
PowerSeries Neo 
Internet Kommunikátor

TL280
A PowerSeries Neo KÖZPONTCSALÁD TAGJA
A DSC NEO központcsalád a moduláris, vezetékes rendszer 
rugalmasságát kombinálva a vezeték nélküli eszközök egy-
szerű telepíthetőségével, a mai piacon elérhető legjobb hibrid 
rendszert eredményezi.

TL280 INTERNET KOMMUNIKÁTOR
A TL280 kommunikátorral integrált kommunikációs megoldást nyújt a 
DSC az események továbbítására, rendszerek távoli kezelésére, felügye-
letére és karbantartására. 
A hagyományos telefonvonalak egyre inkább háttérbe szorulnak, egyre 
több felhasználó választja a VoIP-t vagy “okostelefont” kommunikáci-
ós csatornának. Erre a problémára nyújt alternatív megoldást a TL280 
kommunikátor. Az internet kommunikátor a meglévő internet kapcsolatot 
használja a riasztás és egyéb jelzések továbbítására, nagy sebességgel, 
megbízhatóan és költséghatékonyan. Ideális megoldás lakossági és üzleti 
környezetben is. 
 
A DSC HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128 központ panelekhez csat-
lakoztatva a felhasználóknak lehetőségük van kombinálni a riasztás átviteli 
csatornákat. Választhatják a telefonvonalat az Ethernet hálózatot vagy 
mindkettőt egyszerre.

KEVESEBB TÉVES JELZÉS
A DSC a TL280 kommunikátort ajánlja a téves riasztások csökkentésére.  
A PowerSeries Neo központok Vizuális riasztás megerősítést használnak  
a riasztások ellenőrzésére, amely csökkenti a kivonulások számát ezzel  
pedig a rendszerek fenntartási költségeit. A vizuális megerősítés során az 
arra alkalmas mozgásérzékelő riasztásjelzés esetén (amely többek között 
lehet betörésjelzés, orvoskérés vagy akár támadásjelzés is) a helyiségről 
képsorozatot küld a felhasználó Okostelefonjára, vagy kompatibilis távfel-
ügyeleti vevőre. 

TULAJDONSÁGOK:

 Teljesen redundáns internet 
kommunikátor

 Beépített automatikus útvonal 
választás

 Központ Le/Feltöltés interneten 
keresztül

 Felügyeleti életjel Interneten 
keresztül

 128-bit AES titkosítás

 Összes esemény továbbítása

 SIA és Contact ID protokol

 DLS 5-el vagy billentyűzetről 
programozható 

 Kompatibilis a HS2016/ 
HS2032/ HS2064/ HS2128  
központokkal

 Kompatibilis a Sur-Gard System 
I-IP/ II/III/IV/5 távfelügyeleti 
vevőkkel (System 5 szükséges a 
Vizuális riasztás megerősítéshez)

 Vizuális riasztás megerősítés 
interneten keresztül

 PCL-422 modulpárral külön 
dobozba szerelhető



Minden 
applikációnk 

ingyenesen letölthető 

és havidíj mentesen 

használható!

További információ: DSC HUNGÁRIA KFT. I 1083 Budapest, Füvészkert utca 3. I 2040 Budaörs, BITEP Gyár utca 2. I  
Telefon: +36-1 210-3359, +36-1 323-0638 I www.dsc.hu  

TELJESEN REDUNDÁNS KOMMUNIKÁCIÓ 
A TÁVFELÜGYLETRE
A DSC PowerSeries Neo központhoz csatlakoztatott TL280 kom-
munikátor a riasztásjelzést több csatornán keresztül küldheti a 
távfelügyeletre. Az elsődleges és/vagy a másodlagos és a tartalék 
távfelügyeleti fogadó központra is érkezhetnek a jelzések.

KÖZPONT PANEL TÁVOLI PROGRAMOZÁS 
A TL280-nal a központ és kommunikátor teljeskörű távoli felügye-
letet biztosít a telepítőknek. Ezzel időt és pénzt takaríthatnak meg.  
A központok távolról teljeskörűen programozhatók DLS 5 letöl-
tőszoftverrel. Távolról konfigurálhatja a központot, változtathat 
felhasználói információkat, letöltheti az eseménylistát és gene-
rálhat állapot riportokat a PC-re interneten kapcsolaton keresztül.

TITKOSÍTÁS ÉS ÉLETJEL
A kommunikáció 128-bites AES titkosítása a biztosíték, a 
távfelügyletek a telepítők és a felhasználók részére, hogy ez 
a legbiztonságosabb kommunikátor A programozható életjellel 
(másodpercéként életjel) válik a kommunikátor működése 
teljesen felügyelté. 

GYORSABB TELEPÍTÉS PC-LINK-EN KERESZTÜL 
A TL280 csatlakozik a HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128 
központok PC-Link csatlakozójához, így biztosítja az internetkap-
csolatot a jelzések küldéséhez a távfelügyeletre és a felhasználói 
alkalmazásra. A kommunikátor a központ dobozába szerelhető a 
hozzá mellékelt szerelő konzollal. Ha a központ közelében nem 
érhető el hálózati kapcsolat a PCL-422 modulpárral a TL280 
kommunikátor külön dobozba szerelhető a központtól távol az 
internet csatlakozási pont közelében.

TULAJDONSÁGOK
Méret 150mm × 115mm 
Tömeg 310 g (szerelő konzollal)
Áramfelvétel 100 mA
Telepítési környezet 5° to 40° C 

A TL280 kommunikátorral a felhasználónak 
lehetősége van interneten keresztül központ 
távoli kezelésére és felügyeletére. A felhaszná-
ló okostelefonján valós időben megjelennek az 
események és a rendszer állapotok.

 Jelszóval védett és felhasználói jogosult-
ság alapú funkciók
 Több nyelvű alkalmazás (magyar, angol, 
német…) 

 FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK:
 Élesítés/Hatástalanítás partíciónkként,  
vagy teljes rendszert egyszerre 
 PGM kimenetek vezérlése
 Riasztási események és figyelmeztetések 
megjelenítése
 Riasztás aktivált Vizuális megerősítés
 Eseménylista megtekintése
 Eszköz állapot megtekintése
 Eszközök kiiktatása
 Partíció és Panelállapot megjelenítése
 Felhasználók kezelése
 Vezeték nélküli kulcsok kezelése,  
programozása
 Események szűrése
 iOS és Android Kompatibilis

 KOMPATIBILITÁS
 Kompatibilis a HS2016/ HS2032/ HS2064/ 
HS2128 központ panelekkel
 Kompatibilis a Sur-Gard System I-IP/II/III/IV/5 
távfelügyeleti vevőkkel (SG-System 5 szüksé-
ges a vizuális riasztás megerősítéshez)
 Kompatibilis a NeoGO és a ConnectAlarm 
felhasználói alkalmazással

CONNECTALARM FELHASZNÁLÓI ALKALMAZÁS


