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u Chave USB para 3200 contas IP, disponível para
instalações de maior capacidade

u Chave USB para 500 contas IP, disponível para
instalações e projectos mais pequenos

As chaves de segurança IP da Série Conettix D6201
expandem a capacidade de contas IP em cada
receptor/gateway de comunicações Conettix D6600
ligado ao software de programação/gestão Conettix
D6200.
O software de programação/gestão Conettix D6200
permite que os utilizadores visualizem, alterem, bem
como façam o upload e o download dos parâmetros de
programação de um receptor/gateway de
comunicações Conettix D6600. O software inclui 10
contas IP predefinidas.
Para instalações de maior capacidade, os agentes
podem adquirir ou actualizar as chaves de segurança,
o que aumenta a capacidade de contas do D6600 até
um total de 3200 contas IP em cada receptor.

Planeamento

Requisitos do software de programação D6200

Versão Motivo

1.05 ou superior Necessário para a operação da chave de
segurança USB.

1.24 ou superior Necessário para a utilização de uma chave de
segurança em cada local. Para versões mais
antigas de software, é necessária uma chave de
segurança para cada computador com o software
de programação D6200.

Pode fazer o download do software de programação/
gestão Conettix D6200 a partir do site Bosch Security
Systems ou encomendá-lo gratuitamente em CD-ROM.
Consulte os dados para encomenda.



Como encomendar

Chave de segurança (USB) para 3200 contas IP Conettix
Permite que cada receptor/gateway de comunicações
Conettix suporte até 3200 contas IP. Concebida para
portas USB.
N.º de encomenda D6201-USB

Chave de segurança (USB) para 500 contas IP Conettix
Permite que cada receptor/gateway de comunicações
Conettix suporte 500 contas IP. Concebida para portas
USB.
N.º de encomenda D6201-500-USB

Opções de software

CD‑ROM Conettix D6200CD
Fornece software para a programação e operação dos
receptores Conettix. Inclui documentação em formato
PDF sobre hardware e software do receptor/gateway
de comunicações Conettix.
N.º de encomenda D6200CD
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