STRATOS-SENSENET
SenseNET Grafische Management Software.
Omschrijving:
Het PC grafisch systeem SenseNET is een op Windows
gebaseerd programma voor het centraal besturen en
monitoren van maximaal 16 lussen, met ieder maximaal 127
Stratos apparaten. De SenseNET lussen zijn in een hoge mate
fouttolerant en bevatten signaalverificatie- en foutcontrolealgoritmen voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid.
SenseNET integreert naadloos met de Stratos detectorfamilie
en is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen op het gebied
van detectortechnologie.
Een gratis demonstratieversie is beschikbaar als download op
www.firesense.nl.

Eigenschappen:









Stuurt en monitort 16 lussen van 127 detectors via
Command Modules.
Stuurt en monitort alle apparaten centraal.
Real-time indicatie van alarmen.
Door de gebruiker definieerbare geluidsbestanden
voor alarm- en storingsmeldingen.
Geeft beelden met specifieke instructies weer.
SiteAudit logt alle gebeurtenissen in real-time.
SiteScan detecteert alle aangesloten apparaten voor
snelle configuratie.
SiteMail en SitePage voor automatische email/tekst
alarmmeldingen







4 wachtwoordbeveiligde toegangsniveaus.
Volledige systeemdiagnose.
Aansluitmogelijkheid van detectieapparatuur van
andere fabrikaten.
Globale configuratiewijzigingen.
Geeft volledige systeemstatus of historische
informatie weer.

Specificaties SenseNET:
PC interface
Maximale buslengte
Kabeltype
Maximum aantal apparaten
per lus
Maximum aantal lussen
Maximum aantal apparaten

220 – 240v AC
1.200m tussen repeaters of
Stratos HSSD-2 detectors
RS485 SenseNET datakabel
Belden 9841 of gelijkwaardig
127
16
2032

Geschiedenislijst

Bekijk ClassiFire 3D
in real time

SiteAudit slaat alle
gebeurtenissen in real time op.
Historische informatie is altijd
oproepbaar.

Bekijk de werking van een
specifieke detector met volledige
diagnose.

Berichten versturen
SitePage technologie zendt
tekstberichten naar GSM
telefoons of piepers diagnose.

Stel plattegronden en
waarschuwingen in
Toont beelden en instructies bij
alarmen met instelbare geluidsbestanden.

Email
SiteMail zendt een e-mailbericht
wanneer een gebeurtenis
plaatsvindt.

Apparaatinstellingen
Stroomlijn configuratiewijzigingen
door het centraal aansturen van
apparaten. SiteScan detecteert
automatisch alle aangesloten
apparaten voor snelle configuratie.
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Omschrijving
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SenseNET Control Unit – compleet met voeding,
Aansluitkabels en PC software

A30250

SenseNET software CD en encryptiedongel

Gratis

SenseNET demonstratiesoftware

