Atualizações v5.59 e v6.59
VettiConfig v2.52
Implementação:


Retorno programado da interface Contact-ID.
Retorna para a prioridade de comunicação uma vez ao dia no horário programado.



Autocorreção do endereço de servidor 1.
Quando perder conexão e o valor do parâmetro PAR E1060000 conter espaços em branco, nesta
situação o parâmetro irá se auto ajustar para os dados padrão de fábrica.



Proteção e autodiagnostico das chaves táctil do painel (Somente v6.59).
Proteções: Botões desativados quando a chave tamper do painel estiver com o status fechado.
Autodiagnostico: Ao abrir o tamper do painel será realizado uma consulta durante 3 segundos, caso
alguma tecla seja acionada dentro deste tempo inicial a mesma ficará bloqueada sem função
enquanto as demais atuarão normalmente.



Ajuste de tempo de keep-Alive individual (Eth, GPRS e Wi-Fi).
Ajuste individual para cada via de comunicação configurada em segundos, valor mínimo 10s e máximo
64800s (18h).



Parâmetro para ativar e desativar função repetidor do Transmissor LR.



Temporização de entrada e saída.
Parâmetros individuais para configuração de tempo de entrada e saída.


Ativação por inatividade.
Parâmetro para determinar intervalo de tempo de atuação do arme por inatividade.



Falha AC (Evento 1301)
Parâmetro para retardar o envio de supervisão AC, configurado em segundos .



Programador VettiConfig (Somente v6.59).
Bloqueio de acesso local do VettiConfig com a tampa do painel fechada (tamper fechado).
Pode ser liberado (temporariamente ou permanentemente) somente via acesso remoto (VettiConfig
Remoto) ou com a tampa do painel aberta (tamper aberto).
Obs: Padrão de fábrica = Liberado permanentemente.
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Correções:


Atualização (SNTP): caso o painel esteja com um IP não valido na interface ethernet, não será realizada
a atualização via servidor.



Descarregamento de eventos do Buffer:
Corrigida interpretação do painel sobre resposta incorreta de keep-Alive recebido do servidor de
monitoramento.



Problema de reconexão no servidor por GPRS após verificar arquivo de atualização pelo FTP (loop no
FTP).



Corrigido eventos de restauro de comunicação RF (Evento gerado para partições correspondentes ao
dispositivo).
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