
SEGURO, INSTANTÂNEO, DE DUAS VIAS

ESPEC. TÉCNICAS
SMOKE SCREEN IRIS     i-ris  S. Mitologia grega. A deusa do arco-íris e mensageira dos deuses

SMOKE SCREEN IRIS
 Protocolo de comunicação de avançada        Totalmente seguro          Permite controle total sobre IP

Autenticação SNMPv3 garante acesso
seguro. Criptografia de 256 bits bloqueia
o canal de comunicação. Back-up de
comunicações GPRS (opcional) de duas vias.

Somente engenheiros autorizados podem
ter acesso ao hardware de comunicação.

No caso de uma falha de rede, o sistema
permanece totalmente operacional por
até 12 horas.

PROTOCOLOS DE
COMUNICAÇÃO SEGUROS

CAIXA PROTEGIDA COM
TAMPER

ALIMENTAÇÃO DE RESERVA

O SMOKE SCREEN Iris é um módulo de comunicação IP totalmente protegido,

que permite o controle total da linha Smoke Screen pela internet.

Fornecido em uma caixa protegida com tamper, com capacidade de operar

durante 12 horas sem alimentação de rede, o Iris usa SNMPv3 na autenticação

do usuário e envia informações através de um canal criptografia de 256 bits

para garantir segurança total.

No caso de uma falha de sinal IP, o Iris conta com capacidade GPRS (opcional)

de duas vias para garantir que não haja nenhuma interrupção no canal de

comunicação.

O Iris comunica todas as funções críticas de toda a linha Smoke Screen Sentinel,

e tem capacidade de comandar o disparo dos sistemas desde qualquer lugar do

mundo.

DESTAQUES
• Redundância integral das comunicações com
 canais IP e GPRS (opcional) de duas vias.
• Autenticação SNMPv3.
• Canal de comunicações Criptografia de 256 bits.
• Alimentação de emergência com capacidade de
 funcionamento durante 12 horas fora da rede.
• Caixa protegida com tamper.
• Pode ser integrado nas plataformas de software
 existentes operar de forma autônoma com sua
 própria plataforma.
•    Controle de horário de funcionamento das
      entradas/saídas.

OPERAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA
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• 8 entradas (para monitoramento).
• 4 saídas (para ativar a cortina de fumaça e
     outros dispositivos).
• Alimentação de 12 VDC com baixa demanda de
 corrente.
• Programação e controle remotos.

Saída (alimentação de rede): 13,8 DC nominal.
Saída de carga: 1, 2, 3, 4 ,5 e 10 Amp.
Capacidade máxima da bateria: Caixa 'A' 1 x 7 Ah,
caixas 'B' e 'C' 1 x 17 Ah, modelo de 10: 2 x7 Ah
(baterias não fornecidas).
Alimentação de rede: 90-264 VAC @ 50-60 Hz.
Meio ambiente: -10 a 40 °C @ 95 % HR.
Dimensões: 275 mm (A) x 330 mm (C) x 80 mm (L)
- tampa com dobradiça.


