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PREDSTAVITEV

EnvisaLink3

Kontrola alarmnega sistema s telefonom
..Imeti kontrolo in nadzor kjerkoli in kadarkoli je danes trend, ki mu poizkušajo slediti proizvajalci sistemov tehničnega varovanja –tako
na področju protivlomnih kot tudi na področju videonadzornih sistemov..

Pri podjetju Mobicom, ki je generalni uvoznik
alarmnih sistemov DSC, danes predstavljajo
rešitev upravljanja alarmnega sistema DSC prek
pametnega telefona.
Modul EnvisaLink3 je zmogljiv TCP/IP-vmesnik, ki omogoča pregled stanja in kontrolo
alarmne centrale DSC prek standardnega web
vmesnika ali pametnega telefona. Vgradnja
modula je izredno preprosta, saj se priključi
direktno na keybus vodilo alarmne centrale,
za priklop na internet pa potrebujemo še usmerjevalnik/stikalo z DHCP-funkcijo. Vse ostale nastavitve so izredno preproste in uporabniku prijazne. Poleg možnosti vklopa in izklopa alarmnega sistema prek pametnega
telefona modul omogoča še začasni izklop
področja, pregled zadnjih dogodkov (vklopi/
izklopi, alarmi), pregled statusa sistema in

www.racunalniske-novice.com

proženja posameznih področij, obveščanje o
želenih dogodkih na elektronski naslov, v pripravi pa je tudi SMS-obveščanje. Podpira pametne telefone iPhone, Android, Windows in
Blackberry. Modul je združljiv z vsemi alarmnimi centralami DSC serije Power, možna pa je
tudi podpora nekaterim centralam Ademco
Honeywell. Dejstvo je, da je klasičnih analognih linij vedno manj, prenos alarmnih sporočil
pa je bil vedno najbolj kritični del alarmnega
sistema. Modul EnvisaLink3 tako predstavlja
resno konkurenco klasični analogni liniji,
GSM/GPRS-prenosu in drugim načinom
prenosa signala.
Kaj je največja uporabna vrednost modula?
Nikoli več ne boste razmišljali, ali ste alarmni
sistem vključili ali ne, o vsakem dogodku
boste takoj obveščeni prek elektronske pošte,
stanje posameznih področij vam bo prikazovalo, kje v objektu je gibanje, daljinsko
proženje programabilnih izhodov pa omo
gočalo oddaljeno krmiljenje naprav na objektu (vklop gretja, hlajenja ...).
Modul EnvisaLink3 je zaradi svoje funkcionalnosti in enostavnosti upravljanja alarmnega
sistema praktično nepogrešljiv del vsake
alarmne centrale. S ceno 132,98 EUR z DDV pa
predstavlja resno konkurenco komunikatorjem
GSM in GPRS ter modulom TCP/IP, ki omogočajo
prenos alarmnega signala izključno na nadzorni
center. Prevzemite nadzor nad svojim alarmnim
sistemom – vgradite modul EnvisaLink3!  (P.R.)
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