TARTALÉKVILÁGÍTÁSI KÖZPONTOK
KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET

microControl plus

miniControl plus

midiControl plus

multiControl plus

A Control plus tartalékvilágítási központ gyártmánycsalád egy négy tagból álló berendezéssorozat, mely
egységes kialakítású, korszerű megoldást kínál mind a hagyományos fényforrásokkal szerelt, mind a
legkorszerűbb ERT-LED-ekkel működő tartalékvilágítási lámpák energiaellátására.
A moduláris felépítésén kívül különlegessége, a beépített felügyeleti WEB-es felület, mely egy egyszerű
böngésző segítségével elérhető a felhasználó számára.
ONLINE VÁSÁRLÁS

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓKKAL
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TARTALÉKVILÁGÍTÁSI KÖZPONTOK
W CONTROL PLUS TARTALÉKVILÁGÍTÁSI KÖZPONTOK

MicroControl plus központ:
Teljesítmény / áthidalási idő:
- 500W / 1h
- 200W / 3h
- 80W / 8h
Áramkörök / lámpák száma:
- 2-6 / 40-120

MidiControl plus központ:
Teljesítmény / áthidalási idő:
- 5.300W / 1h
- 2.300W / 3h
Áramkörök / lámpák száma:
- 2-32 / 40-640

MiniControl plus központ:
Teljesítmény / áthidalási idő:
- 1.500W / 1h
- 500W / 3h
- 300W / 8h
Áramkörök / lámpák száma:
- 2-32 / 40-640

MultiControl plus központ:
Maximális teljesítmény:
- 40kW
Áramkörök / lámpák száma:
- 2-96 / 40-1.920

W SCHRACK-INFO
A Control plus tartalékvilágítási központ gyártmánycsalád négy tagból áll: microControl plus, miniControl plus, midiControl plus és
multiControl plus központok.
A családon belüli négy sorozat csak a beépíthető áramkörök számában és az alkalmazható akkumulátorok kapacitásában térnek
el egymástól. A felépítése, az elérhető funkciók és szolgáltatások valamennyi készüléknél azonosak.
A berendezések hálózati üzemben hálózati feszültségről táplálják a csatlakoztatott lámpákat (230VAC), hálózatkiesés esetén az
akkumulátorokban tárolt energiát felhasználva közvetlenül akkumulátorfeszültségre kapcsolják a fogyasztókat (216VDC).
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TARTALÉKVILÁGÍTÁSI KÖZPONTOK
W RENDSZERJELLEMZŐK
- Központmérettől független egységes kialakítás
- Moduláris, 19”-os felépítés
- Memory-Card (MultiMediaCard, MMC) aljzat
- RS232 csatlakozó külső konverterek bekötéséhez
- RS485 csatlakozó buszos rendszerelemek kommunikációjához
- Két független Ethernet csatlakozó
- Integrált Web interface
- Beépített Web szerver
- Előre kialakított oldalak
- Szabadon konﬁgurálható, graﬁkus felhasználói oldalak
- Böngészővel elvégezhető konﬁguráció, beüzemelés, felügyelet
- Centronics nyomtató port
- PS2 port billentyűzet csatlakoztatásához
- Felhasználói LCD-és kezelőfelület, kurzor- és funkciónyomógombokkal
- Kiegészítő LED-es állapotjelzések
- Teljes körű akkumulátorkezelés
- Automatikus heti/havi és éves tesztek
- Áramkör felügyeleti és egyedi lámpa felügyeleti lehetőség
- Közvetlen és buszos feszültség ellenőrzési lehetőség
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- A normál és biztonsági lámpák közös kapcsolása
- A folyamatos és a készenléti, valamint a vegyes üzemmódok támogatása
- Jelszavas kezelői-felület védelem
- Karbantartás igény kijelzés
- Áramkörönkénti ISO teszt
- Szabadon programozható, beépített, galvanikusan leválasztott
digitális bemenetek külső jelzések fogadáshoz
- Konﬁgurálható, digitális kimenetek jelzésátadáshoz
- Nem törölhető elektronikus eseménynapló.
- Eseménynapló letöltés
- Normál / töltőüzem kiválasztási lehetőség
- A készülékek számos külső kiegészítővel bővíthetők, :
- Külső feszültségﬁgyelők
- Kulcsos vagy kulcs nélküli LCD-s felhasználói kezelőegység
- Világítás kapcsolási modul
- I/O modul
- Külső nyomtató
- Akkumulátor ellenőrző rendszer, mely folyamatos és
automatikus akkumulátor tesztelést tesz lehetővé (feszültség és
hőmérséklet vizsgálat)
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