DUALCOM PRO RANGE
Ongekende management tools voor uw
professionele alarmtransmissie

DualCom Pro biedt installateurs
eenvoudigere en snellere installatie van
professionele
transmissiesystemen.
Het biedt toegang tot CSL Live,
ons
gloednieuwe
portaal
voor
apparaatbeheer, en de My Base-app.
Het assortiment omvat:
DigiAir Pro - onze single path oplossing maakt gebruik
van een 4G of LAN verbinding om een alarm te versturen.
De 4G variant maakt gebruik van een 4G WorldSIM om
het alarm te versturen. Tevens is de DigiAir Pro voorzien
van een stand-by SIM die als backup dient, in het geval de
primaire SIM zijn verbinding verliest.

GradeShift Pro - onze dual path oplossing
maakt gebruik van een combinatie van twee
4G paden of een 4G en een LAN-path om een
alarm te versturen.
GradeShift Pro 4G/4G gebruikt twee actieve 4G
WorldSIM’s, elk met een eigen 4G-module. Één
als het primaire path en één als het secundaire
path. Een derde stand-by SIM dient als back-up
voor de primaire SIM op het primaire path. Elke
SIM werkt op een onafhankelijk netwerk van de
andere SIM.
GradeShift Pro LAN/4G gebruikt LANconnectiviteit voor het primaire path en
een 4G WorldSIM als tweede path. Tevens
wordt er een stand-by WorldSIM meegeleverd.
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Eenvoudigere & Snellere Installatie

Externe Tweede 4G module

EN Eisen

Maximale Betrouwbaarheid

Bespaar tijd op installaties wanneer u kiest voor een
4G optie, omdat er geen bekabelde infrastructuur
wijzigingen dienen te worden gemaakt

Installeer de tweede 4G module op een afstand
tot wel 50 meter van het paneel om het beste
niveau van connectiviteit te garanderen

DualCom Pro voldoet aan de Europese Eisen
voor DP & SP niveau’s, inclusief DP4 voor
Dual Path

Verstuurt signalen via de roaming 4G
WorldSIM’s voor maximale uptime &
optimale betrouwbaarheid

Optimale Controle met DualCom Pro
CSL Live & My Base

•

Benader en beheer al uw DualCom Pro
aansluitingen

•

Smart Reporting standaard ingeschakeld om overlast
richting de PAC te verminderen die ontstaan door
single path storingen

•

Stuur testmeldingen vanaf uw apparaat via de My
Base App of CSL Live Portal

•

Directe apparaatregistratie door middel van een
scanbare QR-code die bij de Pro Range wordt
geleverd

•

Gedetailleerde analyses, waaronder: alarmlogboek,
uptime-geschiedenis, signaalsterkte en meer

BEHEER & CONFIGUREER MET MY BASE
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Signaalsterkte
Bekijk de signaalsterkte en
overige mobiele informatie
om er zeker van te zijn
dat uw systemen op een
optimaal niveau werken

Smart Reporting
Configureer smart reportages
die aan uw eisen voldoen. Kies
uit 5 soorten rapportages

Zoek uw apparaten
Gebruik de zoekfunctie in
My Base om een specifiek
apparaat in uw database te
vinden.

Toon actieve apparaten
Geeft
overzichtelijk
de
apparaten aan met ‘actief
werkende paden’ evenals
de apparaten met ‘niet actief
werkende paden’
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