
Improve your security performance 
with cost-effective solution

Лесно 
конфигуриране и 

персонализиране. 
Поддръжка на 

карти в различни 
формати

Интегрирано 
управление и 

мониторинг на  
алармена и 

противоожарна 
система

По-бърза 
реакция при 
инциденти 
свързани с 
пожар или 

взлом

Ефективност и 
рентабилна 
поддръжка. 
Намалява 

случаите на 
фалшиви 
аларми

Отдалечено 
управление на 

събития, 
наблюдение и 

конфигурация на 
устройствата
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Оbserver е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите
пожароизвестителни системи на Teletek Electronics - Iris, Iris Pro и Simpo, както и за
алармените системи - Eclipse и Bravo. Софтуерът позволява също отдалечен достъп,
администриране и видео верификация на свързаните системи.

Използвайки опростен интерфейс, оторизираният потребител може да следи
състоянието на панела за управление на алармата, да активира и деактивира панелите
срещу нарушители, да осъществява евакуация и нулиране на пожарния панел, да
активира байпас на устройство или зона, да преглежда историята на събитията,
състоянието на отделни зони, състояние на устройството и др.. Благодарение на видео
интеграцията в случай на аларма в зона или устройство, софтуерът отваря нов прозорец
с видео от мястото на събитието.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▪ Поддържа до 64 алармени и
пожароизвестителни панела и до 64 000
устройства/зони

▪ Следи състоянието и функцията на панели и
детектори - Нормален, Аларма, Повреда,
Проблем

▪ Показва пълна информация за детектора в
състояние на аларма - зона, име и т.н.

▪ Съблюдава за грешки в панела - Изтощена
Батерия, Загуба на Напрежение и т.н.

▪ Позволява контрол над противопожарния
панел – стоп зумер, спиране на сирените,
евакуация, нулиране

▪ Интегрирана видео верификация с камери
на други производители

▪ Възможност за деактивиране или активиране
на устройства/зони

▪ Възможност за активиране на модул / PGM
(програмируеми) изходи

▪ Известия по имейл
▪ Защита с парола и USB ключ (Dongle)
▪ Импортиране на архитектурни планове и

снимки в различни формати(JPG, BMP, PNG,
TIF, GIF)

▪ Добавяне на устройство на картата чрез
плъзгане

▪ Възможност за отпечатване на история на
събития

▪ Сигнализира визуално и звуково в случай на
аларма или повреда

▪ Включен протокол ModBus
▪ Поддържа до 1000 потребители

Изисквания за инсталация 

 Процесор > 1,5 GHz

 RAM – 2 GB

 Дисково пространство– 1 GB

 Минимум Windows 8 OS x32 и x64 
бита

 NET .NET Framework версия 4.6 за 
управление на камерата и 
настройките на звука

Забележка: по-големи количества 
наблюдаваемо оборудване изискват 
по-голям обем  на RAM паметта

▪ Централизирано надблщдение 
на няколко инсталации, 
разположени в отделни сгради 
или на различни локации*

▪ Дистанционно програмиране 
от всяка локация

* Необходим VPN достъп



OBSERVER BENEFITS

▪ По-бърза реакция при инциденти свързани с
пожар и взлом

▪ Ефективност на операциите по поддръжка
▪ Опростен контрол на системите
▪ Подобрено управление на данните и одит
▪ Директен импорт на софтуерни файлове

ProsTE (име на устройство, име на зона, име
на панела и IP адрес на панела)

▪ Лесна конфигурация и персонализиране –
drag &drop фунция за добавяне на
устройство на картата

▪ Контрол и наблюдение на единични панели
или свързани в мрежа

▪ Аудио сигнализация при събитие
▪ Проектите / етажните планове могат да

бъдат прехвърлени в системата като карти
(всички формати за изображение)

▪ Всички записи на събития могат да бъдат
наблюдавани, филтрирани, отпечатани,
архивирани с информация за дата / час

▪ Мониторинг на повече от 1 зони
▪ Бърза видео проверка в случай на аларма
▪ Лесен и удобен за използване интерфейс
▪ Поддръжка на няколко езика
▪ Ограничаване достъпа на потребители

само за преглед, техници и
администратори

▪ Определените зони могат да бъдат
наблюдавани и осигуряване обмен между
карти в случай на пожар и аварии

✓ Хотели

✓ Търговски центрове

✓ Конгресни центрове

✓ Молове

ПРИЛОЖЕНИЯ

За бизнес, индустриални, търговски и 

жилищни обекти. 

✓ Болници

✓ Фабрики

✓ Складови бази

✓ Офис сгради

Интегрирана видео 
верификация с видео системи 
на трети страни

До 64 различни контролни
панела могат да бъдат
наблюдавани и управлявани от
един супервайзор
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КОНФИГУРАТОР МОНИТОРИНГ

СВЕТЪЛ ЕКРАН ТЪМЕН ЕКРАН

СПИСЪК СЪС СЪБИТИЯ НИВА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА
ДЕТЕКТОРИТЕ

НАСТРОЙКИ НА КАМЕРИ
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