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u Ligação fácil e fiável ao servidor OPC e/ou sistema
de alarme por voz Praesideo/PAVIRO

u Instalação prática com sistema de encaixe fácil
(plug-in)

Chaves de licença para a ligação do painel FPA-1200,
FPA-5000 ou redes com servidor OPC e sistemas de
alarme por voz através de IP.
As chaves de licença estão disponíveis em três versões
diferentes:

• Chave de licença ADC-5000-OPC para ligação ao
servidor OPC

• Chave de licença ADC-5000-VA para ligação ao alarme
por voz

• Chave de licença ADC-5000-OPC-VA para ligação
combinada ao alarme por voz e OPC

Chave de licença ADC-5000-OPC
A chave de licença ADC-5000-OPC permite uma
comunicação fiável entre o servidor OPC e os painéis
de incêndio FPA-1200, FPA-5000 ou redes.
O servidor OPC pode monitorizar vários painéis de
incêndio FPA-5000/1200 ou redes, se estiver
disponível uma chave de licença OPC nos sistemas
observados.
Pode encontrar o software do servidor OPC no CD do
FSP-5000-RPS (versão 2.0.49 e superiores).

Chave de licença ADC-5000-VA
A ADC-5000-VA permite a interação de dados IP
Ethernet entre o painel de incêndio FPA-5000/
FPA-1200 e os sistemas de alarme por voz Praesideo/
PAVIRO. A ativação de todas as zonas de voz
programadas é efetuada por apenas uma ligação de
dados, sem dispositivos adicionais.

Chave de licença ADC-5000-OPC-VA
A ligação ao servidor OPC e o sistema de alarme por
voz Praesideo/PAVIRO são ativados de forma
independente, usando uma só chave de licença.

Generalidades (sistema)

Como encomendar

Chave de licença - OPC
Permite a ligação fiável entre o servidor OPC e o painel
FPA-1200, FPA-5000 standalone ou em rede
N.º de encomenda ADC-5000-OPC



Chave de licença para alarme por voz
Permite a ligação dos painéis FPA-1200, FPA-5000 ou
redes, aos sistemas de alarme por voz Praesideo/
PAVIRO.
N.º de encomenda ADC-5000-VA

Chave de licença para alarme por voz e OPC
Permite a ligação dos painéis FPA-1200, FPA-5000 ou
redes, ao sistema de alarme por voz Praesideo/PAVIRO
e ao servidor OPC.
N.º de encomenda ADC-5000-OPC-VA
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