NL SENTRAL 254
!

Programmerbar
overvåking/styring og
dimming av opp til
254 armaturer.

!

NeptoBus med 2
utgående linjer

!

Brannalarm inngang

Nepto-254 er nødlyssentralen for armaturer tilkoblet via

!

Selvidentifisering av
tilkoblede armaturer

NeptoBus. Sentralen har to utgående NeptoBus-datalinjer for

!

LAN interface, TCP/IP
som tilleggsvalg

siden automatisk identifieres av sentralen. Ved behov kan

!

GSM feilalarm via SMS
som tilleggsvalg

flere sentraler sammenkobles via LAN og overvåkes lokalt

!

Fase-/
Gruppesentralovervåking
som tilleggsvalg

programvare. Alarminnganger fra brannalarmssentral og

Opp til 64 innganger /
32 utganger styrbare

avhengig av situasjon.

!

NEPTOLUX SENTRAL 254
hver 127 stk markerings- og/eller ledeysarmaturer som

eller på distanse med hjelp av NeptoGraphics PCadgangskontroll finnes for å kunne tenne/slukke nødlysene

I normalbruk forsyner sentralen driftspenning til armaturene
IP21

F

og samtidig utføres automatisk testning av systemets
funksjoner i.h.h.t. EN 1838, 50172. Alle hendelser

Neptolux tilbyr en ny og
moderne løsning tilpasset
dagens krav til et
økonomisk,driftssikkert og
miljøvennlig nødlysanlegg.

memoreres i sentralens minne og kan avleses i
manøverpanelets display samt videresendes via LAN og
GSM-SMS som opsjon. Alarmsendere for SIA-format mot
alarmsentral finnes som tileggsvalg. Sentralen overvåker
også gruppesentraler for å sikre opptenning ved lokal

Den tradisjonelle inndelingen i
atskilte grupper med ledelys og
markeringslys er nå historie.
Armaturene installeres fritt på
Nepto-bussen, og sentralen
gjenkjenner selv armauren med
adresserbar elektronikk.

Strømutkobling.

Fjernovervåking, grafisk
presentasjon via PC, dimming,
LAN-tilkobling, GSM-alarm,
SIA-alarm osv. er naturligvis å
få som ekstrautstyr.
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Tekniske data

Artikkelnummer

!

Driftsspenning:
230 VAC
35 VDC

!

Effekteforbruk:
Maks. 220 W

!

Blyakkumulator:
12 V / 7,2 Ah

!

Driftstemperatur:
5°C
+40°C

!

Maks. luftfuktighet: 95%
ikke kondenserende

!

Materiale: Montasjeskap
og displaypanel i
hvitlakert stålplate.
Driftstransformator i
PVC-plast.

Artikkelnr.:
NEPTO-254
(ingår)

Reservedeler:
Blyakkumulator

12V / 7,2Ah

Tilbehør:
Ethernet-modul, LAN-tilkobling
GSM-modul, feilalarm ved SMS

!

Montasje: på vegg

!

Mål (h x b x d)
Sentralenhet:
430 x 275 x 85 mm
Displaypanel:
144 x 147 x 29 mm

!

Vekt inkl. batteri: 9 kg

CPD

Artikkel:
Neptolux central 254
Driftstransformator 230VAC till 35VDC

HHL-LAN
SIEMENS
TC35
Ekstra utgangsmodul med 8stk. potensialfrie utganger
EXTOUT-8
Ekstra inngangsmodul med 16stk. potensialfrie innganger IN-16
DIL-128
Serieintaerface for EXTOUT-8 og IN-16
Displaypanel
NL-KLG

Installasjon
Montering Box og transformator montert på veggen. Displayet kan
monteres opp til 500 meter fra hovedenheten.

EN

Utfärdare

Namn

NEPTO-254-v422

Datum

2012-11-30

Version

4.22
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