
Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman olika tillverkares 
system. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder en kraftfull och användarvänlig 
lösning som passar alla typer av företag och organisationer.

PACOM UNISON 
PACOM Unison är utformat för att erbjuda lätthanterlig administration av integrerade system från mindre kontor ända 
upp till storföretag. Detta gör Unison lämplig för organisationer och kunder som har höga krav på flexibilitet och 
användarvänlighet. Unison fungerar som en smart länk mellan delsystemen.

OPC DA  
OPC DA (Data Access) klienten agerar som tolk mellan Unison och tredjepartssystem vilket ger möjligheten att ansluta 
många olika typer av OPC kompatibla enheter (så som branddetektorer, kameror etc.) till Unison då de flesta OPC servrar 
har stöd för OPC DA. Unison kan på så sätt ta emot data och information från tredjepartsystem på ett standardiserat och 
konsekvent sätt. 

DATABLAD
UNISON  –  OPC DA 

HUVUDFUNKTIONER
Tas emot i Unisonklienten

Status brandlarmsingångar

Status inbrottslarmsingångar

Status felingångar

Status kameraingångar

Status informationsingångar

Status allmänna ingångar

Status utgångar

Status OPC system

Hanteras från Unisonklienten

Utgångar

Autogenerering/uppläsning av befintliga 
taggar

Validering av OPC-noder för att märka 
ogiltiga / oanvända noder 
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Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande (c) PACOM Systems 

ID-taggar -  skapas för att representera OPC enheters unika ID i OPC-servern. Dessa används sedan för att 

interagera med enheten. 

Händelser - Ingångsnoderna har händelseegenskaper vilka kan skräddarsys för att bestämma när en viss 

händelse ska äga rum. 

Automatisk uppladdning - Stödjer automatisk uppladdning och länkning av OPC datafält till Unison.

Classic  OPC DA v2.0 (Integer Types) 

Unison Version 5.8

BESKRIVNING

KOMPATIBILITET

ORDERINFORMATION

 ARTIKELNR TYPKOD BESKRIVNING
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 002 USN-ALM Unison Larmmodul. Inkluderar licens för 50 larmpunkter.

110 003 002 USN-ALM-50 Unison licens för 50 larmpunkter.
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