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Järjestelmä on täysin yhteensopiva kaikkien 
DALI hyväksyttyjen turva- ja 
poistumistievalojen kanssa.

SurePath on DALI pohjainen turvavalaistuksen 
valontajärjestelmä joka tarjoaa täysin yhteensopivan 
DALI-pohjaisen valvonnan, testauksen ja 
raportoinnin EN 62034 standardin mukaisesti. 
Järjestelmän yksinkertaisuus tarkoittaa, että käyttäjä 
voi olla varma siitä, että hätävalaistusta testataan ja 
valvotaan säännöllisesti standardin EN 50172 
mukaisesti. Innovatiivisen ja helppokäyttöisen 
värillisen kosketusnäytön ominaisuudet 
helpottavat testien aikataulujen tai testitulosten 
määrittämistä ja toteutusta.

Jokaiseen SurePath-paneeliin pystyy liittämään 
128 laittetta. Suuremmille asennuksille SureLink-
ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön täysin 
skaalattavan järjestelmän aikaansaamiseksi.
Kun SureLink-järjestelmä on otettu käyttöön, 
se suorittaa toimintotestit ja kestotestit 
automaattisesti aikataulun mukaisesti. 
Kun kaikki on kunnossa, SurePath näyttö pysyy 
pimeänä, ellei siihen kosketa jolloin se näyttää "rasti" 
-näytön, joka osoittaa että kaikki on kunnossa.
Jos testin aikana esiintyy vika tai jos akku / laturi-
ongelma ilmenee, järjestelmän näyttöön kytkeytyy 
automaattisesti varoituskolmio ja kiinteä 
varoitusäänimerkki soi (mikäli se on valittu käyttöönoton 
aikana halutuksi toiminnoksi). 
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IoT Smart EL -testijärjestelmä

Integroitu verkkovirta ja DALI-syöttö

Kaksi DALI-väylää vakiona (128 laitetta)

Yksinkertainen käyttö

Vakio testitoiminto- ja kuormitustestit

Yksityiskohtaiset testitulokset paneelissa

Ladattavat testitiedot

Valittavissa useita toimintoaikakestoja 
(60 min, 90 min, 180 min, jne.)

Automaattinen vian ilmaisu

Vikatilanteen äänihälytys (mikäli valittu optioista)

Paneli liitettävissä ethernet verkkoon

Täyttää standardin EN 61347 2-11

Täyttää standardin EN 62386 (DALI)

Salattu verkkoyhteys (SureLink)

Komponenttivaihdon jälkeen automaattinen osoitteen ohjelmointi

Automaattinen häiriöilmoitus huoltoliikkeeseen (lisävaruste)

Pinta-asennus tai upotettu asennus

Käyttöönotto yksinkertaisella SureFind-kämmenlaitteella

Pinta-asennettu paneli

Uppoasennettu paneli
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Yksittäinen SurePath paneli

TYYPILLINEN PIENASENNUS

SurePath järjestelmän toiminnot sisältävät mm. seuraavat ominaisuudet

Käyttöliittymän salasanasuojaus

Käyttöönotto voidaan tehdä kosketusnäytön, 
USB-muistitikun tai SureLink ohjelmiston kautta

Liitetyt laitteet voidaan nimetä yksittäin tai ryhminä

SurePath löytää automaattisesti mahdolliset vaihdetut 
laitteet ja liittää ne osaksi järjestelmää

Automaattiset tilailmoitukset tallentuvat SurePathin 
pysyvään muistiin, ja ne voidaan ladata 
USB portin kautta tai SureLink-ohjelmistolla

SurePathissa on IoT valmius (Internet of Things)
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Etäyhteys verkkoon
SureLink ohjelmaa käyttäen

SurePath panelit
lähiverkossa

Langaton
access  point

TYYPILLINEN MONIALUE ASENNUS

SureLink on PC-ohjelmisto, jonka avulla voidaan seurata ja hallita verkossa useita 
SurePath-paneleita. SureLink on kehitetty tarjoamaan yhtenäinen ratkaisu suurempien kohteiden 
hätävalaistusasennusten hallintaan.
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SurePath TVK

Kaapelointi esim 4x1,5 MMJ tai 5x1,5 MMJ
riippuen valaisimien maadoitustarpeesta.

Valaisinsyöttö ja DALI ohjaus samassa kaapelissa.

SurePath TVK

Keskusyksikkö joka sisältää SurePath valvontapanelin lisäksi sulakelähdöt sekä jännitevalvontatulot. 
Valaisinsyöttö sekä DALI väylä samassa kaapelissa omia johtimia käyttäen., 
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Ominaisuudet

Syöttöjännite 230V  ~ 50Hz

Väylä 2 x 24V DALI ( 64 valaisinta per väylä)

Graa�nen käyttöliittymä Kosketusnäyttö 7” @ 800 x 480, 64K

I/O liitännät Ethernet panelin takana, USB irroitettavan etukannen alla

Yhteensopivuus Yhteensopiva kaikkien EN 62386 DALI yhteensopivien turvavalaisimien 
kanssa.

S ureP ath ja S ureL ink

Tilauskoodit

S ureP ath SurePath valvonta ja testipaneli 

S P H/S F Tarvikkeet SurePath panelin pinta-asennukseen

S P H/R C Tarvikkeet SurePath panelin uppoasennukseen

S ureL ink PC-ohjelmisto SurePath panelin etävalvontaan

S ureFind Käyttöönottotyökalu 

250mm

195mm

Ulkomitat

S ureP ath TVK SurePath valvonta ja testipaneli, sisältää sulakeryhmät ja jännitevalvontatulot 


	SurePath suomi sivu1.pdf
	SurePath suomi sivu2.pdf
	SurePath suomi sivu3.pdf
	SurePath suomi sivu4.pdf
	SurePath suomi sivu4.5.pdf
	SurePath suomi sivu5.pdf

