
1Box® eps
technológie monitorovacieho centra

Technológia 1Box® eps je určená 
pre prevádzku monitorovacích         
a dohľadových centier hasičov.

1Box® eps integruje hardware           
a software dispečingu do jediného 
kompaktného riešenia. Vďaka 
trvalému dohľadu nad chodom 
systému je zaručená jeho trvalá         
a bezporuchová prevádzka.

Výhody riešenia

Príjem a spracovanie podrobných informácií z EPS

Monitorovanie ďalších veličín napr. únik nebezpečných látok,
zvýšenie hladiny

Intuitívna a rýchla práca dispečerov pri spracovaní poplachov

Konfigurovateľné formuláre strážených objektov

Plná integrácia s nadväzujúcimi systémami

Prepracovaná softwarová diagnostika a servis

REGGAE eps 
zariadenie diaľkového prenosu

Komunikátor REGGAE eps slúži ako 
zariadenie diaľkového prenosu správ 
z požiarnych systémov objektov. 
Zbiera podrobné dáta s rozlíšením na 
jednotlivé hlásiče. Komunikácia 
prebieha súčasne viacerými prenoso-
vými trasami.
  

Výhody riešenia

Príjem podrobných správ z väčšiny EPS na trhu

8 rýchlych vstupov a 2 vzdialene ovládané výstupy

Zabezpečená komunikácia (AES, APN)

Kombinácia viacerých prenosových trás (GPRS, RÁDIO, LAN)

Podpora multiSIM karty (automatické prepínanie medzi GSM 
sieťami)

Vzdialená diagnostika a upgrade

Systém 1Box® eps je certifikovaný na zhodu s normou pre 
prevádzku dohľadových a poplachových prijímacích centier STN 
EN 50518-2.

Komunikátor REGGAE eps spĺňa požiadavky príslušných 
noriem pre prevádzku v komunikačných sieťach.

1Box® eps je monitorovacia technológia určená pre dispečingy operačných stredísk hasičov. Pomocou tejto 

technológie sa monitorujú požiarne signalizácie inštalované na objektoch s požiarnymi rizikami.

1Box® eps komunikuje so zariadeniami diaľkového prenosu ZDP REGGAE eps. Tieto zariadenia zbierajú podrobné 

informácie z elektrických požiarnych signalizácií a tým systém umožňuje rýchlo reagovať na vznik požiaru už          

v dobe jeho vzniku.

1BOX® eps 
technológia monitorovacieho centra
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Strážený objekt s EPS

EPS odovzdáva informácie o mieste 
vzniku požiaru do ZDP REGGAE eps.

ZDP REGGAE eps

Technologické centrum

Rozdvojuje správy z objektov na dva 
nezávislé dispečingy. Bežia tu konfigu-
račné a diagnostické nástroje.

1Box® servisná organizácia

Monitoruje a rieši poruchové stavy zariadení na 
objektoch. Dohliada na prenos dát a technológii 
1Box® eps umiestnenou u hasičov.

Zaisťuje 24/7/365 prevádzkový dohľad 
všetkých kľúčových prvkov technoló-
gie, rieši profylaxiu a servis.

Dohľadové centrum technológií

ZDP REGGAE eps prenáša správy 
dvoma nezávislými trasami.

1Box® hasiči

Rieši iba požiarne poplachy v software hasičov s 
rozlíšením na konkrétne aktivované hlásiče požiaru 
na objekte.
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