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u Jednoduché a spolehlivé připojení k serveru OPC
anebo systému evakuačního rozhlasu Praesideo/
PAVIRO

u Praktická instalace s jednoduchým modulem plug-in

Licenční klíče pro připojení ústředen FPA-1200 nebo
FPA-5000 či sítí k sítím se serverem OPC a systémům
evakuačního rozhlasu přes IP.
Licenční klíče jsou k dispozici ve třech různých verzích:

• Licenční klíč ADC-5000-OPC pro připojení k serveru
OPC

• Licenční klíč ADC-5000-VA pro připojení
k evakuačnímu rozhlasu

• Licenční klíč ADC-5000-OPC-VA pro kombinované
připojení k evakuačnímu rozhlasu a serveru OPC

Licenční klíč ADC‑5000‑OPC
Licenční klíč ADC‑5000‑OPC umožňuje spolehlivou
komunikaci mezi serverem OPC a ústřednami EPS
FPA‑1200/FPA‑5000 či sítěmi.
Server OPC může sledovat několik ústředen EPS
FPA-5000/1200 nebo sítí, pokud je ve sledovaných
systémech k dispozici jeden licenční klíč pro server
OPC.
Software serveru OPC naleznete na disku CD se
softwarem FSP‑5000‑RPS (verze 2.0.49 a vyšší).

Licenční klíč ADC‑5000‑VA
Licenční klíč ADC-5000-VA umožňuje výměnu dat přes
rozhraní IP Ethernet mezi ústřednou EPS FPA-5000/
FPA-1200 a systémy evakuačního rozhlasu Praesideo/
PAVIRO. Aktivace všech naprogramovaných
evakuačních zón je prováděna pouze jediným datovým
připojením bez jakýchkoli dalších zařízení.

Licenční klíč ADC‑5000‑OPC-VA
Připojení k serveru OPC a systému evakuačního
rozhlasu Praesideo/PAVIRO se nezávisle aktivují
jediným licenčním klíčem.

Přehled systému

Informace o objednání

Licenční klíč pro server OPC
Umožňuje spolehlivou komunikaci mezi serverem OPC
a ústřednami FPA‑1200 nebo FPA‑5000 či sítěmi.
Číslo objednávky ADC-5000-OPC



Licenční klíč pro evakuační rozhlas
Umožňuje připojení ústředen FPA-1200 a FPA-5000 či
sítí k systémům evakuačního rozhlasu Praesideo/
PAVIRO.
Číslo objednávky ADC-5000-VA

Licenční klíč pro evakuační rozhlas a server OPC
Umožňuje připojení ústředen FPA-1200 a FPA-5000 či
sítí k systémům evakuačního rozhlasu Praesideo/
PAVIRO v kombinaci s připojením k serveru OPC.
Číslo objednávky ADC-5000-OPC-VA
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