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MİNİ TERMAL PRİNTER 

Mini Thermal Printer

TANIM:  55mm, 32 karakter termal printer. Panele opsiyonel olarak takılabilen bu printer; oluşan alarm, 
hata ve olayları tek tek veya tümünü yazdırabilmektedir. Bu sayede paneldeki geçmiş olaylar hafızasında 
saklandığı gibi çıktı olarak alınıp arşivlenebilme imkanı vermektedir. Termal kağıt bittiğinde değiştirilebilir. 
Kesme bıçaklıdır.

DEFINITION:  55mm, 32 character thermal printer. This printer can be mounted on the panel optionally; It 
can print the alarms, errors and events one by one or all of them. In this way, the past events on the panel 
can be printed and archived as they are stored in its memory. It can be changed when the thermal paper 
runs out. It has a cutting blade.

GUI GRAFİK İZLEME YAZILIMI

GUI Graphics Monitoring Software

TANIM: GUI Grafik İzleme Yazılımı, 1-1000 Serisi Akıllı Adresli Yangın Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde 
Tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Panelde oluşan alarm, hata ve olayları bilgisayar ortamında grafik arayüzünde 
gösterir. Panel ile dahili network üzerinden veya GPRS ile uzaktan haberleşebilir. Gelen dataları raporlayabilir 
veya yazdırabilir. Hafızasındaki bilgiler arasında arama yapabilir. Akıllı telefonlarda aynı özellikler kullanılabilir. 

DEFINITION:  GUI Graphic Monitoring Software is designed and developed to be fully compatible with 1-1000 
Series Intelligent Addressable Fire Panels. It displays the alarms, errors and events occurring on the panel 
in the computer environment in a graphic interface. It can communicate with the panel over the internal 
network or remotely via GPRS. It can report or print the incoming data. It can search through information in 
its memory. The same features can be used on smartphones.

NETWORK HABERLEŞME KARTI

Network Communication Card

TANIM: Network Haberleşme Kartı, 1-1000 Serisi Akıllı Adresli Yangın Panelleri ile tam uyumlu olacak 
şekilde Tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 1-1000 modeli yangın alarm panellerinin birbirleri ve GUI Yazılımı ile 
haberleşmesini sağlar. Bağlantı arayüzü olarak RS-485, Ethernet, Modbus, GPRS kullanılabilen modellerine 
sahiptir. Bu ürün opsiyonel olup, bu tür haberleşme talep edildiğinde kullanılıp, panel içinde ki bağlantı 
noktalarına bağlanarak kullanılabilmektedir. SMD Kart teknolojisiyle üretilmiştir. 

DEFINITION:  Network Communication Card is designed and developed to be fully compatible with 1-1000 
Series Intelligent Addressable Fire Panels. It enables 1-1000 model fire alarm panels to communicate with 
each other and with the GUI software. It has models that can use RS-485, Ethernet, Modbus, GPRS as 
connection interface. This product is optional and can be used when this type of communication is requested 
and connected to the connection points in the panel. Produced with SMD Card technology.


