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SCHRACK INFO
Egyedi akkumulátoros irányfény és biztonsági világítási lámpatestek kényelmes vezérlése és felügyelete
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Egyszerű telepítés – csak 230 VAC hálózat szükséges
Önszerveződő rádiós hálózat
Lámpatestek közötti maximális távolság épületben 30 m (egy betonfödém nem akadály)
Európában engedélyezett működési frekvencia (868 MHz)
WLAN és DECT hálózatokkal nem ütközik
Maximum 200 lámpatest köthető egy hálózatba
Többnyelvű szoftver
Nem látható az antenna a lámpatesteken
A lámpatesteket rögzített ütemterv szerint automatikusan lehet kapcsolni (energia megtakarítás)
Állapot és hibaüzentek küldése e-mailben
Napi / heti működési ellenőrzés naplózva
Akkumulátor kapacitás teszt lehetséges (általában 3 óra)
Repeater a nagyobb távolságok áthidalására

ÚJ GENERÁCIÓS TARTALÉKVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT ELLENŐRZÉS ÉS VEZÉRLÉS
Egyedi akkumulátoros lámpatestek ellenőrzése és vezérlése a vezeték nélküli rendszerrel nagyon egyszerű. A lámpatestek
működéséhez csak a 230 V-os táphálózatot kell kiépíteni. A vezeték nélküli felügyeleti hálózat automatikusan felépül a rendszerben
lévő intelligens készülékek segítségével. Minden lámpatest rendelkezik egy vezeték nélküli kommunikációs egységgel, amely segítségével az Európában engedélyezett 868 MHz-es frekvencián kommunikál egy másik lámpatesttel vagy a központtal, továbbítva saját
vagy a hálózaton lévő másik lámpatest állapotát. Az átviteli távolság 30 m épületen belül. Repeater alkalmazásával az átviteli
távolság növelhető kedvezőtlen vételi körülmények között. A repeatert közvetlenül a 230 V-os hálózatra kell csatlakoztatni és
automatikusan áthidalja a nagyobb távolságot szoftver változtatás nélkül. A 868 MHz-es frekvenciának köszönhetően beton
födémen, falon keresztül is lehetséges a kommunikáció.
A vezeték nélküli hálózat 200 lámpatestet tartalmazhat központonként és automatikusan épül fel. A lámpatestek automatikusan
csatlakoznak a legerősebb jelszintű hálózati csomóponthoz, amely lehet egy másik lámpatest, repeater vagy a központ. A központ
napi vagy heti működés ellenőrzési tesztet indít minden a hálózatban lévő lámpatestre és ennek eredményét tárolja. Kézi vezérlésű
teszt természetesen bármikor indítható. A lámpatestek hibaüzenetei e-mailben továbbíthatók.
A vezeték nélküli rendszer központi szoftvere több nyelvű és Windows operációs rendszerre telepíthető. A szoftverben az épület
alaprajza megjeleníthető. Az alaprajzra a hálózat lámpatestei „Drag and drop” módszerrel felvihetők és az alaprajzon jelzik aktuális
működési állapotukat. Ily módon rendkívül gyorsan és könnyen behatárolhatóak a hibás lámpatestek vagy akkumulátorok.
Számos lámpatest típus központilag kapcsolható. Például megvalósítható a teljes tartalékvilágítási rendszer lekapcsolása hétvégére,
amikor a létesítményt nem használják vagy a lámpatestek átkapcsolhatók állandó üzemről készenléti üzemmódra. Így a rendszer
energiatakarékosan működik, miközben fenntartja a biztonságot.
A vezeték nélküli felügyeleti rendszer igen diszkrét, mivel az igényes esztétikai kialakítású acél vagy alumínium lámpatesteken sem
látható antenna.

VEZETÉK NÉLKÜLI VILÁGÍTÁS FELÜGYELET

Az épület alaprajza tárolható a szoftverben..

A hálózat minden lámpatestének aktuális kapcsolási állapota
egy listában egyszerűen áttekinthető.

kommen ohne sichtbare
Antennen aus.

maximum 30 m repeater nélkül

DESIGN KM

DESIGN KX

DESIGN KS

DESIGN KW

DESIGN KC

DESIGN KD

DESIGN DLE

DESIGN DO

A lámpatestek külső antenna nélküliek minden típusváltozatban.

VEZETÉK NÉLKÜLI VILÁGÍTÁS FELÜGYELET
W FELÜGYELETI KÖZPONT – RENDELÉSI VÁLTOZATOK
EEE® PC Netbook: NLWLEE1
Netbook Windows 7 operációs rendszerrel, telepített vezeték nélküli felügyeleti szoftverrel és USB koordinátor a lámpatestekkel való
kapcsolattartáshoz
USB koordinátor (rendszerenként 1 db szükséges): NLWLKOR1
Vezeték nélküli felügyeleti szoftver Windows operációs rendszerhez és USB koordinátor a lámpatestekkel való kapcsolattartáshoz
Repeater: NLWLREP1
Rossz vételi körülmények között az átviteli távolság növeléséhez
Panel PC: külön kérésre
Panel PC Windows 7 operációs rendszerrel süllyesztett beépítésre kialakítva
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RENDELÉSI SZÁM

VEZETÉK NÉLKÜLI FELÜGYELETI KÖZPONT
Netbook telepített felügyeleti szoftverrel és
USB koordinátor

9004840688269

NLWLEEE1

USB koordinátor + felügyeleti szoftver

9004840688276

NLWLKOR1

Repeater 230 VAC

9004840688283

NLWLREP1

Fali tokozat Netbookhoz

9004840688290

NLWLWGPC1

SZOFTVER

EGYEDI AKKUMULÁTOROS LÁMPATESTEK VEZETÉK NÉLKÜLI FELÜGYELETI RENDSZERHEZ
KM típus LED/ 3h 230V A C

9004840688214

NLKMU033WL

KX típus LED/ 3h 230V A C

9004840688252

NLKXU003WL

KS típus LED/ 3h 230V A C fehér

9004840688221

NLKSW003WL

KW típus LED/ 3h 230V A C falra szerelhető

9004840688245

NLKWW003WL

KW típus L ED/ 3h 230V A C mennyezetre szerelhető 9004840688238

NLKWD003WL

KC típus, prizmás, LED/3h 230V AC
NETBOOK FALI TOKOZATBAN

falra szerelhető

9004840688191

NLKCWP003W

9004840688184

NLKCDP003W

9004840688207

NLKDU003WL

9004840688160

NLDOE023WL

9004840688146

NLDLE023WL

9004840688153

NLDLQ023WL

KC típus, prizmás, LED/3h 230V AC
mennyezetre szerelhető
KD típus, fehér, LED/3h 230V AC
univerzális szerelési lehetőség
DO típus ERT-LED 3h 230V AC süllyesztett
elektronika dobozzal
DLE típus, fehér, ERT-LED 230V AC/DC
NLKMU033WL

süllyesztett
DLQ típus, matt króm, ERT-LED 230V AC/DC
süllyesztett

www.schrack.hu

