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Parametry techniczne  
Ograniczenie ilości elementów 2000
Liczba połączeń 1
Protokół komunikacyjny RS-232, TCP/IP, RS-485, Modbus, BACnet
Liczba obsługiwanych monitorów 4
Podkłady map bmp

InPro BMS jest systemem informatycznym do wizualizacji, integracji oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa, wykorzystywanym
przy budowie centrów monitorowania alarmów. Wbudowana obsługa systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji
włamania i napadu czy sygnalizacji pożarowej umożliwia określanie reakcji jednego systemu na zdarzenie powstałe w innym, np.
wyświetlenie obrazu z kamery w pomieszczeniu w którym powstał alarm.

InPro BMS wykorzystuje standardowy protokół TCP/IP co w połączeniu z obsługą bazy SQL pozwala na kontrolę i zarządzanie systemem
w dowolnym miejscu sieci, zarówno lokalnie, jak i ze stacji w drugim mieście. Dzięki temu rozbudowa systemu przebiega sprawnie i bez
ograniczeń. Daje to możliwość realizacji efektywnego i szybko działającego systemu bezpieczeństwa przy zachowaniu dobrej relacji
ceny do wydajności.

Elastyczne środowisko pracy jakie oferuje InPro BMS, czyni z niego idealny wybór dla szerokiego zakresu zastosowań, wliczając w to
budynki fabryczne, budynki komercyjne, budynki rządowe, więzienia czy porty lotnicze.

Tworząc obsługę central danego typu producent starał się w pełni wykorzystać oferowane możliwości techniczne. Najczęściej pozwalają
one na prezentowanie stanów czujek: alarmów, alarmów technicznych, usterek, blokad. W przypadku wyjść: aktywacji, braku aktywacji,
uszkodzenia, alarmu technicznego. Dla niektórych typów central możemy z oprogramowania kasować i potwierdzać alarmy znajdujące
się na centrali.

Wymagania sprzętowe:

Windows 2000, XP, 7;
procesor 800MHz lub lepszy;
minimum 1GB RAMu;
minimum 4GB wolnej przestrzeni na twardym dysku;
Karta sieciowa;
Port USB;

 

IFTER InPro2000SI
InPro BMS pojedyncza integracja do 2000 elementów


