OPASTAA EDELLÄSI

Keskitetty valvonta

Lonix COBA
UI

Osoitteellisen ESC -järjestelmän graafinen valvonta on mahdollista toteuttaa Lonix COBA
UI käyttöliittymällä. Tällä helppokäyttöisellä valvontaohjelmistolla saadaan helposti
keskusten ja valaisimien tiedot näkymään tasokuvissa. Näin ollen voidaan valvoa koko
kiinteistön turvavalaistusta keskitetysti yhdestä paikasta.

www.exilight.fi

ESC-200
-sarja

tekniset tiedot

Lonix COBA UI

syöttö

verkkomuuntaja

väyläjännite

valaisinlähtöjä

valaisinmäärä

mitat (mm)

230V AC, 10A

230V AC/49V AC,
500VA

65V DC

2kpl

yht. 200kpl,
100kpl/väylä

405 x 300 x 85

Pohjakuvanäkymässä näkyvät kaikki navigointipuusta tai
linkeistä valitun kerroskuvan turva- ja
poistumistievalaisimet ja niiden sijainnit kohteen
pohjakuvissa. Pohjakuvanäkymän alapuolella näkyy
ESC-200 on uudentyyppinen osoitteellinen turvavalaistusjärjestelmä, jossa ohjaus ja valvonta keskitetty valvontakeskukseen.
hälytyslista, jossa näkyy ajantasainen tieto
Järjestelmän kaikki valaisimet ovat osoitteellisia akullisia Led-valaisimia. Opaste- ja turvavalaisimet voidaan asentaa samaan
turvavalojärjestelmän
hälytyksistä.
Jokaisesta
linjaan ja kaapeloinnissa voidaan käyttää edullista KLMA
2x0,8+0,8 kaapelointia.
Tiedonsiirto
valaisimienhälytysrivistä
ja keskuksen välillä
on
linkki
pohjakuvaan,
jossa
kyseisen
hälytyksensäätöä perinteisiin
tapahtuu samassa kaapelissa jännitesyötön kanssa, joten kaapelointikustannuksissa saavutetaan merkittävää
turvavalaistusjärjestelmiin verrattuna.
aiheuttanut kohde sijaitsee.
ESC-200 keskus valvoo jatkuvasti järjestelmään kytkettyjä
valaisimia
ja tekee laidassa
itsenäisestinäkyvät
kuukausittain
lakisääteiset
testaukset.
Ikkunan
vasemmassa
keskuksen
yleiset
Lokiin kirjautuu automaattisesti tiedot sekä tehdyistä testauksista että mahdollisista vioista ja virheilmoituksista. Lokitiedot
tilatiedot mm. verkkovirtasyötön tila, linjavika, maavuoto,
on mahdollista, joko tulostaa tai siirtää keskuksessa olevan sarjaportin kautta tietokoneelle, niitä on mahdollista myös selata
ylivirta
ulkoisen voidaan
ohjauksen
tila.
tilat”
keskuksen näytöllä. Keskuksessa on kaksi valaisi väylää
joistajamolempiin
kytkeä
100”Valaisinten
kpl joko opastetai turvavalaisinta.
taulukossa
näkyvätjonka
kaikkien
keskukseen
liitettyjen
Järjestelmässä käytettävissä valaisimissa on valmiiksi
annettu osoitetieto
keskusyksikkö
tunnistaa
automaattisesti.
Turvavalaisimet voidaan asettaa joko jatkuvasti palaviksi
tai normaaleiksi
ajoittaintilat
toimiviksi
turvavalaisimiksi.
valaisinten
viimeisimmät
listamuodossa.
Taulukossa

näkyvät myös valaisinkohtaiset tiedot kuten linjanumero,
valaisimen ID numero sekä vapaamuotoinen kuvaus
(positiotieto). Taulukon valaisinriviä klikkaamalla näkyy
valaisimen tilaa kuvaava tarkenneteksti kohdassa ”Tilan
tarkenne”. Kyseisessä kentästä selviää mm. vian tyyppi
(LED-vika tai akkuvika).

Raportit -välilehdellä voidaan tarkastella keskukseen ajastettuja
raportteja. ”Raportit” –listalla näkyvät kaikki tietokantaan tallennetut
raportit. Käyttäjä voi valita haluamansa raportin listalta ja ”Hae
raportti” -painiketta painamalla kyseisen raportin tiedot haetaan
raporttinäkymään. Raporttien ajastukset määritellään käytöönoton
yhteydessä konfigurointiohjelmistolla ja niitä voi tarvittaessa muuttaa
tarvittaessa esim. kohteen poikkeavien viranomaismääräysten
vaatimalla tavalla.
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