
Softvér

ATS8100Riadiaci softvér TITAN (multilinguálne vydanie na CD-ROM)

Programovací nástroj
TITAN je aplikácia pod Windows , ktorá zjednodušuje
programovanie všetkých nastavení Advisor MASTER.

PC so spusteným TITANom môže byť k ústredni pripojené cez
vstavaný PSTN komunikátor a modem, alebo cez RS232. Pripojenie
RS232 na dočasnom porte je časovo obmedzené a na rozhraní pre
počítač a tlačiareň ATS1801 permanentné.
V oboch prípadoch je TITAN schopný konfigurovať ústredne
položku po položke alebo celú databázu naraz.

Výkonný nástroj na vytváranie prehľadových zostáv
konfigurácie umožňuje vytvárať programovacie tabuľky z
nainštalovaných systémov s možnosťou kedykoľvek v
budúcnosti sa k nim vrátiť. 
TITAN taktiež podporuje filtrovanie denníka udalostí na zobrazenie
iba požadovaných riadkov a vizualizáciu zabezpečovacieho a
prístupového systému na základe ikon umiestnených na
pôdorysných mapách.

Technické údaje

Požiadavky na PC

Windows 95/98, NT, 2000 alebo XP
Pentium 166 a viac
32 MB RAM
100 MB volného miesta na disku
CD-ROM mechanika a myš

Max. pocet PC s TITANom 1 (TITAN je jedno-užívatelský softvér)

Max. súcasne pripojených ústerdní 16 x 16

Max. pocet ústerdní v databáze 9999 systémov x 1024 ústrední na systém

Max. pocet tlaciarní Záleží na pocte portov a ich priradení

Komunikacné porty na PC: Com 1 - Com 16

Špecifikovaný kábel k ATS1801 4-žilový tienený dátový RS232 (nie twistovaný)

Špecif. kábel k RS232 na doske ATS1630 aktívny RS232 kábel

Max. dlžka kábla na RS232 15 m

Port A rozhrania (pocítac) Sériový RS232, Tx, Rx, CTS, RTS, GND

Port B rozhrania (tlaciaren) Sériový RS232, Tx, CTS, GND

Objednávanie

Riadiaci softvér TITAN (multilinguálne vydanie na CD-ROM)ATS8100
Aktualizácia softvéru TITAN (multilinguálne vydanie na CD-ROM)ATS8100UP
Rozhranie pre pocítac a tlaciarenATS1801
Rozhranie iba pre tlaciarenATS1802

Výkonný nástroj na programovanie a správu
zabezpecovacieho a prístupového systému ATS

E

Kompletná slovenská lokalizácia (vrátane
nápovedy)

E

Uloženie až 9999 systémovE

Nástroj na vytváranie prehladových zostáv
konfigurácie

E

Programovanie ATS inteligentných karietE

Dialková diagnostika v súlade s EN50131E

Grafické mapy na monitorovanie a ovládanie
systému

E

Ukladanie do denníka udalostíE

Foto-identifikáciaE

Siet až 256 ústredníE
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