
Estação de Trabalho
Móvel FocalPoint®

Interface Gráfica do
Usuário Baseada em Tablet PC

Características

• Configuração Amigável ao Usuário - Importa plantas 
baixas de instalações como bitmaps do Windows® 
ou arquivos gráficos do Windows.

• Acesso Seguro - Os perfis de segurança oferecem 
múltiplos níveis de acessos a diferentes usuários.

• Manutenção do Sistema Aprimorada - Realiza relatórios 
e registros de eventos.

• Navegação Automática na Tela (selecionável para cada 
dispositivo), que localiza e amplia a imagem centrada 
no dispositivo relacionado a um alarme ou evento, 
com base na prioridade do evento.

• Rótulos de Informação - Identifica Material Perigoso 
(HAZMAT) e áreas que podem ser acessadas por 
deficientes utilizando uma multimídia totalmente 
conectada.

Estação de Trabalho Móvel FocalPoint
Descrição
A Estação de Trabalho Móvel FocalPoint® Gamewell-FCI é
uma interface gráfica de usuário baseada em Tablet PC que
se conecta aos painéis de controle de alarme contra
incêndios 7200, 7100, E3 Series® ou 600 Series através da
interface de Gateway. Pode ser conectada a uma rede
TCP/IP proprietária ou compartilhada. A estação de trabalho
móvel FocalPoint é um tablet PC de especificação militar,
desenvolvido para subsistir em condições rigorosas. O Tablet
PC exibe eventos da rede do painel de controle de alarme
contra incêndios em tempo real, tanto no modo texto quanto
no modo gráfico. Uma estação de trabalho móvel FocalPoint
pode monitorar vários portais FocalPoint, que podem ser
conectados aos seguintes sistemas:
• 600 Series autônoma • Redes da 600 Series
• E3 Series autônoma • Redes da E3 Series
• 7100 autônoma • Redes 7100 NetSOLO®

• Séries 7200

A estação de trabalho FocalPoint suporta um amplo escopo
de aplicações comerciais, industriais e institucionais. O
sistema pode ser configurado para monitorar sistemas
múltiplos instalados em localizações remotas, para satisfazer
as exigências de complexos com vários edifícios.

A estação de trabalho foi desenvolvida como ferramenta
de suporte à tomada de decisões móvel, para profissionais
das áreas de gestão, segurança e emergência. Esta estação
de trabalho usa imagens gráficas para exibir informações que
permitem que os funcionários avaliem a emergência em
questão e tomem decisões de forma diligente e informada.
A partir de uma única tela, o operador de uma estação de
trabalho pode:

• Ampliar o mapa da instalação usando as ferramentas 
de “zoom in” e “zoom out” para visualizar plantas baixas 
ou identificar o local e o tipo de eventos múltiplos.

• Sincronizar a tela do sistema – Mantém todas as 
estações de trabalho no sistema atualizadas.

• Monitorar remotamente atividades no local e ligar 
equipamentos de multimídia (texto, áudio, vídeo e 
bitmaps) a qualquer dispositivo.

• Visualizar o registro de histórico de eventos na mesma 
tela que as plantas baixas da instalação, para avaliar 
a sequência de eventos.

• Exibir registros de históricos de gerentes sobre o 
operador, o evento e a reação (com hora e data 
marcadas no disco).

FocalPoint®, E3 Series® e NetSOLO® são marcas registradas da Honeywell International Inc.
Microsoft® Windows® é uma marca registrada da Microsoft® Corporation.
Intel® é uma marca registrada da Intel® Corporation.
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Estação de Trabalho Móvel FocalPoint
Use esta estação de trabalho gráfica móvel para avaliar
situações complexas e tomar decisões estratégicas
rapidamente ao monitorar o sistema de controle de alarme
contra incêndios. Durante uma emergência, quando as
informações devem ser avaliadas em segundos, o uso de
uma tela de LCD pequena para navegar em um painel de
controle de alarme contra incêndios é uma tarefa árdua
que desperdiça muito tempo. A Estação de Trabalho Móvel
FocalPoint simplifica muito o gerenciamento de sistemas
de controle de alarme contra incêndios de médio e grande
porte. Os operadores podem usar esta estação de trabalho
para visualizar o status de múltiplos sistemas de alarme
contra incêndios da área afetada, o que aumenta a
segurança dos profissionais e dá aos responsáveis pela
tomada de decisões uma visão mais ampla do incidente.

Especificações

• Tablet PC portátil de 1,1 GHz com 1 GB de RAM, HDD 
de 40 GB, Bateria de 55 Wh com Tablet, Banda Larga 
de Celular Integrada, 802,11abg (Certificada por 
CCX & Wi-Fi) Integrada, Bluetooth Integrado, 2 Portas 
USB 2.0, Porta de Ethernet RJ-45, Porta CRT, Porta 
para Microfone, Porta para Alto-Falante

• Visor de leitura para Luz Solar/Interna/Externa 
Transmissivo XGA de 26,4 cm (10,4"), caneta e 
digitalizador ativo

• Adaptador elétrico CA e fio de eletricidade norte-
americano UL1604 (Classe I, Div 2), Atex (Zona 2, 
Categoria 3), IP 67 (até 30 cm)

• Microsoft Windows® XP Tablet PC Edição

Informações sobre pedidos

Número de Peça Descrição
FPT-MOBILE Tablet PC Móvel FocalPoint

• Microsoft Windows® XP Tablet 
PC Edição

• Processador Intel® Pentium M 733 
(1,1 GHz)

• Visor de leitura para Luz Solar/
Interna/Externa Transmissivo 
XGA de 26,4 cm (10,4")

• Caneta e digitalizador ativo
• Fio de eletricidade norte-

americano e adaptador elétrico CA
• HDD de 40GB/Memória DDR 

de 1 GB
• Bateria de 55 Wh com Tablet
• EVDO-Verizon* Integrado 

(ativação exigida)
• 802,11abg integrado (Certificado 

por CCX & Wi-Fi)
• Bluetooth Integrado
• 2 Portas USB 2.0
• Porta de Ethernet RJ-45

Informações sobre pedidos 
(continuação)

Número de Peça Descrição
• Porta CRT
• Porta de Microfone
• Porta de Alto-Falante
• Software FocalPoint Mobile 

pré-carregadas e shave 
FocalPoint Mobile

FPT-XSTAND Oferece o seguinte:
• X-Stand Ativo com DVD-ROM 

Integrado
• Uma solução de ancoragem 

de escritório com DVD-ROM 
de 8X/CD-RRW de 24X/ 
CD-ROM de 24X integrados 
para tablet iX

• Braço de articulação usado para 
ajustar a orientação do tablet

• Compartimento único de 
carregamento rápido de bateria

• Carrega a bateria em 2-3 horas
• As portas incluem:

- 2* portas USB 2.0 
(1 Hub e 1 Eletrificado)

- 1* Porta CRT (DB15)
- 1* porta P1394
- 1* porta RJ-45 LAN
- 1* entrada para microfone
- 1* tomada
- 1* entrada para fones de 

ouvido estéreo
- 1* porta RS-232 virtual (DB9)
- 1* Porta de Impressora 

Virtual (DB25)
• A fonte de alimentação elétrica 

está inclusa
FPT-XDIM Kit Ativo xDIM

O kit inclui:
• X-Dock passivo com tecla travável
• xDIM
• Caixa de Gerenciamento 

do Cabo xDIM
Oferece o seguinte:
• 2 portas USB
• Saída de áudio
• Entrada para microfone
• Entrada de potência
• Conexão com antena externa, 

assim como fusíveis e fio para 
a instalação
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