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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

NØDSTRØMSANLÆG
ViaFlex
ViaFlex er et kabelfortrådet centralt nødstrøms-
anlæg, der er optimeret til større ejendomme og 
lokaler. Systemet består af fire grundlæggende 
komponenter: 

1. ViaFlex CPS kontrolenhed lagrer alle relevante 
system parametre og klargør til udveksling med 
kommunikationsenhed. Batteriet bliver holdt kon-
stant opladet, for omskiftning til nøddrift i tilfælde 
af et netsvigt og forsyne alle armaturer. Anlægget 
indeholder lader, styredel, omkoblingsdel samt 
distrubutionsdel til alle ViaFlex US understationer.

2. ViaFlex US understation er mikroprocessorsty-
ret og fungerer selvstændigt som modulinterface 
mellem hovedanlæg og armaturerne. Armaturdata 
transmitteres kontinuerligt til kontrolenheden.

3. ViaFlex FLX armaturmodul er kompakt, auto-
adresserende og overvåger og kontrollerer sik-
kerhedsbelysningsarmaturer. Via forsyningskablet 
udveksler armaturerne konstant information med 
understationerne omkring forsyningsspænding og 
armaturstatus.

4. ViaFlex Senso visualiserings software for over-
vågning af det samlede system kan tilvælges som 
option. Der kan ligeledes indlæses bygningstegnin-
ger for hurtig og overskuelig status. Præsentation af 
systemstruktur, værdier, fejl mv. Internet / Intranet 
overvågning samt manuel aktivering af program-
merede tests. Filtreret udskrift af historik. Kan inte-
greres med LON/BMS.

System kapacitet
Et samlet system kan bestå af 32 centraler. Der kan 
tilsluttes op til 240 understationer pr. central. Hver 
understation kan overvåge op til 80 armaturer.

Teknisk data

		Udgangsspænding:  
230V AC, 216V DC.

		Batteri: 216V DC -  
18 blokke PB. Op til 110 Ah.

		Plads til batteri i anlægget.

		Fri programmerbar arma-
turfunktion.

		Integrering af LON og andre 
BMS systemer.

		Intern overvågning af lader, 
batterier m.m.

		Betjening via 8” touch 
skærm.

		Forskellige funktioner på 
samme strømkreds.

		Afgange til US: 12 stk.

		Overvågning af  
lysnettet.

		Automatisk adressering.

		Automatisk armatur-
overvågning.

		Automatisk test af funktion 
og batteri kapacitet.

		4 frie programmerbare ind-
gange på understation.

ViaFlex CPS kontrolenhed ViaFlex CPS kontrolenhed med 
centralt batteri

ViaFlex Extern Panel (option) ViaFlex Senso (option)
Windowsbaseret software 

ViaFlex US - UnderstationViaFlex US - Understation

Optioner

	ViaFlex Senso visualiserings software til PC

		ViaFlex Extern Panel

		 Fjernstyreing via internet / Intranet

		 Forgreningsboks

Forgreningsboks (option)ViaFlex FLX armaturmodul

Vægt 40 g
L: 116,5 mm - B: 24,5 mm - H: 22 mm

IP54
Isoklasse II503 mm 132 mm850 mm 300 mm
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RA1 
Kabinet til  

1 US modul

RA2 
Kabinet til  

2 US moduler


