Uusi ja uniikki tuote
turvallisuusmarkkinoille!
LIFE-X on uuden turvavalomallistomme nimi. LIFE-X mallistossa
on paljon uutta, jota ei aiemmin ole turvavaloissa tarjottu!

Lisätty toiminnallisuutta
Turvavaloissamme on parannettu ja päivitetty ohjelmistot, tämä
mahdollistaa saman valaisimen käytön VIIDESSÄ erilaisessa ratkaisussa.
Valitse tulevaan kiinteistökohteeseen paras ja käytännöllisin ratkaisu!
Valaisimet ovat saaneet myös teknisesti täysin uudistetut linssit ja LED
valonlähteet, jotka yhdessä antavat jopa 100% paremman
asennusetäisyyden. Yhdistettyinä taaksepäin yhteensopivuuteen ja
keskiössä olevaan nopeaan ja helppoon asennukseen, uusi LIFE-X mallisto
tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia uudiskohteissa ja vanhojen
kohteiden saneerauksissa.

Vapaus valita!
5 uniikkia vaihtoehtoa joka valaisimeen.
Uudistetulla ohjelmistolla ja uusien plug-in modulien avulla LIFE-X
valaisimia voidaan käyttää viidellä eri tavalla.
Valitse paras tapa, jolla toteuttaa kiinteistön turvavalaistus!

Yksikkötesti
Vakiona kaikissa LIFE-X sarjan valaisimissa.
Yksinkertainen ja edullinen ratkaisu pieniin kohteisiin
esimerkiksi kahvilat, ravintolat, päiväkodit ja pienet kaupat.

Pot.vapaa kosketintieto - moduuli
Valvonta ja kommunikaatio toiseen järjestelmään (liitä
esimerkiksi kiinteistöautomaatioon).

elBus - moduuli
Valvonta ja kommunikaatio Delta sarjan turvavaloyksikköön.
Soveltuu keskisuuriin kohteisiin esimerkiksi koulut, toimistot…

Langaton-WL - moduuli
Langaton valvonta ja kommunikaatio sekä tiedonsiirto omaan
ohjelmistoon huollon/ylläpidon tietokoneelle. Soveltuu
keskisuuriin ja suuriin kohteisiin. Esimerkiksi koulut, toimistot,
julkiset rakennukset, museot...

DALI - moduuli
Valvonta ja kommunikaatio, avoin protokolla, soveltuu
kohteisiin, joissa käytetään DALI valaistuksenohjausta.

WL-Langaton osoitteellinen turvavalaistus
Kustannustehokas ja nopea asentaa
Ei kommunikaatiokaapelointia, helppo asentaa ja käyttää
Langaton turvavalojärjestelmämme soveltuu käytettäväksi pienissä,
keskisuurissa ja suurissa kohteissa ja myös kohteissa, joissa vaaditaan
valaisimilta tyylikkyyttä.
Langaton ratkaisu on kustannustehokas ja langattomuus/osoitteellisuus
voidaan myös lisätä myöhemmin olemassa oleviin LIFE-X sarjan
yksikkövalaisimiin. Langaton, osoitteellinen valaisin tarvitsee ainoastaan
suoran verkkosyötön lähimmästä valaistusryhmästä ja kaikki data liikkuu
langattomasti. Valaisimien lisääminen ja siirtäminen on myös nopeaa ja
kustannustehokasta.
Koko järjestelmän hallinta, ylläpito, huolto ja testaus suoritetaan keskitetysti
tietokoneelta Honeywell TELA ohjelmistolla. Ohjelmistoon voi myös määritellä
sähköpostihälytykset, hälytysgrafiikan, automaattiset testit…

JÄRJESTELMÄKAAVIO, langaton

Valaisimet
Yhdistelmävalaisimet
UniLED
UniLED 2D
ProLED
ProLED E

Opastevalaisimet
ExiLED 22 metriä
ExiLED 34 metriä
ExiLED 44 metriä
MaxLED 26 metriä
MaxLED 47 metriä
MaxLED 65 metriä

Turvavalaisimet
OmniLED
OmniLED spot
OvaLED
OvaLED spot
AeriLED
AgoraLED IP65

Lisätietoja valaisimista; www.elteksystems.fi
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