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АСПТС «АІ-Грифон »

ПАСПОРТ

Виробник:
ТОВ «Аргус-Інформ»
Україна,
61202, м. Харків, вул. Целіноградська, 22/39
тел./факс: 057-715-30-80
www.ai-grifon.com.ua
Харків

8

1. Призначення
Устаткування індикації центрів приймання тривожних сповіщень АСПТС
«АІ-Грифон » призначено для приймання, відображення диспетчеру ЦПТС,
обробки та збереження сповіщень від систем пожежної та/або охоронної сигналізації, що встановлені на об’єктах спостереження, и передачі у автоматичному режимі на ЦПТС верхнього рівня сповіщень про пожежу у протоколі
SOS Access V3.
Приймання сповіщень здійснюється через мережу Інтернет та/або через
трансивери «Грифон БПС» (максимальна кількість трансиверів обмежена
ємкістю локальної обчислювальної мережи).
Устаткування індикації працює під управлінням програмного забезпечення «Грифон-ПС». На комп'ютері повинна бути встановлена операційна
система Windows 7 або Windows 10.
Устаткування індикації призначено для безперервної цілодобової роботи
в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами. Діапазон робочих
температур від 5 ºС до 40 ºС. 2.
2. Комплектність
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Найменування

Кільк-ть

У ст а т к ув а ння і ндика ці ї це нт р і в пр ийм а ння т р ив ожних
сп ов і ще нь
АС ПТС «АІ- Г р иф он »
у складі:
Блок приймання , оброблення та
індикації
сповіщень «БПОІС-1»у складі:
Персональний комп’ютер з характеристиками не гірше:
-процесор Intel Core i3, тактова частота 2,8 ГГц;
-оперативна пам'ять DDRIII4096;
-жорсткий диск HDD 500GB;
-записувач дисків DVD-RV;
-оперативна система Windows 7;
-монітор 19 дюймів;
-пристрій управління типу «миша» та
клавіатура;
Устаткування електроживлення моделі «Logicpower U1500VA»
Технологічне ПЗ «Грифон-ПС» у
складі «Сервер сповіщень» та «АРМ
діспетчера» вер.49.09.13
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Примітка
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За замовленням*

1

За замовленням*

1
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Трансивер «БПС»
-Інструментальне програмне забезпечення верхнього рівня «Конфигурація приборів
Варта АКПИ.425959.023»
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За замовленням**

1

Поставляється ***
ТДВ “СКБ ЕЛЕКТРОН
МАШ»

Адаптер USB-RS-485
1
За замовленням***
* - може придбатися самостійно з ТХ згідно сертифікату
**- необхідний для отримання сповіщень у каналі GSM та роботі з ППС виробництва
«Аргус-Інформ»
*** - поставляється за замовленням

3. Свідоцтво про приймання
Устаткування індикації центрів приймання тривожних сповіщень
АСПТС «АІ-Грифон »
визнане придатним для експлуатування.

М.П.

Дата випуску

Контролер ВТК

20__ р.

Підпис

4. Гарантійні зобов’язання
Виробник гарантує відсутність виробничих дефектів і несправностей
устаткування і несе відповідальність за гарантійними зобов'язаннями відповідно до законодавства України.
Термін дії гарантії – 36 місяців з моменту продажу.
Ремонт устаткування проводиться підприємством-виробником.
Гарантійний період обчислюється з моменту придбання устаткування у
офіційного дилера.
Протягом гарантійного терміну Виробник зобов'язується безкоштовно
усунути дефекти устаткування шляхом його ремонту або заміни на аналогічне за умови, що дефект виник з вини Виробника. Устаткування, що
надається для заміни, може бути як новим, так і відновленим, але в кожному
разі Виробник гарантує, що його характеристики будуть не гірші, ніж у
замінного устаткування.
Виконання Виробником гарантійних зобов'язань по ремонту устаткування, яке вийшло з ладу, тягне за собою збільшення гарантійного терміну на
час ремонту устаткування.
Якщо термін гарантії закінчується раніше, ніж через місяць після ремонту устаткування, то на нього встановлюється додаткова гарантія строком
на 30 днів з моменту закінчення ремонту.
6

3

Виробник не несе відповідальності за сумісність свого Програмного
Забезпечення з будь-якими апаратними або програмними засобами, що поставляються іншими виробниками, якщо інше не обумовлено в поданій Документації.
Ні за яких обставин Виробник не несе відповідальності за будь-які
збитки, включаючи втрату даних, втрату прибутку та інші випадкові,
послідовні або непрямі збитки, що виникли внаслідок некоректних дій з інсталяції, супроводу, експлуатації або пов'язаних з продуктивністю, виходом з
ладу або тимчасовою непрацездатністю устаткування.
Виробник не несе відповідальності по гарантії у випадку, якщо зроблені ним тестування та / або аналіз показали, що заявлений дефект у устаткуванні відсутній, або він виник внаслідок порушення правил інсталяції або
умов експлуатації, а також будь-яких дій, пов'язаних зі спробами домогтися
від пристрою виконання функцій, що не заявлені Виробником.
Умови гарантії не передбачають чистку та профілактику устаткування
силами і за рахунок Виробника.
Виробник не несе відповідальності за дефекти і несправності устаткування, які виникли в результаті:
- недотримання правил транспортування та умов зберігання, технічних вимог
щодо розміщення та експлуатації;
- неправильних дій, використання устаткування не за призначенням, недодержання інструкцій з експлуатації;
- механічних впливів;
- дії обставин непереборної сили (таких як пожежа, повінь, землетрус та ін.)

Дата надходження
в ремонт

Причина виходу з ладу

Дата повернення
з ремонту

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:
- на контрафактні вироби, придбані під маркою Виробника;
- на несправності, що виникли в результаті впливу навколишнього середовища (дощ, сніг, град, гроза тощо), настання форс-мажорних обставин (пожежа,
повінь, землетрус та ін.) або впливу випадкових зовнішніх факторів (кидки
напруги в електричній мережі та ін.);
- на несправності, викликані порушенням правил транспортування, зберігання, експлуатації або неправильною установкою;
- на несправності, викликані ремонтом або модифікацією устаткування особами, не уповноваженими на це Виробником;
- на пошкодження, викликані потраплянням всередину устаткування сторонніх предметів, речовин, рідин, комах і т.д .;
- на устаткування, що має зовнішні дефекти (явні механічні пошкодження,
тріщини, відколи на корпусі і всередині пристрою, зламані антени і контакти
роз'ємів т.д .).
Для здійснення ремонту устаткування висилають разом з паспортом та
листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування устаткування, контактний телефон особи з питань ремонту.
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