11 DŮVODŮ
PROČ
POUŽÍT ®
MAXPRO
INTRUSION
UŠETŘTE ČAS A PENÍZE
PŘI INSTALACI ZABEZPEČENÍ
1> Systém je zcela modulární
Nakoupíte pouze potřebné moduly

Řídicí jednotka

Modul vstupů

Modul relé

Dveřní modul

LTE komunikátor

Systémový zdroj

Modulární kryt

2> Sběrnice IB2 zvládá i zapojení do hvězdy
Výkonná sběrnice IB2 s variabilní topologií šetří čas
instalace i spotřebu kabeláže
Sběrnice IB2

• 4-drátová sběrnice
• Volitelně hvězdicové či
přímé zapojení
• Délka až 3,6km
• Kompatibilní s běžnými
slab. kabely
LCD
klávesnice

DCM - Dveřní
modul 1 dveře

RIO

Modul relé

Systémový zdroj

detektory

Sběrnicové detektory = rychlá instalace, méně kabeláže

• 2-drátová sběrnice s minimálními
proudovými nároky
• Volitelně hvězdicové či přímé zapojení

V-Plex sběrnice

3> V-plex sběrnice pro adresovatelné

V-Plex detektor

• Délka do 3,6km
• Kompatibilní s běžnými slab. kabely

4> Technologie IP & cloud, 4G, IPV6
Moderní prvky, záruka pro budoucnost

MAXPRO®
Cloud

• 2x IP nebo LTE(4G) připojení (duální přenos)
• Možnost zajištění služby 24hod / 7dní
• Důraz na kyberbezpečnost

LTE (4G) je spojení s
MAXPRO Cloud jako
primární nebo záložní trasa

IP ports DHCP SSL PKI
zabezpečeným připojením přes
IPv4 (IPv6 v přípravě)

5> Nový Look & feel design, barevné svorky a dokonalý popis
Usnadňuje zapojení, eliminuje chyby, vypadá skvěle

6> «plug&play» instalace modulů

Připojení a konfigurace zkracuje dobu instalace a omezuje chybovost

1)
Připojení k IP v jediném
kroku přes MAC adresu

2)
Vyhledání modulů

3)
Už žádné adresy! Seznam
modulů vznikne podle
jedinečného sériového čísla

7> Snadná konfigurace a údržba!

Nastavení pomocí WEB prohlížeče, moderní design, učící režim, rychlá odezva

8> Integrovaná diagnostika

Dálková diagnostika a správa předchází nákladům na pozdější dopravu a čas

9> Intuitivní ovládání z 		
dotykového displeje

Snadné ovládání zvyšuje komfort
i bezpečnost pro uživatele

10> Přidat kontrolu vstupu je snadné!
Součástí technologie MPI je i dveřní modul

11> Nastavte si vlastní makra a procedury!
Vytvoření funkcí na základě potřeb zákazníka je snadné
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