Smart Reporting
Configuratie-opties
Smart Reporting biedt installateurs de keuze uit 5 opties voor het configureren van de rapportage van
single path storingen aan de PAC. Smart Reporting biedt de mogelijkheid om de doormelding van een
enkel pad uitval te vertragen. Deze opties zijn:
Opties
Klasse vertraging
(aanbevolen voor
brandmeldsystemen)

Residentieel/Bedrijf
(Geen Op/CI)
In-/Uitschakeling

Bedrijf

Uitschakeling

Details
Bij het uitvallen van een enkel kanaal wordt dit alarm volgens gekozen
risicoklasse doorgezet naar de PAC. Bijv. DP1 zal het uitvallen van 1 kanaal
melden binnen 25 uur. Als er tijdens dit venster nog een melding komt wordt
dit direct door gezet naar de PAC.
Wanneer een enkel kanaal uitvalt wordt dit volgens de normale tijden
vastgehouden, enkel de melding wordt tussen 9:00 en 18:00 naar de PAC
verstuurd.
Uitval van een enkel kanaal wordt eerst vastgehouden volgens de risicoklasse,
maar alleen doorgestuurd als het systeem is uitgeschakeld, met een maximum
van 96 uur na het alarm.
Uitval van enkel kanaal wordt eerst vastgehouden volgens de riscoklasse maar
zal worden doorgestuurd wanneer het systeem is uitgeschakeld of wanneer
het tijdstip 9:00 uur is aangebroken (met een maximum van 96 uur na het
alarm). (Het systeem dient in/uitschakeling door te melden om dit te laten
werken, als dit niet gebeurt kiest u voor Klasse vertraging).
Smart Reporting uit (niet aangeraden).

Om de geschikte optie voor uw installatie te selecteren, gaat u naar het My Base-gedeelte in CSL Live of
de My Base App. Selecteer het apparaat dat u wilt aanpassen en klik op het hieronder omcirkelde menu:
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Er verschijnt een keuzemenu, waarin u kiest voor ‘SMART REPORTING’:

Er verschijnt vervolgens een keuzemenu dat u alle 5 opties geeft voor de configuratie van Smart
Reporting:

Selecteer de optie die voor u geschikt is en klik op de knop "WIJZIGINGEN OPSLAAN" om het proces te
voltooien:

