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visual detect -
Systeem beheersing software 
gebaseerd op visualisatie en controle

detectomat is innoverend op het gebied van gebruikers-
analyse en administratie van brandmeldsysteem en alarm-
management door middle van visual detect software. Nu
kunnen dus alle detect 3000 Brandmeldcentrales en de
netwerksystemen beheerd, gedocumenteerd en gestuurd
worden door visual detect software. De uitvoerige soft-
warehulpmiddelen verstrekken gebruikersvriendelijke
verrichtingen voor de exploitanten van het alarmsysteem
en de gemakkelijke programmering en installatie van het
systeem voor de installateur.

visual detect software verhoogt de functionaliteit van het
systeem. De speciale gebruikerseisen kunnen worden
geconfigureerd d.m.v. de flexibele parameters van detect
3000 software. De flexibele interfaces van visueel Detect
software kunnen geïntegreerd verbonden worden via BMS
(Building Management Systems).
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Uw leverancier

Eigenschappen en voordelen

VD11 fundamentele visuele detect basissoftware

• Basis visualisatiesoftware kit-basissoftware voor één 
brandmeldcentrale en één werkstation

• Geschikt voor Windows 2000/XP

• Netwerk aansluitbaar (server-gebruiker-principe)

• Modulaire structuur van de software

• Volledige grafische visualisatie 

• Simulatie tool (om de detectors en de geprogrammeerde 
systeemverbindingen te testen)

• Uitvoerige exploitant en rechtenbeheer, verschillende 
gebruikerhiërarchieën kunnen gecreëerd worden

• Vrij definieerbaar alarmbeheer, procedure

• Optie voor automatische uitvoering van procedures

• Duits /Engels /Russisch 

• Print functie (bijv. printen van brandweer routekaarten 
en /of locatie meldingen)

• Het systeem omvat een configuratie - en een runtime - interface

• Helpfunctie voor configuratie - en een runtime - interface

• BitBus-verbinding via de PC met een interne kaart 
van ISA naar BitBus

• Het wachtwoord kan worden gewijzigd in het inlogvenster

• Datacodificatie tussen server en gebruiker

• De gegevens van de detector kunnen worden gegenereerd en
uitgelezen via het invoerhulpmiddel van het dpt-programma
(data programmeer tool)

• Autorisatie voor één werkstation en één brandmeldcentrale

• Stand-alone systeem mogelijk als ook gegevenstransmissie 
tussen server en gebruiker via protocol TPC/IP 

• Geen restricties voor weergave van meldingen

• Routeplannen in alle gebruikelijke CAD formaten

• Screenshots en de route-kaarten kunnen handmatig of 
automatisch geprint worden 

• Alle gesimuleerde berichten en hun uitvoering worden 
geregistreerd en kunnen met een filter worden verkregen 
en geanalyseerd.

• Eigen instellingen zijn programmeerbaar incl. scannen van 
locaties,routekaarten, plaatsbepaling van geadresseerde 
detectors en van procedures

• De verschillende gebruikershiërarchieën kunnen binnen de 
software tot stand worden gebracht door individuele rechten 
toe te wijzen

Visual detect gebruiker module:

• Één werkstationuitbreiding kit, voor uitbreiding van één 
werkstation/gebruiker in het netwerk TPC/IP

• Meerdere werkstations uitbreiding met een basisstation mogelijk 

• Mogelijkheid om in het netwerk te werken

• Berichten notificatie en berichten verzenden

• Klant specifieke berichten en rechten mogelijk

VD visual PE 1 detect 3000 BMC uitbreiding

• Gebruikers station voor Brandmeldcentrales in het BitBus netwerk 

• Uitbreiding mogelijk met een brandmeldcentrale per eenheid

• Een maximum van 20 centrales kan worden beheerd

• Klant specifieke berichten en rechten mogelijk 

VD CE 1 visual detect gebruikers uitbreiding

• Software licentie voor de uitbreiding van de controle functie 
op afstand d.m.v. de visualisatiesoftware

VD visual M 1 detect  interface beheersysteem

• Lcentie voor het uitbreiden van beheerssystemen (BMS) 
voor data Ondersteuning
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Goedgekeurd en gecertificeerd voor de EN 54 Standaard voor Oostenrijk,
Belgie, China, Tsjechie, Duitsland, Groot Brittannie, Hongarije, Rusland,
Slowakije, Spanje, Zwitserland, Oekraine enz.
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