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FSD-SSD-APP
AVENAR design

u Lättanvänt verktyg tack vare allmän terminologi
och intuitiv och snabb navigering

u Pålitlig planering tack vare ständiga
sannolikhetskontroller av systembegränsningar

u Optimerad övervakad planering tack vare
transparent feedback och verklighetstrogen
visualisering av systemet

u Finns på 17 språk (användargränssnitt och
utgående data)

u Gratis

Safety Systems Designer är en omfattande
planeringslösning för snabb konfiguration av EN 54
brandlarmssystem.
Det används för planeringsaktiviteter för arkitekter,
planerare, specifikatörer, distributörer och
systemintegratörer i olika skeden av ett
brandlarmsprojekt.

Systemöversikt

Funktioner

Snabbstart
Utifrån den medföljande Excel-importmallen kan de
totala mängderna adresserbar kringutrustning i ett
system snabbt importeras till Safety Systems
Designer. Snabbstartsimportfunktionen gör det
möjligt att automatiskt och jämnt distribuera denna
kringutrustning till det minsta antalet nödvändiga
slingor och paneler.

Snabbare planering
En stor uppsättning fördefinierade exportmallar
medföljer, vilket gör att planeringsdokumentationen
kan genereras med ett klick.
Följande utgående data kan exporteras till Excel:
- Utmatning av materialförteckning i olika format och
med olika gruppering (efter kategori, panel, modul,
kombinerad)
- Utmatning av panelparametrar och batteriberäkning,
däribland den för varje panel definierade standby- och
larmtiden, total standby och larmström, inställd
buffert och den resulterande totala nödvändiga
backupkapaciteten

- Utmatning av detaljerade slingparametrar med bl.a.
en översikt för varje slinga i kabelspecifikationen, total
standby och larmström, rekommenderad och
potentiell slinglängd, spänningsfall
- Utmatning av extra strömkällor som listar alla 4-
trådiga enheter och deras valda extra
strömförsörjningskällor
För planerare och specificerare kan en utmatning av
tillverkarens neutrala anbudstext för hela det
konfigurerade larmsystemet exporteras som Word-
dokument.
Dessutom tillhandahålls ritningsutmatningar för hela
brandlarmssystemet och dess nätverkskonfiguration.

Optimerad övervakad planering
Varje konfiguration återspeglas omedelbart i
användargränssnittet. Det gör att man kan säkerställa
en transparent återkoppling om planeringens
nuvarande tillstånd och när som helst få en
verklighetstrogen visualisering av hela
brandlarmsystemet.
För en strukturerad översikt kan varje panel, slinga
och panelmodul tilldelas ett användardefinierat och
passande namn.
Detaljer om den valda produkten visas i en
förhandsvisning av produktvalsområdet, inklusive en
direktlänk till det relaterade databladet.

Pålitlig planering
Nyckelindikatorerna visualiseras och visar maximal
kapacitet kontra det aktuella tillståndet som
omedelbart uppdateras med varje konfigurationssteg:
- på systemnivå det totala antalet detekteringspunkter
och slingelement
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- på panelnivå det totala antalet detekteringspunkter,
slingelement och panelmoduler
- på slingnivå den totala strömförbrukningen, mängden
slingelement, slingans längd och den använda slingans
kabeldiameter.
Då någon av systembegränsningarna överskrids
rapporteras det till användaren med en direktlänk till
felkällan.
Utifrån det angivna antalet kringutrustningar och
ytterligare systemelement beräknas dessutom höljets
komponenter och det nödvändiga antalet batterier
automatiskt.

Nätverksplanering
Alla komponenter som behövs för att nätverksansluta
systemnoder och panelgränssnitt läggs till automatiskt
utifrån projektinställningarna:
- utvald teknologi, t.ex. CAN-bus (koppar) ethernet-
kabel (koppar) eller ethernet-kabel (fiberoptik, enskilt
läge eller multiläge)
- avståndet mellan panelerna, fjärrstyrda knappsatser
och panelgränssnitt
- antal använda ethernet-portar
Varje konflikt med någon av system- eller
teknikbegränsningarna rapporteras till användaren
med en direktlänk till felkällan.

Användarvänlig installation och drift
En enkel installationsassistent guidar användaren
igenom installationen i några få steg utan att aktivera
de lokala administratörsrättigheterna.
Tack vare allmän terminologi och intuitiv och snabb
navigering kan verktyget användas omedelbart.

Delar som medföljer

Antal Komponent

1 Safety Systems Designer

Tekniska specifikationer

Hårdvaruförutsättningar
• Processor: Dubbelkärnig 2,5 GHz
• RAM: 3 GB.
• Nätverkskort 100 Mbps
• Skärmupplösning: 1920x1080 pixlar (minst
1366x768 pixlar)

Programvaruförutsättningar
• Windows 10 Pro och Enterprise (64 bitar, version
21H1)
• .NET Framework från version 4.7.2

Andra förutsättningar
• Internetanslutning
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