Aktualizacja oprogramowania central serii Power Neo wersja 1.36
CENTRALE SERII POWER NEO to hybrydowe systemy alarmowe z szeroką gamą urządzeń przewodowych oraz
bezprzewodowych. Wraz z dwukierunkową bezprzewodową komunikacją opartą na protokole Power G systemy
tworzą podstawę do integracji najnowszych technologii i dodatkowych funkcji mających na celu
zminimalizowanie kosztów instalacji. Zapewniają użytkownikowi systemu niezawodność oraz łatwość obsługi.
WERSJA OPROGRAMOWANIA 1.35 WPROWADZA M.IN. NASTĘPUJACE FUNKCJONALNOŚCI:
•

Dodana obsługa najnowszych czujek bezprzewodowych (PG8312, PG8862, PG8902, PG8914, PG8922),

•

Usprawnienia dotyczące współpracy centrali z nadajnikami alarmowymi 3G2080E, TL280(3G)E,

•

Pełna lista zmian została opisana w dokumencie „Lista zmian funkcjonalności w centralach power Neo”

FIRMWARE ZAWIERA RÓWNIEŻ ZAMIANY Z POPRZEDNICH AKTUALIZACJI CZYLI:
•

Poprawione działanie klawiatur globalnych – jeszcze prostsza obsługa wielu podsystemów

•

Sterowanie wyjściami PGM przy użyciu breloków zbliżeniowych – możliwość stworzenia prostej kontroli
dostępu bez dodatkowych kosztów

•

Możliwość wyboru aktywacji wyjścia PGM typu Status systemu – wyjście może aktywować się wraz z
rozpoczęciem czasu na wyjście lub po jego zakończeniu

•

Rozszerzone funkcje integracji – jedna platforma do obsługi systemu oraz funkcji wideo weryfikacji możliwej
przy użyciu czujek z kamerami

•

Rozszerzone funkcje powiadomień generowanych przez sygnalizatory

•

Rozszerzone funkcje powiadomień czujek dymu i temperatury

•

Możliwość śledzenia wyłączenie alarmów linii, lub śledzenia linii w wybranym harmonogramie czasowym

KOMPATYBILNOŚĆ:
•

Centrale, klawiatury i moduły (zasilacze, rozszerzenia) serii Power Neo

•

Nadajniki alarmowe TL280(3G)E, 3G2080E v5.42

•

Oprogramowanie DLS5 1.73

•

Aplikacja mobilna CONNECT ALARM

AKTUALIZACJA ORAZ KOLEJNOŚĆ WGRYWANIA PLIKÓW AKTUALIZACJI:
•

Aktualizację oprogramowania wykonać należy z poziomu programu DLS5. Procedura aktualizacji
oprogramowania opisana jest w dokumencie Procedura aktualizacji central serii Power Neo.

•

W przypadku oprogramowania centrali poniżej wersji 1.13 włącznie, należy wgrać pliki w następującej
kolejności:
1. Neo_Panels_HS2XXX_V131_Bridge
2. NEO_Panels_HS2XXX_v136
3. NEO_Module_Keypad_Bundle_v135_Eng_Fre_Ita_Ger_Dut_Pol

•

W przypadku oprogramowania centrali w wersji od 1.14 w górę, należy wgrać pliki w nast. kolejności:
1. NEO_Panels_HS2XXX_v136
2. NEO_Module_Keypad_Bundle_v135_Eng_Fre_Ita_Ger_Dut_Pol
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