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OVERVÅGNINGSSYSTEMER
Logica FM
Det enkelte sikkerhedsbelysningssystem
Logica FM er et modulært opbygget, decentralt sik-
kerhedsbelysninsanlæg med et priseffektivt kontrol 
og overvågningssystem.

Overvågningssystemet sørger for funktions- /kapa-
citetstests på de programmerede tidspunkter og 
eventuelle tilbagemeldinger til kontrolenheden.

Anlægget er forsynet med programmerbare inputs, 
som f.eks. kan anvendes til ”zone-tænd/sluk”, sluk-
ning af flugtvejsskilte ved alarmindkobling, zone-
dæmpning i f.eks. mødelokaler / biografer m.v.

Windows baseret Logica Visual software gør det 
nemt at overskue systemet. De forskellige nød- og 
belysningssystemer kan placeres på importerede 
layouts.

Logica FM GSM modem

Logica FM kontrolenhed Logica FM LON/EIB/BUS interface Logica FM software Kan bruges med Indica

Kan bruges med 3LiKan bruges med 3LuLogicia FM converter






Højeste grad af fleksibilitet for alle. Fra rådgiver til bruger. 

Systemets arbejdsfrekvens er 2,4GHz. 

Integrering af LON og andre BMS systemer. 

Nem udvidelsesmulighed.  

Ingen anvendelse af brandsikkert materiel. 

Automatisk adressering. 

Overvågning, kontrol og automatisk test af anlægget. 

Fejlmelding på armaturniveau med klar tekst. 

Tidspunkt og interval for funktionstest af anlæg. 

Tidspunkt og interval for kapacitetstest af armaturer. 

Manuel test af enkelte armaturer eller grupper v. behov. 

Standardkomponenter og moduler. 

Fjernstyring via Internet / Intranet. 

Direkte kommunikation via PC, via ethernet eller GSM. 

ACAD tegninger kan integreres i systemet. 

Konfiguration af udvidelser m.v. ved hjælp af to tastetryk. 

Logica er produceret efter EU specifikation ERC/REC 70-03 

Windows baseret Logica Visual software 

Melding af fejl fremkommer på armatur, i tabel og klar tekst 

Melding om armaturers ID, batterikapacitet, i test eller dæmpet, i 
tabelform 

EVEN / OD konfiguration til alle tests 

Logbog lagres i systemet for 2 år 

Programmerbare inputs 

SMS besked ved alarm 

Dæmp af udvalgte  armaturer 

Systemets highlights 

Software d i  contro l lo i l luminotecnico
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Da denne tryksag ikke kan dække alle de muligheder, dette system har, anbefaler vi, at man ringer til en af vore konsulenter og får 
en uddybende snak om Logica FM systemet og de tilsluttede armaturer. Vi udarbejder gerne et uforbindende forslag / tilbud.   

Screenshot fra Logica Visual software 

Nem og enkelt installation

Logica FM er det optimale system 
for renovering af ældre bygning-
er, hvor sikkerhedsbelysningsan-
lægget skal udskiftes eller nyetab-
leres.

Armaturerne for Logica FM tilslut-
tes kun forsyningsspænding, al 
kommunikation sker via den lille 
FM antenne. 

Armaturerne kommunikerer 
gennem og via hinanden, som et 
router system.

Kontrolenheden i systemet 
bygger automatisk kommunika-
tionsstrukturen op, for at få de 
bedst mulige signalveje. Fjernes 
et armatur opbygges straks en 
anden signalvej.

Systemet er selv-konfigurerende 
og hvert armatur er fra fabrikken 
forsynet med en unik adresse, 
som således ikke skal indstilles på 
armaturerne og kræver derfor in-
gen tid rent installationsmæssigt.

En udvidelse eller ændring af in-
stallationen registreres helt enkelt 
på systemet, med et par tastetryk.

		Op til 900 armaturer 
pr. kontrolenhed.

		Integrering af LON og 
andre BMS systemer.

		Automatisk adresse-
ring.

		CAD tegninger kan 
integreres i systemet.

		Overvågning, kontrol 
og automatisk test af 
anlægget.

		Fejlmelding på arma-
turniveau med klar 
tekst.

		Manuel test af enkelte 
armaturer eller grup-
per ved behov.

		Fjernstyring via Inter-
net / Intranet.

		Direkte kommunikati-
on via PC, via ether-
net eller GSM.

		Melding om armatu-
rers ID, batterikapaci-
tet, i test eller dæm-
pet, i tabelform.

		Melding af fejl frem-
kommer på armatur, i 
tabel og klar tekst.

		SMS besked ved 
alarm.

		Standardkomponen-
ter og moduler.

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.


