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EZS / ESS

Master Guardian

EZS MGS

Master Guardian MGS je systém, který používá pro identifikaci uživatele snímání otisku prstu na klávesnicí 
systému. Individuální a přenosný otisk prstu je nejpohodlnější a současně nejbezpečnější způsob ovládání 
systému zapnout a vypnout. Nicméně jako doplněk, nebo alternativa k otisku prstu je možné použít osobní 
kod. Každý uživatel má přirozenou dobu platnosti, umožňující definování přístupových rozvrhů nebo vymezení 
oprávnění.

2 přepínatelné výstupy, rozšířitelné na celkem 6, umožňující ovládání světel, zavlažovacích systémů, atd…jako 
reakce na události, nebo znamením uživatele v místě nebo přes telefon, pomocí zápisu předdefinovaných 
kódů  na klávesnici telefonu.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU MASTER GUARDIAN 
MGS byl koncipovaný, aby přinesl uživatelům zabezpečení, klid a komfort. Proto je tento produkt vybaven několika ino-
vačními funkcemi, které zřetelně předčí nejlepší konkurenty.

INOVACE
Hlavní inovací je identifikace uživatele prostřednictvím snímání otisku prstu. Osobní a přenosný otisk prstu je nejpoho-
dlnější     a současně nejbezpečnější způsob přepínání systému - zapnout a vypnout. Nicméně je zde možnost použití 
osobního kódu jako doplněk nebo alternativa k otisku prstu. Každý uživatel má přiřazenou dobu platnosti, umožňující 
definování přístupových rozvrhů nebo omezení oprávnění. Rovněž inovační je uživatelský interface pro každodenní 
používání v intuitivní a účelné komunikaci.

KOMFORT
Pro ještě snadnější použití systém komunikuje s uživatelem v jeho jazyce skrz grafický displej velkorysých rozměrů s 
většími písmeny v celém interaktivním menu, které umožní snadné čtení dokonce i osobám se zrakovým omezením. 
Systém automaticky nastaví hodiny pro denní zápis.

Definice zón jako volumetrická, obvodová, pozorovací, kouř a zjišťování požárů, poplach a lékařská pomoc.
Konfigurace scénářů se zónami v režimech Vypnuto, Okamžitý alarm, Zpožděný alarm, Náhodná zóna, Výstraha I, 
Výstraha II, Tajný alarm a vstupní varování.
Programování nezávislých alarmových postupů pro každý druh události, včetně externích sirén, interních sirén, volit a 
vytáčet z 8 telefonních čísel hlasem nebo datovým režimem.
Programování záznamníku události: normální (zapnuto/vypnuto a spouštěče) a kompletní (zahrnuje také detekci při 
dezaktivaci).
Hlasová a datová telefonní komunikace (kontaktní identifikační číslo a vlastní formát).
Automatické vyprázdnění zaznamenané události, když je paměť téměř zaplněná.
Programování paměť. přenosu události k vzdálenému počítači v definovaných periodách (denně, týdně a měsíčně).













