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Plansafe CPS300
Plansafe CPS300
Osoitteellinen turvavalojärjestelmä valvoo automaattisesti
normaalikäytön aikana keskuksien ja valaisimien toimintaa.

CPS300

Järjestelmä suorittaa valaisimien sekä keskuksien
testauksen automaattisesti ohjelmoitujen testausaikojen
mukaan.
Jokaisella valaisimella on oma osoitteellinen valovahti,
näin saadaan vikatiedot, tekniset tiedot ja raportit
valaisinkohtaisesti.
Jokaisella CPS300 järjestelmään liitettävällä valaisimella
on sisäänrakennettu akku, tällöin valaisinsyötön ei tarvitse olla
palonkestävä. Syöttö tulee keskusyksiköltä.

CPS300 keskusyksikkö
Keskusyksikkö toimii valvontalaitteena ja tehonlähteenä (230v verkkosähkö) siihen kytketyille
valaisimille. Yhden keskusyksikön maksimikuormitus on 900W tai määrällisesti 240 valaisinta.
Keskuksessa ei ole omaa akustoa, jokaisella valaisimella on oma sisäänrakennettu akuston.
Valaisimille menevän syöttökaapelin ja asennuksen ei tarvitse olla palonkestävää.

Osoitteelliset valaisimet

Poistumisopasteet, turvavalot ja yhdistelmävalot voidaan kaikki kytkeä saman sulakkeen taakse.
Valaisimien toimintaperiaate määritetään ohjelmallisesti joko suoraan keskukselta tai PC:n
kautta Light Manager ohjelman avulla.

Automaattinen testaus
Plansafe järjestelmä valvoo keskuksien, opasteiden ja
turvavalojen kuntoa jatkuvasti ja suorittaa lakisääteiset
testaukset automaattisesti ohjelmoitujen testausaikojen
mukaan.

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Raportointi
Plansafe CPS 300:lta saadaan raportit lakisääteisestä
testauksesta sekä järjestelmän kunnossapitoon
liittyvistä toiminnoista. Raportit voidaan tulostaa
manuaalisesti tai automaattisesti.
- hälytyslista
- huoltoraportti
- tekniset tiedot
- huoltomääräykset
- testausraportit (keskukselle, valaisimille, akustolle)

Järjestelmään saa liittää ainoastaan
Plansafe CPS300 järjestelmän
kanssa yhteensopivia valaisimia,

Plansafe CPS300
Light Manager

Plansafe CPS300 yksikkö voidaan liittää ethernet-verkon kautta
PC:lle johon asennetaan Light Manager ohjelmisto. Light Manager
ohjelmiston avulla pystytään vaivattomasti valvomaan suurempiakin
valaisin- ja keskusmääriä.
Ohjelmiston avulla saadaan helposti
kuukausittaiset testit määritettyä ja raportit
tulostettua.
Valaisimien paikantamiseksi voidaan ohjelmaan
asentaa rakennuksen pohjapiirustus johon
valaisimet sijoitetaan. Testaus voidaan suorittaa
valaisinkohtaisesti tai koko järjestelmän
kattavasti.

Ethernet

esim. MMJ 3x2,5mm2

L,N,PE

Max. 900W tai 240 kpl valvottavaa valaisinta per CPS300 yksikkö.
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CPS300

Selitykset:

= Syöttökaapeli / Tiedonsiirto

Ei tarvetta palonkestävälle kaapeloinnille!

Tarkemmat ohjeet erillisestä suunnitteluohjeesta!

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Tehonsyöttö ja valaisien valvonta samaa kaapelia käyttäen CPS300 yksikön kautta.
Valaisinten testaukset CPS300 yksikön ohjaamana.

CPS300 YKSIKKÖ

230V
AC IP30

Nimi

Valaisinlähtöjä

CPS300/230 yksikkö

VCU*
Lisävaruste

5 (2A 230V AC)

450
Varaosat ja tarvikkeet
Tuotenumero
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Pidätämme oikeudet muutoksiin

Tuotenumero

230 V AC
vakiona IP30
On
2A
Pulverimaalattu teräs
On
On
On
2v

* Jännitevalvontayksikkö valaistuskeskuksien valvontaan
jos järjestelmään liitetään turvavalaisimia.
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CPS300 JÄRJESTELMÄ

Syöttöjännite valaisimille
IP luokka
Hälytystiedot
Sulakkeet valaisinlähdöissä
Kotelon materiaali
Syväpurkaussuoja
Ylilataussuoja
Näyttötaulu
Tehdastakuu

Nimi

xxxxxx

Poweri

CPS230

Ohjainyksikkö

1013002

Ohjauspaneli

1011620

Light Manager valvontaohjelma

1011903

VCU24/AS8

1011871

VGU230/8

Sähkönumero

