ТЕХНИЧЕСКИ
БЮЛЕТИН
Уважаеми колеги и партньори,
Пред вас е новият брой на
техническият бюлетин на фирма
СЕКТРОН.
В него ще намерите информация
за технологичните обновления
при предлаганите от СЕКТРОН
решения за сигурност:

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА
11 2021

В този брой:
 Технически новости при
алармени системи
PARADOX
 Технически новости при
безжични алармени
системи HIKVISION

ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

НОВОСТИ ПРИ PARADOX


Нов фърмуер V2.0.0 за тъч скрийн клавиатури TM70
подобрява потребителския графичен интерфейс при
алармени системи Paradox EVO

Paradox представят нов фърмуер V2.0.0 за клавиатурата TM70 с подобрен
потребителски графичен интерфейс за показване на зони и изходи.
За визуализиране на новите екрани, клавиатурата TM70 трябва да се актуализира
до V2.0.0. Също така е необходимо използването на нови версии за панелите
EVOHD – V7.70.018 и EVO192 – V7.70.001.

Фърмуерните версии вече са публикувани на сайта на производителя и са пуснати
в продукция. За сега само с интерфейс на английски език.

Новата версия на клавиатурата е съвместима със стари версии на панелите, но ще
визуализира старият интерфейс.
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Фърмуерите на английски език може да свалите от линковете по долу:


Фърмуер за обновяване на потребителският интерфейс на
клавиатури TM70 при използване с контрони панели
EVO_V_2_00_000



Фърмуер за обновяване на контролни панели Paradox EVO 192
до верисия V7.70.001 за работа с новият потребителски
интерфейс на английски език на клавиатури TM70



Фърмуер за обновяване на контролни панели Paradox EVOHD
до верисия V7_70_018 за работа с новият потребителски
интерфейс на английски език на клавиатури TM70
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НОВОСТИ ПРИ HIKVISION


Hikvision представят нов фърмуер V1.2.5 от 211022 за
безжични алармени панели от серията АХ PRO.

Новият фърмуер добавя следни нови функционалности:



Добавена е поддръжка на Български език.
Добавено е поле за проверка статуса на дистанционно.





Добавени опции за настройка на мрежовата камера.
Опция за включване/изключване зоната на камерата през свързаната зона.
Опция за добавяне на връзка между алармено събитие от камера и друго
системно събитие.
Добавена е възможност за импортиране на Гласови и СМС съобщения при
аларма.
Добавено е поле за състоянието на мрежовото захранване към интерфейса
за статус на сирената.
Добавена функионалност при опит за кражба на Пир камерата да се
генерира автоматично снимка.
Добавена е опция за възстановяване на етикетите до фабрични след смяна
езика в панела.
Добавена е опция за оптимизация в режима на работата на четеца. Четецът
поддържа избор на „режим на работа“.
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Hik-Connect оптимизация при режимите на
включване/изключване от охрана на
системата.



Hik-Connect може да избере множество
зони за активиране



Оптимизиране
в
конфигурацията
за
автоматично активиране и дезактивиране.
Добавени са опции администратора и
оператора да задават графика за
автоматично активиране и дезактивиране
на части от системата.

Повече информация за новите
функционалности и оптимизации във
фърмуер V1.2.5 за безжични алармени
панели Hikvision АХ PRO може да научите
тук

При необходимост от допълнителна информация или техническа помощ
винаги може да потърсите колегите ни от Техническа поддръжка.
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