System CGLine+
autonomiczne oświetlenie ewakuacyjne z funkcją adaptacyjną

Statyczne lub adaptacyjne
kierowanie ewakuacją
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Żyj bezpiecznie
Chroń ludzi i Twoją własność
System oświetlenia awaryjnego firmy Eaton umożliwia
optymalne zarządzanie drogami ewakuacyjnymi w złożonych
budynkach. Zarządzanie ryzykiem w budynkach komercyjnych
gwałtownie się rozwija. Coraz bardziej zurbanizowane i złożone
otoczenie w połączeniu z rosnącą różnorodnością zagrożeń
dla bezpieczeństwa zmusza właścicieli i zarzadców budynków
do ponownej oceny sposobu ochrony ludzi, nieruchomości
i ciągłość procesów, które mogą być zagrożone w sytuacjach
awaryjnych. To nie tylko obowiązek prawny, ale imperatyw
moralny, finansowy i reputacyjny. W sytuacjach związanych
z pożarem, terroryzmem, przestępczością, ekstremalnymi
warunkami pogodowymi czy niepokojami społecznymi
budynki muszą być w stanie je wykryć, ostrzec i ewakuować.
Bezpieczne i terminowe zakończenie tego procesu zależy
od planowania, wyposażenia, szkolenia i infrastruktury.
Ewakuacja stwarza jednak szczególne wyzwania, gdy część
osób nie jest zaznajomiona z układem budynku i procedurami,
a zwłaszcza jeśli znajdują się one w dużych, gęsto zaludnionych,
obarczonych wysokim ryzykiem lub złożonych obiektach, takich
jak dworce kolejowe, centra handlowe, lotniska, stadiony,
budynki rządowe lub obiekty rekreacyjne. W sytuacji zagrożenia
pojawia się panika, która powoduje, że podejmowanie
prawidłowych decyzji może zostać zakłócone. Prowadzi to do
zatłoczenia,opóźnienia ewakuacji bądź może prowadzić ludzi do
stref zagrożenia. Badania zachowań tłumu i rozwój technologii
potwierdziły i uwidoczniły potrzebę modelowania scenariuszy
ewakuacji dostosowanych do różnych okoliczności i budynków.
Firma Eaton opracowała System Ewakuacji Adaptacyjnej,
który jest w stanie zidentyfikować najbezpieczniejszą drogę
wyjścia w danych okolicznościach i poprowadzić ludzi do niej
przez inteligentne oznakowanie. Zdolność takich systemów do
poprawy bezpieczeństwa została potwierdzona przez badania
naukowe i organizacje techniczne.

Ewakuacja adaptacyjna
Adaptacja:
Dostosowanie sie do zmian w otoczeniu

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dostarczaniu systemów
bezpieczeństwa, w szczególności oświetlenia awaryjnego, system
Ewakuacji Adaptacyjnej firmy Eaton umożliwia szybsze, bezpieczniejsze
i bardziej sprawne przeprowadzenie ewakuacji, w szczególności,
gdy jest zintegrowany z systemem powiadamiania głosowego
i dźwiękowego, który zapewnia dodatkowe wskazówki.
Po zainstalowaniu, system jest zaprogramowany na szereg
potencjalnych dróg wyjścia. Na podstawie informacji uzyskanych
z telewizji przemysłowej, systemu detekcji pożaru i innych
urządzeń, które wskazują charakter i lokalizację zagrożenia,
może wybrać najbezpieczniejszą i najszybszą drogę ewakuacji
a operator systemu w budynku ma możliwość zaakceptowania
lub odrzucenia tego zalecenia tak, aby ewakuowani ludzie
mogli być odpowiednio kierowani.
W przeciwieństwie do systemów „aktywnych“ i „dynamicznych“,
technologia Eaton jest w pełni elastyczna a jej instrukcje można
modyfikować w czasie rzeczywistym. Został on gruntownie
przetestowany i jest zgodny z aktualnymi wymogami
regulacyjnymi.
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Ewakuacja statyczna czy dynamiczna
1. Sytuacja normalna

Statyczne znaki kierunku ewakuacji
RESTAURACJA

WEJŚCIE

W sytuacji zagrożenia pojawia się panika, która
powoduje, że podejmowanie prawidłowych decyzji
może zostać zakłócone. Może to prowadzić do
zatłoczenia, opóźnienia ewakuacji lub nawet
prowadzić ludzi do stref zagrożenia.

WINDA

ALARM

Badania zachowań tłumu i postępy technologii
potwierdziły i uwidoczniły potrzebę modelowania
scenariuszy ewakuacji dostosowanych do różnych
okoliczności i budynków.

Sklepy

Wyjście ewakuacyjne

Ludzie

Strefa zagrożenia

W standardowej
konfiguracji, zgodnie
z zasadami znaki
kierunku ewakuacji
umieszczone
w budynkach wskazują
alternatywną drogę
do wyjścia.

Oprawa pulsująca

Adaptacyjne znaki kierunku ewakuacji
RESTAURACJA

W zależności od predefiniowanych
scenariuszy oprawa Matrix może zmieniać
kierunki strzałki lub wyświetlić czerwony
krzyż symbolizujący brak przejścia.

WEJŚCIE

Eaton opracował System Ewakuacji
Adaptacyjnej, który może zmieniać kierunki
drogi do wyjścia na podstawie przewidzianych
wcześniej scenariuszy, aby prowadzić ludzi do
najbezpieczniejszego wyjścia.

WINDA

ALARM

Oprawa Matrix jest wyposażona
w dodatkową funkcję zwiększającą
rozpoznawanie znaku poprzez jego
pulsowanie.
W czasie ewakuacji
drogi do wyjścia
można wyróżnić za
pomocą migającego
znaku co zapewnia
jego lepszą
rozpoznawalność a
wszystkie drogi do
wyjścia można łatwiej
odnaleźć.
4
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2. Ewakuacja z nadmiernym
zatłoczeniem drogi do wyjścia

RESTAURACJA

3. E
 wakuacja z nadmiernym zatłoczeniem drogi do wyjścia
i pojawieniem się zagrożenia przy wejściu do budynku

WINDA

RESTAURACJA

WINDA

WEJŚCIE

WEJŚCIE

ALARM

ALARM

Wyniki badań
pokazują, że podczas
ewakuacji ludzie
podświadomie kierują
się do drzwi którymi
weszli do budynku.
Może to prowadzić
do nadmiernego
zatłoczenia na drodze
ewakuacyjnej.

RESTAURACJA
RESTAURACJA

WINDA
WINDA

Standardowe
oznaczenia
kierunku ewakuacji
doprowadzą ludzi
do najbliższego
wyjścia bez
względu na
aktualną sytuację.

RESTAURACJA

WINDA

WEJŚCIE

WEJŚCIE
WEJŚCIE

ALARM
ALARM

ALARM

W przypadku
zablokowanych
przejść ludzie zostaną
przekierowani
na bezpieczną
drogę do wyjścia
ewakuacyjnego.

Matrix CGline+
nie tylko wskazuje
bezpieczną drogę,
ale również może
zatrzymać ludzi
w bezpiecznym
miejscu na
czas usunięcia
zagrożenia.
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Matrix CGLine+
Matrix CGLine+ to adaptacyjne znaki kierunku ewakuacji
umożliwiajace dostosowanie drogi ewakuacyjnej do aktualnych
zagrożeń w budynku. Matrix CGLine+ może zmieniać kierunek
strzałki w celu skrócenia czasu i zwiększenia bezpieczeństwa
ewakuacji z budynku.
Oprawa Matrix wyświetla strzałkę, która może być skierowana
na żądanie w jednym z czterech kierunków. Dodatkowa funkcja
przewijania strzałki znacznie zwiększa rozpoznawalność znaku
w oświetlonych pomieszczeniach oraz daje jednoznaczną
informację ludziom posiadającą wadę słuchu. Matrix może także
wyświetlać czerwony “X” informujący o zablokowaniu przejścia.

Kontroler sieciowy AE CGLine+

9 09 190 01 1

9 09 190 01 1

7 8
77 88
7 8
7 88
7

9 09 190 01 1

2 3
2 3
2 3

4 45 564 65 6

4 45 564 65 6

2 3
2 3
2 3

2 33
2
2 3

4 45 564 65 6

4 45 564 65 6

2 33
2
2 3

22 33
2 3

4 4556465 6

22 33
2 3

9 09 19001 1

Scenariusz Scenariusz
podstawowy aktywny

4 4556465 6

7 8
7 8
7 8
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...przy niskich kosztach
operacyjnych

Oprawy Matrix są wyposażone
w przyjazne środowisku
baterie litowo-jonowe o niskim
zużyciu energii i minimalnym
poziomie samorozładowania,
wspólpracujące z zaawansowaną
technologicznie ładowarką.
Projektowany, bezobsługowy czas
pracy wynosi 10 lat.

Przełączniki obrotowe

9 09 19001 1

Zmiana scenariusza następuję
za pośrednictwem złącza
przekażnikowego znajdujacego się
w oprawie np. sygnał z lokalnego
czujnika dymu lub ręcznego
ostrzegacza pożarowego.
Odpowiedni scenariusz ewakuacji
ustawia się przełącznikiem
obrotowym znajdującym się w
oprawie.

Opcje ustawień piktogramu
zawierają dodatkowo sposób
jego podświetlenia; może
świecić statycznie, pulsować
a strzałka może się przesuwać.
Czerwony symbol “X” także może
świecić statycznie lub pulsować
w zależności od wprowadzonych
ustawień. Wszystkie te funkcje
zostały zaprojektowane po to,
aby zwiększyć rozpoznawalność
znaków i pomóc ludziom
odnaleźć właściwą drogę do
wyjścia w sposób instynktowny.
Oprawy Matrix posiadają
dodatkowo bardzo wysoki poziom
luminancji > 1000 cd/m² dla koloru
białego dzięki czemu są dobrze
rozpoznawalne nawet w bardzo
jasnym otoczeniu.

9 09 190 01 1

Oprawy występują w dwóch
wariantach stopnia szczelności
IP42 oraz IP65 co umożliwia
ich stosowanie zarówno
w standardowych pomieszczeniach
jak i w środowisku wilgotnym lub
zapylonym.

...z lepszą widocznością

Pełną funkcjonalność opraw
Matrix osiągniemy po podłączeniu
do kontrolera sieciowego AE
CGLine+. Zmianę kierunku strzałki
ze scenariusza podstawowego na
aktywny możemy zaprogramować
przy pomocy oprogramowania
PC-Software. Możemy ustalić aż
do 30 scenariuszy ewakuacji.

7 8
7 8
7 8

Oprawa posiada programowalny
czas pracy z baterii 1h lub 3h
co znacznie ułatwia realizację
dowolnego projektu.

...dostosowanego do sytuacji

7 8
7 88
7

Matrix jest pierwszą oprawą ze
zmiennym znakiem kierunku
ewakuacji zgodnym z ISO 7010.
Strzałka może wskazywać
na żądanie jeden z czterech
kierunków ewakuacji. Dodatkowo
może wyświetlać czerwony
“X” informujący o zablokowaniu
przejścia.

7 8
77 88

...do elastycznego oznakowania
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Scenariusz podstawowy

Scenariusz aktywny

Matrix CGLine+
Matrix 20m CGLine+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrix CGLine+

•
•
•

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ze zmiennym znakiem kierunku ewakuacji
Może być stosowana jako standardowy znak statyczny
Bez konieczności stosowania dodatkowych znaków foliowych
Programowalny czas pracy z baterii 1h lub 3h
Zwiększona rozpoznawalność znaku dzięki możliwości ustawienia przewijania się strzałki
Zmienny znak kierunku ewakucji umożliwia przekierowanie ludzi na bezpieczna drogę ewakuacji
Współpracuje ze standardowym kontrolerem sieciowym CGLine+ jak i adaptacyjnym AE CGLine+
Zmiana kierunku strzałki następuje za pośrednictwem złącza przekaźnikowego w oprawie lub
sygnału cyfrowego z kontrolera sieciowego AE CGLine+
Luminancja dla koloru białego > 1000 cd/m² dzięki zastosowaniu wydajnych diod LED
Przyjazna środowisku dzięki zastosowaniu baterii litowo-jonowych
Solidna obudowa o stopniu odporności na uderzenia IK 07
Dostępna z IP42 lub IP65
Kilka wejść kablowych od góry i od tyłu obudowy umożliwiających oprzewodowanie przelotowe dla
przewodu zasilającego i komunikacyjnego
Oprócz testów automatycznych dodatkowa funkcja testu ręcznego uruchamianego magnesem
Status oprawy wyświetlany poprzez dwukolorową kontrolkę LED umieszczoną na obudowie
Funkcja zdalnej blokady uruchamiana na czas zaplanowanego odłączenia zasilania zabezpiecza
przed niepotrzebnym rozładowaniem baterii (tylko z kontrolerem sieciowym CGLine+)

Strumień światła ΦE/ΦN
pod koniec czasu pracy awaryjnej

100%

Sposób montażu

Automatyczny zgodny z PN EN 62034 do
wspólpracy z CGLine+
naścienny

Kolor obudowy

Biały

Testowanie
Materiał obudowy

Poliwęglan

Stopień szczelności

IP42, IP65

Złącza

Szybkozłącza (L, L’, N, PE, magistrala CGLine+) linka lub drut
od 0,5 do 2,5 mm²

Zasilanie

230V ~ 50/60Hz

Zakres temperatury pracy

Wymiary w (mm)

+5°C do +35°C

Akumulator

3,6 V / 3,3 Ah Li-Ion

Źródło światła

145

Matryca LED

Szczegóły zamówienia
Kod zamówienia Produkt

40071777002 Matrix 1-3h CGLine+ IP42
248

Zasięg
rozpoznawania

Autonomia

Pobór mocy

20m

1/3h
1/3h

6,6 W / 13,8 VA

20m

40071777003 Matrix 1-3h CGLine+ IP65

6,6 W / 13,8 VA

Ustawienia przełącznika obrotowego:
Ustawienia “Scenariusz podstawowy”

0

42.5

1

2

3

4

X

Ustawienia“Scenariusz aktywny”

0

1

2

5

Strzałka przesuwa się lub pulsuje*

3

4

5

6

7

8

9

X

*Tylko po podłączeniu do kontrolera sieciowego AE CGLine+ i zaprogramowaniu.
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System AE CGLine+
Funkcje i korzyści
Kontroler sieciowy CGLine+ umożliwia utrzymanie opraw z własnym zasilaniem w stanie pełnej gotowości do działania w sytuacji zagrożenia.
Jeden kontroler sieciowy CGLine+ może nadzorować aż do 800 opraw CGLine+. Oprawy mogą być podłączone na 2 magistralach do 400 sztuk
każda lub na 4 magistralach po 200 sztuk.

W celu zwiększenia przejrzystości systemu oraz dywersyfikacji rozładowania akumulatorów w czasie testów, oprawy możemy podzielić
na grupy: do 8 grup dla 4 magistral i do 16 grup dla 2 magistralach.
Podział na grupy może uwzględniać strefy pożarowe, piętra, pomieszczenia itd.
Magistrala 1
Magistrala 2
Magistrala 3

@
Zintegrowana
funkcja e-mail

Magistrala 4

1

2

3

200

1

2

3

200

1

2

3

200

1

2

3

200

Kontrola bezpieczeństwa z dowolnego miejsca

Zintegrowany serwer sieciowy umożliwia zdalne
monitorowanie, sterowanie i wizualizację wszystkich opraw
podłączonych do kontrolera sieciowego CGLine+. Dostęp
do kontrolera sieciowego można uzyskać z dowolnego
PC poprzez ogólnodostępną przeglądarkę internetową po
wpisaniu adresu sieciowego IP sterownika. Nie jest do tego
wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Automatyczne powiadomienia e-mail
Połączenie po
adresie IP

Zintegrowana usługa e-mail automatycznie wysyła
wiadomości do skonfigurowanych adresatów. W kontrolerze
można ustalić do 10 adresów z podziałem na poziomy
krytyczne. Celem tej funkcji jest niezwłoczne powiadomienie
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w budynku
o usterkach lub zaniku napięcia także w sytuacji, gdy w tym
momencie nie mają oni połączenia on-line z kontrolerem
sieciowym.

Automatyczne testy w ustalonych odstępach
czasowych

Rozpoczęcie i przedziały czasowe rozpoczęcia testów
funkcji i baterii można ustalić co do minuty tak, aby w jak
najmniejszym stopniu zakłócały pracę w budynku. Funkcja ta
daje także możliwość zdywersyfikowania testów baterii, aby
nie zostały rozładowane wszystkie w tym samym czasie.
Zgodnie z normami wyniki testów są przechowywane
w historii zdarzeń przez okres co najmniej 4 lat.

Magistrala komunikacyjna CGLine+

Wykonanie magistral komunikacyjnych w systemie CGLine+
jest niezwykle proste. Komunikacja kontrolera sieciowego
z oprawami odbywa się poprzez przewód 2 żyłowy bez
ekranowania i bez polaryzacji. Topologia magistrali jest
dowolna. Możliwe jest także doprowadzenie zasilania
i komunikacji jednym przewodem.

8
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System AE CGLine+
Szybsze projektowanie i uruchomienie

Długi czas pracy i niskie koszty obsługi

Własne zasilanie rezerwowe

Uniwersalne złącza komunikacyjne

System AE CGLine + może obsługiwać zarówno standardowe
oprawy CGLine + jak i oprawy o zwiększonej afordancji oraz oprawy
ze zmienną strzałką kierunku ewakuacji Matrix. Takie rozwiązanie
łączy funkcje standardowego oraz adaptacyjnego oświetlenia
ewakuacyjnego co znacznie obniża koszty projektowania instalacji,
uruchomienia i obsługi systemu.

Kontroler sieciowy posiada własne zasilanie rezerwowe co pozwala
na zmianę scenariuszy ewakuacji także w przypadku zaniku zasilania
sieciowego. Zasilacz rezerwowy umożliwia niezależne
funkcjonowanie kontrolera przez co najmniej 3 godziny przy pełnym
obciążeniu 800 opraw na 4 magistralach. Baterie rezerwowe oraz
ładowarka są stale monitorowane przez kontroler a usterka jest
sygnalizowana w czasie rzeczywistym.

Zastosowane baterie oraz nowoczesna technologia ładowania
zapewniaja długi czas pracy systemu. Układ ładowania
zaprojektowano tak, aby straty energii były minimalne. Zużyte lub
uszkodzone baterie można wymienić szybko i w prosty sposób,
aby system był w pełni gotowy na wypadek konieczności
ewakuacji.

Złącza przekaźnikowe umożliwiają odbiór sygnałów przez centralkę
oświetlenia adaptacyjnego AE CGLine+ z dowolnego systemu
bezpieczeństwa jak np. system detekcji pożaru, CCTV, itp. dowolnego
producenta. To proste rozwiązanie umożliwia bezpieczne przesyłanie
sygnałów bez konieczności stosowania specjalnych protokołów,
interfejsów i bramek.

Konfiguracja systemu CGLine+:
Monitoring
przez przeglądarkę
internetową

Wejścia przekaźnikowe:
10 wejść w standardzie
opcjonalnie do 30 wejść
CGLine+ Bus
(do 4 magistral)

Kamery

System Ewakuacji Adaptacyjnej:
- kontroler sieciowy CGLine+,
- zasilanie rezerwowe,
- wejścia przekaźnikowe

Oprawy

Antypaniczne, znaki statyczne
i adaptacyjne mogą
pracować na jednej magistrali
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Projektowanie i programowanie

W oparciu o analizę ryzyka i wynikającą
z niej koncepcję ewakuacji, funkcję
każdej oprawy należy zdefiniować
w tabeli scenariuszy.
Konfigurację systemu AE CGLine +
wykonuje się za pomocą
oprogramowania PC-Software, które
służy również do definiowania struktury
systemu CGLine + (tj. definiowania
magistrali, grup testowych i stref
lokalnych).

Zdefiniowany scenariusz dla AE CGLine+
Nazwa projektu

Imię i Nazwisko
Stanowisko

Opis

Podpis
Data/Rewizja

Adr.(1-800)

ID

Rodzaj oprawy

(unikalny

Test Grupy

Strefa

Nazwa

Opis oprawy

1

ED93EF

1

1

Oprawa 001

Matrix 1-3h
CGLine +

Matrix

SD

BR

SX

MD

2

BB48F8

2

1

Oprawa 002

Matrix 1-3h
CGLine +

Matrix

SR

BR

SX

SX

3

ECFB8C

1

1

Oprawa 003

Matrix 1-3h
CGLine +

Matrix

BL

SX

BR

MR

4

ECFF6B

2

1

Oprawa 004

CrystalWay 1-8h
IA CGLine +

IA

B

B

B

B

5

BCFD67

1

1

Oprawa 005

NexiTech 3h
IA CGLine+

IA

S

B

B

B

adres oprawy)

(Standardowa,
IA, Matrix)

Domyślny

Scenariusz 1

D : Dół

P : Pulsujący

R : Prawo

M : Przesuwający
OFF : Pusty
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Scenariusz 3

S : Ciągły

B : Migający
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Scenariusz 2

L : Lewo
U : Góra

X : Czerwony X

Projektowanie i programowanie
Programowanie scenariuszy przy pomocy PC-Software

Konfiguracja systemu CGLine + odbywa się za pomocą oprogramowania CGLine + PC-Software. Można przypisać krótkie adresy
i unikalne nazwy opraw. Za pomocą tego oprogramowania określa się czas i interwał automatycznych testów wraz z przypisaniem
magistrali i definicją grup testowych. W rezultacie cały system można skonfigurować w trybie offline, niezależnie od tego czy sieć IT jest
dostępna.
Dzięki nowej funkcji programowania AE można łatwo zaprogramować za pomocą kliknięcia myszy, w jaki sposób dowolna oprawa AE
będzie reagować na dany scenariusz.
W strukturze drzewa pokazane są wszystkie
oprawy z funkcją adaptacyjną (AE) i dodatkową
funkcją pulsowania (IA). Dla każdej oprawy
można wybrać kierunek strzałki, który będzie
wyświetlany w danym scenariuszu lub czy
oprawa będzie wyświetlać czerwony krzyżyk
(statyczny lub pulsujący), aby zablokować
niebezpieczną trasę do wyjścia.

Każdy scenariusz może jednocześnie
wykorzystywać oprawy adaptacyjne Matrix
jak i inne, tyllko z funkcją IA. Tak więc, oprócz
możliwości kierowania ludźmi w bezpiecznym
kierunku, funkcja IA podniesie rozpoznawalność
znaków ewakuacyjnych i podkreśli potrzebę
pilnej ewakuacji z budynku.
Funkcja IA w oprawach Matrix posiada dwie
opcje: strzałki mogą pulsować lub przesuwać
się w kierunku który wskazują.

Konfigurowanie oprawy Matrix
Oprawy CGLine + tylko z funkcją IA również
można zaprogramować na dwa sposoby.
Pulsowanie znaku ewakuacyjnego może działać
płynnie lub szybko.

W celu usprawnienia programowania,
konfiguracje jednych opraw można kopiować
do innych o tym samym ustawieniu w danym
scenariuszu jak na przykład nad wyjściami
z kilkoma drzwiami obok siebie, które są często
stosowane w dużych budynkach.

Kofigurowanie oprawy z funkcją pulsowania IA
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Montaż
Instalacja

Centrala sterująca systemu AE CGLine + jest przewidziana do montażu na ścianie. Posiada metalową obudowę z przezroczystymi
drzwiami, które umożliwiają łatwą kontrolę wizualną podstawowych stanów systemu, takich jak obecność zasilania i komunikację na
magistralach monitorująco-sterujących. W górnej części oraz z tyłu obudowy znajdują się przepusty kablowe do podłączenia przewodów.
Dodatkowa osłona boczna ułatwia dostęp do okablowania podczas instalacji i uruchomienia systemu.

Aby uniknąć nieupoważnionego dostępu do centrali, jej drzwi można wyposażyć w klucz (wyposażenie dodatkowe, opcjonalne)

Kotroler sieciowy AE CGLine+

Osłona boczna

Złącza wejść przekaźnikowych są
łatwo dostępne i ponumerowane
za pomocą numeru scenariusza,
który pozwala na proste i bezpieczne
połączenie sygnałów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-Component Enclosure

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3-Component Enclosure

600

600
Status zasilania
rezerwowego

550

Numer scenariusza

Wymiary w mm:

2-Component Enclosure

285

Niewykorzystany

3-Component Enclosure

600

550

100

600

ø10,5mm

1 2 3 4 5 Styk
6 7 bezpotencjałowy
8 9 10
11 12 13 14 15 16 1

634

634

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Plug-in depth

Standard: T400ø10,5mm
= 305mm (T300 -100m

min: T400 = 255mm (T500 +100mm

285
285

634
600

634
T2

max: T400 = 330mm
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Plug-in depth
Standard: T400 = 305mm (T300 -100mm)
Patch area
min: T400 = 255mm (T500 +100mm)
Standard: 90mm
max: T400 = 330mm

Dane systemu

System AE CGLine+

AE CGLine+ system bez zasilania z podtrzymaniem

System Ewakuacji Adaptacyjnej CGLine+

• System oparty na technologii CGLine + umożliwia sterowanie i monitorowanie statycznych opraw
awaryjnych, a także opraw oświetleniowych do ewakuacji adaptacyjnej i zwiększonej rozpoznawalności
• Wyposażony w zasilanie awaryjne zapewniające bezpieczne działanie kontrolera w przypadku awarii
zasilania. Opcjonalnie dostępne bez zasilania awaryjnego w przypadku istniejącego zasilania rezerwowego.
• Posiada od 10 do 30 bezpotencjałowych wejść przekaźnikowych do odbioru sygnałów z innych urządzeń,
takich jak np.; system monitoringu, systemy przeciwpożarowe, BMS, CCTV, wyzwalacze ręczne, itp.
• Jedna centrala obsługuje do 800 opraw (4 magistrale po 200 opraw lub 2 magistrale po 400 opraw)
• Oprawy do adaptacyjnej ewakuacji, podwyższonej rozpoznawalności i standardowe oprawy CGLine +
można dowolnie mieszać na każdej magistrali.
• Zintegrowany serwer internetowy umożliwia zdalną wizualizację i monitorowanie
• Automatyczna funkcja wyszukiwania opraw. Każda oprawa posiada unikalny adres nadany fabrycznie.
• Proste przydzielanie krótkich adresów
• Możliwość wprowadzania indywidualnych opisów dla każdej oprawy (do 20 znaków)
• Wyraźnie pokazane rozmieszczenie opraw w maksymalnie 8 strefach na magistralę
• Definiowalne harmonogramy automatycznych testów sprawności opraw oraz czasu pracy z baterii
• Definiowanie do 8 grup testowych dla testu sprawności opraw (FT) i testu czasu pracy z baterii (DT)
• Zapisywnie historii zdarzeń przez okres co najmniej 4 lat
• Usługa poczty elektronicznej do automatycznego wysyłania wiadomości e-mail w razie wystąpienia
usterek do 10 adresów e-mail, z możliwości podziału na 2 grupy odbiorców
• Funkcja blokady pracy z baterii dla wszystkich opraw, dla magistrali, dla strefy lub pojedynczej oprawy
• Możliwość centralnego załączania/wyłączania pracy sieciowej dla wszystkich opraw, dla magistrali,
dla strefy lub pojedynczej oprawy
• Dwustopniowe hasło dostępu dla administratora i dla użytkownika
• Wizualizacja rozmieszczenia opraw awaryjnych na maksymalnie 30 różnych rzutach
• Efektywna i wygodna analiza rejestru historii zdzrzeń przy użyciu oprogramowania PC CGline+

Wymiary (Dł x Szer x Wys)

Montaz naścienny –
Z wbudowanym akumulatorem: blacha stalowa
Bez akumulatora (40071777994): ABS

Typ obudowy
Stopień szczelności

Zestaw akcesoriów do wprowadzania przewodów

Z wbudowanym akumulatorem: IP30
Bez akumulatora (40071777994): IP65

Zasilanie

230 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy

Z wbudowanym akumulatorem: 50 W / 97 VA

Złącza

Zasilanie: do 2.5 mm²
Magistrale komunikacyjne: do 1.5 mm²
Złącza przekażnikowe: do 2.5 mm²

Akumulatory

Zakres temperatury pracy
Waga

Szczegóły zamówienia

Z wbudowanym akumulatorem: 600 x 600 x 634 mm
Bez akumulatora (40071777994): 310 x 145 x 436 mm

Kwasowo-ołowiowe 4 x 12 V, 7 Ah
0 do 35°C

Z wbudowanym akumulatorem: 55 kg

Typ

Nr. zamówienia

Produkt

AE CGLine+, 3 h, 20 wejść przekaźnikowych

40071777992

AE CGLine+, 3 h, 30 wejść przekaźnikowych

40071777993

Zawiera kontroler sieciowy CGLine+, ładowarkę, akumulatory 3 h, złącza i moduł przekaźnikowy
z 20 wejściami, obudowę z blachy stalowej do montażu naściennego

AE CGLine+, 10 wejść przekaźnikowych*)
(bez baterii)

40071777994

AE CGLine+, 3 h, 10 wejść przekaźnikowych

PC Software CGLine+

40071777991

40071361178

Zestaw akcesoriów do wprowadzenia
40071777996
przewodów od góry (Nie dotyczy 40071777994)

Zawiera kontroler sieciowy CGLine+, ładowarkę, akumulatory 3 h, złącza i moduł przekaźnikowy
z 10 wejściami, obudowę z blachy stalowej do montażu naściennego

Zawiera kontroler sieciowy CGLine+, ładowarkę, akumulatory 3 h, złącza i moduł przekaźnikowy
z 30 wejściami, obudowę z blachy stalowej do montażu naściennego

Zawiera kontroler sieciowy CGLine+, złącza i moduł przekaźnikowy z 10 wejściami, obudowę z tworzywa
do montażu naściennego, przeznaczona do zewnętrznego zasilacza gwarantowanego.
Oprogramowanie CGLine+ do programowania standardowych i systemów adaptacyjnych CGLine+
Listwa szczotkowa do wprowadzania kabli (EATON NWS-2 / BUE / LEI / KF) i szyna do
mocowania kabli w obudowie 19“ (EATON NWS-KBL / B19 / M)

* 20 lub 30 wejść na zapytanie
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Notatki:
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Eaton jest spółką zarządzającą energią, której sprzedaż w 2017 roku
wyniosła 20,4 miliarda USD. Dostarczamy energooszczędne
rozwiązania, które pomagają naszym klientom efektywniej zarządzać
energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną w sposób bardziej
wydajny, bezpieczny i zrównoważony. Eaton dąży do poprawy jakości
życia i środowiska dzięki wykorzystaniu technologii i usług zarządzania
energią. Eaton zatrudnia około 96 000 pracowników i sprzedaje
produkty klientom w ponad 175 krajach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Eaton.com.

Polska
www.eaton.pl
www.cooperindustries.com.pl
Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk
ul. Galaktyczna 30
tel.: (58) 554 79 00, 10
fax: (58) 554 79 09, 19
e-mail: pl-gdansk@eaton.com
Cooper Industries Poland LLC Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
02-255 Warszawa
ul. Krakowiaków 34
tel.: (22) 320 50 10
e-mail: biuro@cooperindustries.com.pl
awaryjne@cooperindustries.com.pl
© 2018 Eaton Corporation
All Rights Reserved

Zastrzgamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
opisanych w tym dokumencie. Wiążące informacje znajdą się w
potwierdzonej przez Eaton aktualnej dokumentacji technicznej oraz
w potwierdzeniu zamówienia. Zdjęcia i rysunki również nie
gwarantują określonego układu lub funkcjonalności. Ich użycie w
jakiejkolwiek formie wymaga wcześniejszej zgody Eaton. To samo
dotyczy znaków towarowych (szczególnie Eaton, Moeller, CutlerHammer i CEAG). Warunki handlowe znajdują się na stronach
internetowych Eaton i potwierdzeniach zamówień Eaton.
Eaton jest zastrzeżonym znakiem handlowym Eaton Corporation
Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do ich właścicieli.

