
KSENIA
Bezpečnost online

Webserver na základní desce každé IP ústředny
  Vzdálený dohled
  Vzdálená správa
  Pokročilá implementace mapových podkladů
  Každá IP ústředna podporuje kompletní

 vzdálené nastavení

Stovky systémových scénářů
  Vysoká variabilita programování dějů

 a návazností v systému
  Až 5 scénářů spustitelných přímo

 na čtečce (barevně odlišených)
  Až 10 scénářů spustitelných na systémové klávesnici
  Vazby scénářů na teplotní úrovně, systémové

 i provozní stavy

Integrace
  Systém EZS s bezdrátovou nadstavbou
  Možnost použití i jako přístupový systém
  Integrace CCTV kamer (protokolem ONVIF)
  Další rozšíření: EPS čidla, spínání okruhů

 v domácnosti, analogové vstupy, atd.

Design
  Stylové systémové komponenty
  Možnost volby barvy vnitřní sirény a některých klávesnic

 (4 kryty v každém balení) 
  Designový PIR detektor bez kopulovité detekční části
  Materiály zvolené s ohledem na životní prostředí

Audio přímo na systémové sběrnici
  Vysokorychlostní systémová sběrnice

 pro přenos kvalitního audia
  Do ústředny je možné nahrát až 200 zpráv

 (700 vteřin záznamu)
  Hlasové zprávy jsou interpretovány

 komunikátorem s dvojicí SIM karet
  V rámci hlasového menu je dostupná i funkce

 odposlechu ze systémových klávesnic
Deska ústředny Lares

  Centrální řídící jednotka pro až 16 / 48 / 128 vstupů
 a stejné množství výstupů

  Rozdělení čidel dle velikosti ústředny
 do 8 / 12 / 20 podsystémů

  USB rozhraní na každé desce ústředny,
 volitelně TCP/IP rozhraní

  Konfigurace ze softwaru Basis, dostupného
 v češtině pro OS Windows, Macintosh

lares
Centrální řídící jednotka 
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ve svém chytrém telefonu

BRNO / Edisonova 5, 612 00 Brno / T +420 541 240 956 / F +420 541 240 955 / M +420 602 777 999 / abbas@abbas.cz
PRAHA / Nad strouhou 6, 147 00 Praha / T +420 221 416 811 / F +420 221 416 888 / M +420 602 777 000 / praha@abbas.cz
OSTRAVA / Slévárenská 16, 709 00 Ostrava / T +420 596 611 984 / F +420 596 612 059 / M +420 602 777 222 / ostrava@abbas.cz

Linka technické podpory +420 840 777 999

www.abbas.cz

  Vzdálená správa a vzdálený dohled
  Scénáře ovládání / přednastavené režimy zabezpečení
  odposlech střežených prostor
  Hlasová komunikace po systémové sběrnici
  Integrace kamer (oNVIF)
  Mapové podklady / integrovaný web server
  Příprava pro NFC technologii
  Integrace přístupového systému
  Software v češtině zdarma
  bezdrátová nadstavba
  Domácí automatizace / ovládání dle teploty, 

 spínání osvětlení a domácích spotřebičů
  Schváleno dle NbÚ pro stupeň 3 = tajné
  Systémové KNX rozhraní 

www.ksenia.cz
www.bezpecnostonline.cz

SLužby
  Odborná a uživatelská školení a workshopy
  Technická podpora při návrhu a realizaci systému 
  Vzdálená konfigurace systému pomocí software BASIS
  Bezplatná aktualizace software a firmware systému
  Záruční a pozáruční servis


