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Technologia komputerowej selekcji stref 
UNItouch pozwala na łatwe i intuicyjne 
zarządzanie Dźwiękowym Systemem 
Ostrzegawczym VIGIL EVAS przy pomocy 
mikrofonu i wirtualnych planów budynku. 

 
 

Touchscreen Paging Station 
     Selekcja Stref z Ekranem Dotykowym 

 
 
Prostym naciśnięciem odpowiednich części Ekranu Dotykowego, operator może uzyskać dostęp do 
mikrofonu pożarowego, wybranych lub wszystkich stref, uruchomienia komunikatów alarmowych a 
także włączenia do dowolnej strefy wybranych źródeł muzycznych lub zapowiedzi z mikrofonu. 
 
 
Specjalne oprogramowanie 
UNItouch daje użytkownikowi 
dostęp do informacji o wykrytych 
błędach (z przewijanej listy) 
pokazywanych łącznie z datą i 
czasem ich zanotowania a także 
proponowanym sposobem ich 
usunięcia. UNItouch udostępnia 
też historię zalogowań, która 
dokładnie wskazuje każde 
uruchomienie systemu. 
 
 
Dostępne są dwie opcje 
UNItouch (Gold i Silver) z 
wyposażeniem dla „Ekranu 
Dotykowego” lub ze 
standardowym Monitorem i 
myszką. Wymagane okablowanie: dwa ognioodporne kable 2x 1.5 mm w ekranie (jeden dla danych, 
drugi dla przyłączenia audio). Każde urządzenie wyposażone jest w puszkę przyłączeniową. 
Opcjonalne oprogramowanie UNIdial pozwala użytkownikowi zdalnie włączyć się do UNItouch 
(przez firewall użytkownika) w celu zdalnego diagnozowania systemu. 
 
 

UNIdial 
Oprogramowanie do zdalnego diagnozowania 

 
UNIdial to opcjonalne oprogramowanie BaldwinBoxall, które pozwala 
użytkownikowi zdalnie włączyć się do stacji UNItouch (przez firewall 
użytkownika, przewodowo lub bezprzewodowo) w celu zdalnego 
odczytania statusu i diagnozowania systemu.  

 
Oprogramowanie oferuje : 
 Zdalne włączenie się do UNItouch 
 Podgląd ekranów UNItouch 
 Podgląd historii włączeń 
 Podgląd historii rejestracji błędów 
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UNItouch GOLD 
Elitarne oprogramowanie do sterowania z PC. 

 
 
UNItouch Gold wyposażony jest w: 
Graficzne oprogramowanie (Bitmapa) sterowania przy 
pomocy wirtualnych planów. 
17” Ekran Dotykowy z przyłączem do komputera PC 
Monitorowany mikrofon biurkowy BDM301M 
 
System oferuje : 
 Graficzne wielo-warstwowe rysunki planów budynku 
 Selekcję stref dla dokonania zapowiedzi 
 Licencję ”Ekranu Dotykowego” dla wszystkich użytkowników 
 Możliwość użycia e-mail (wymagany Internet lub sieć) 
 Wielo-warstwowe ekrany (max 15 warst) 
 Selekcję rodzajów tła muzycznego 

 Selekcję słownych komunikatów alarmowych 
 Zapisywanie i odtwarzanie zapowiedzi 
 Rejestracje włączeń i błędów w systemie  
 Poziom wejściowy komputera PC 
 Jednodniowy kurs obsługi  

 
 
 
 
 
PCTS4  UNItouch Gold - z myszką. Wszystkie możliwości jak 
wyżej z wyjątkiem tego, że zamiast Ekranu Dotykowego system 
wyposażony jest w standardowy 17” monitor i myszkę. 
 

                             
 
 

UNItouch SILVER 
Podstawowe oprogramowanie do sterowania z PC. 
 
 
UNItouch Silver wyposażony jest w: 
Oprogramowanie sterowania przy pomocy 
wirtualnych klawiszy 
17” Ekran Dotykowy z przyłączem do komputera 
PC 
Monitorowany mikrofon biurkowy BDM301M 
 
System oferuje : 
 Graficzne rysunki klawiszy 
 Selekcję stref dla dokonania zapowiedzi 
 Licencję ”Ekranu Dotykowego” dla trzech 

użytkowników 
 Selekcję rodzajów tła muzycznego 
 Selekcję słownych komunikatów alarmowych 
 Zapisywanie i odtwarzanie zapowiedzi 
 Rejestracje włączeń i błędów w systemie  
 Poziom wejściowy komputera PC 

 
PCTS2  UNItouch Silver - z myszką. Wszystkie możliwości jak wyżej z wyjątkiem tego, że zamiast Ekranu 

Dotykowego system wyposażony jest w standardowy 17” monitor i myszkę. 


