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AVS 8
AVS CAPTURE 8 (GRADE 2),Κέντρο 8 ζωνών ενσύρματων. Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.4 υποσυστήματα. 
64 χρήστες. Ενσωματωμένος κωδικοποιητής, τηλεφωνικός επιλογέας (με την χρήση της DIGIVOC). Μνήμη 500 
συμβάτων.Μετασχηματιστής 1,2Α με ενσωματωμένο ρυθμιστή switching.Στην τιμή περιλαμβάνεται μεταλλικό κουτί 
για μία μπαταρία 7Α, πλακέτα, μετασχηματιστής. Δυνατότητα εώς 128 ζωνες

C8 Πλακέτα Επέκτασης 8 ζωνών

DIGIVOC,ελληνικά φωνητικά μηνύματα (320 προ-ηχoγραφημένα,40 διαθέσιμα για χρήστη. Για τηλεφωνητή 
κέντρου ,GSM,A500PLUS,ICE

EWEB 
PLUS

Πλακέτα για σύνδεση των κέντρων Capture / Raptor / Xtream στο δίκτυο LAN. Διαχείριση των κέντρων μέσω 
Internet Browser με δυνατότητες: Έλεγχος της
κατάστασης του συστήματος σε πραγματικό χρόνο για γραφικό χάρτη, Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος και 
εξόδων on-off, Έλεγχος της καταγραφής των
γεγονότων, Ενδείξεις και αποκλεισμός ζωνών, Αποστολή συναγερμού, on-off και ειδοποιήσεις σφάλματος μέσω 
e-mail. Διαχείριση μέσω της εφαρμογής ‘‘MY AVS
ALARM’’. Σύνδεση έως 4 χρήστες ταυτόχρονα. Αποστολή ψηφιακού πρωτόκολλου TCP-IP με το πρότυπο AES128 
κρυπτογράφησης δεδομένων. Διαχείριση του
πρωτοκόλλου AVS-XLink για την ενοποίηση με άλλα συστήματα. Ολοκληρωμένη διαχείριση του κέντρου 
χρησιμοποιώντας το AVS CLOUD Server.
Προγραμματισμός και ενημέρωση του firmware του κέντρου με το λογισμικό Xwin. Δυναμική διαχείριση DNS. -
Θύρα LAN: RJ45, 10/100 Mbit / s.
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Εφαρμογή διαχείρισης κέντρου μέσω ANDROID & iOS κινητά. Βασισμένο σε
ασφαλή CLOUD τεχνολογία. Όπλιση/Αφόπλιση. Εντολές για αυτοματισμό,
Διαχείριση και έλεγχος ζωνών, Διαγνωστικά και έλεγχος μνήμης συμβάντων,
Διαχείριση σεναρίων, Ενσωμάτωση με IP CCTV, Έλεγχος του μετεωρολογικού
σταθμού netatmo®, Άμεση κοινοποίηση συναγερμών, όπλισης/ αφόπλισης
και σφαλμάτων. Δεν απαιτείται άνοιγμα πόρτας στο router, ούτε ανάγκη για
ύπαρξη στατικής διεύθυνσης IP. Με τις πλακέτες XGSM485 PRO ή EWEB PLUS
ή EWEB WIFI. DDNS στην έκδοση PREMIUM.

XWIN λογισμικό προγραμματισμού Caprure, Outspider, One HP, BM HP, με
USB/μόντεμ 56K/GSM ή δικτυακή σύνδεση. Αναβάθμιση firmware με USB.
Εποπτεία της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και ένδειξη για τη στιγμιαία
κατανάλωση του πίνακα και των περιφερειακών. Πλήρης έλεγχος των ζωνών
και των εξόδων. Λειτουργία REAL TIME (εποπτεία και διαχείριση πίνακα) με
κωδικό χρήστη. Με XGSM485PRO ή EWEB PLUS ή EWEB WIFI.


