone informacje można
przetwarzać i analizować w celu wykrycia z
wyprzedzeniem potencjalnych awarii w sieci centrali
FPA-5000/FPA-1200.

Remote Connect
Remote Connect daje dostęp do wszystkich funkcji
konserwacji i serwisu w oprogramowaniu Remote
Programming Software FSP-5000-RPS dla
FPA-5000/1200.

Remote Maintenance
Kiedy funkcja Remote Maintenance jest aktywna,
dostępne są wersje detektora i elementu LSN
wspomagane przez Remote Portal. Poza tym dane
odpowiednich urządzeń LSN i modułów FPA-5000/
FPA-1200, które następnie trafiają do portalu Remote
Portal firmy Bosch w celu analizy i opracowania
rozwiązań prewencyjnych dla klientów.



Funkcje

To urządzenie jest wstępnie skonfigurowane do użytku
z Remote Services i jego działanie jest dlatego
ograniczone do zapewnienia wysoce bezpiecznego
połączenia z Bosch Remote Services.

Dane techniczne sprzętu dla podstawowego
systemu

• Energooszczędna architektura procesora MIPS bez
wiatraka.

• 128 MB RAM
• Gigabit-WAN-Port (10/100/1000 Mbit/s)
• 1 dioda LED zasilania
• 9 diody LED rozszerzonych informacji o stanie

W przypadku pełnego resetu urządzenia przy użyciu
przycisku resetowania na przedniej obudowie, funkcja
Remote Services jest trwale usuwana. Funkcja Secure
Network Gateway nie może być już używana ani
konfigurowania dla Remote Services w połączeniu z
FPA-5000/FPA-1200. W zamian dostępne stają się
wcześniej ograniczone funkcje sprzętu bez
konieczności stosowania FPA-5000/FPA-1200Remote
Services. Szczegółowy opis tej funkcji można znaleźć
na stronie:
https://www.tdt.de

Zawartość zestawu

Liczb
a

Element

1 FPA-REMOTE-GATEWAY bezpieczna brama sieciowa

1 Akumulator

Parametry techniczne

Obudowa: Sztywna metalowa obudowa,
opcjonalnie zacisk szyny DIN

Wymiary: 185 x 33 x 155 mm
(szer. x wys. x gł.)

Waga: ok. 860 g

Temperatura pracy: -5°C - +55°C

Wilgotność: 85 % (bez kondensacji)

Napięcie wejściowe: 9-30 V DC

Zasilacz: 12 V, 1 A

Pobór mocy: ~5 W

Informacje do zamówień

FPA-REMOTE-GATEWAY Bezpieczna brama sieciowa
Wstępnie skonfigurowana brama Secure Network
Gateway do obsługi bezpiecznych połączeń Ethernet
typu plug and play z kontrolerem FPA-5000/FPA-1200
MPC objęta próbną licencją na usługi Remote Services
(Remote Connect, Remote Alert, Remote
Maintenance).
Numer zamówienia FPA-REMOTE-GATEWAY
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