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Specielt velegnet til installationer indenfor
kontor, industri og offentlige bygninger.
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88 / 168

88 / 168
Samler alle fordelene
Premier 48, 88, 168 og 640
Premier 48, 88, 168 og 640 er opbygget med den seneste teknologi.
Centralerne er designede således, at brugere og teknikere let og enkelt
kan forstå systemets opbygning og funktion. Premier 48, 88, 168 og
640 er specielt velegnet til installationer indenfor kontor, industri og
offentlige bygninger.
Centralerne indgår i en serie med samme opbygningsprincip, men
med forskellige funktioner, som kan tilpasses det aktuelle behov.
• Premier 48 kan udbygges til 48 grupper og inddeles i 4 områder.
• Premier 88 kan udbygges til 88 grupper og inddeles i 8 områder.
• Premier 168 kan udbygges til 168 grupper og inddeles i 16 områder.
• Premier 640 kan udbygges til 640 grupper og inddeles i 64 områder.

Kommunikér med omverdenen
			
Premier 48, 88, 168 og 640 har mulighed for tilslutning af PlugOn telefonsender
/ modem. Telefonsenderen findes i 3 forskellige udgaver:
For analog telefonlinie med en overføringshastighed på enten 300 eller 2400 baud
eller for ISDN tilslutning. Telefonsenderen overfører signaler til kontrolcentralen
via f.eks. SIA Level III, Contact ID etc.
Modemet anvendes samtidig til fjernsupportering / programmering. Centralen
understøtter også IRIS IP sendere som giver mulighed for at sende signaler til
kontrolcentralen via IP samt fjernsupportering / programmering via IP. Der er
naturligvis også mulighed for lokalprogrammering via RS232 eller USB
med det Windows-baserede PC-program Wintex.
Centralen kan sende SMS beskeder ved alarm og modtage
SMS beskeder for at aktivere udgange, forespørge på status, til/frakoble områder etc. (kræver ekstraudstyr).

Hvert område har mulighed for deltilkobling. Samtlige grupper kan inddeles
i områder og én eller flere grupper kan tilhøre flere områder. Centralerne har en overvåget bus-kommunikation, hvortil man tilslutter gruppeudvidelsesmoduler, betjeningspaneler
og udgangsmoduler. LCD betjeningspanelerne findes i 4 udgaver:
A) lille LCD uden Prox-læser | B) lille LCD med Prox-læser | C) Stort LCD uden Prox-læser
D) Stort LCD med Prox-læser.
Proxlæseren giver mulighed for til- og frakobling af anlægget ved hjælp af en lille Prox-brik - som
alternativ til PIN-koden. Betjeningspanelerne passer til hele serien af Premier centraler.

Wintex PC-program					
Samtlige centralapparater i Premier-serien kan programmeres
med det Windows baserede program Wintex.

Tingene skal spille					
Den daglige betjening foregår i klar dansk tekst på betjeningspanelerne. Hver
bruger kan tildeles et navn som vises på betjeningspanelet, gemmes i loggen og
eventuelt sendes til kontrolcentralen. Betjeningspanelerne kan områdeopdeles, så
brugeradgangen kan begrænses på forskellige betjeningspaneler.
Forbikoblertastaturer kan integreres så brugerkoder kun skal ændres ét sted. Dette
sikrer nem administration og overblik over systemets brugere. Systemet har mulighed for automatisk tilkobling og / eller frakobling. Ved automatisk tilkobling startes en forvarsling hvorefter området tilkobles. Der er mulighed for at ”købe
tid” for at udsætte tilkoblingen.
Systemet har også mulighed for at tilkoble områder automatisk hvis der ikke har været bevægelse i området i en
programmérbar periode.

Forbindelsen mellem PC og centralerne skabes enten med
et programmeringskabel, med IP-interface (LAN) eller via
telefonnettet. Wintex kan også anvendes til fejlsøgning og
for at hente oplysninger i hændelsesloggen.
Programmet indeholder også en kundedatabase, som indeholder data for den specifikke installation. Det kan oprettes
forskellige brugerniveauer ved at begrænse adgangen af hver
bruger af Wintex.

