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u Könnyen használható eszköz az egyszerű
szóhasználatnak és az intuitív, gyors
navigációnak köszönhetően

u Megbízható tervezés a rendszerkorlátozások
folyamatos megfelelőségi vizsgálatának hála

u Optimalizált, felügyelt tervezés az átlátható
visszajelzéseknek és a rendszer valósághű
megjelenítésének köszönhetően

u 17 nyelven elérhető (felhasználói felület és
adatkimenet)

u Ingyenes

A Safety Systems Designer egy átfogó tervezési
megoldás az EN 54 tűzjelző rendszerek gyors
konfigurálásához.
A tűzjelzőkkel kapcsolatos projektek különböző
fázisaiban segítséget nyújt az építészeknek,
tervezőknek, rendszermeghatározóknak és
kereskedőknek a tervezési folyamatokban.

Funkciók

Rövid útmutató
A mellékelt Excel-importálási sablonnal a rendszerben
lévő címezhető perifériák teljes száma gyorsan
importálható a Safety Systems Designerbe. A gyors
importálási funkcióval automatikusan és egyenletesen
eloszthatók a perifériák a minimálisan szükséges
hurkok és központok között.

Gyorsabb tervezés
Számos előre létrehozott exportsablon áll
rendelkezésre, így a tervezési dokumentáció egyetlen
kattintással elkészíthető.
A következő adatkimenetek exportálhatók Excelbe:
– Anyagjegyzékek különböző formátumban és
különböző módon csoportosítva (kategória, központ
vagy modul szerint, illetve kombinálva)
– Központparaméterekkel és akkumulátorral
kapcsolatos számítások, beleértve többek között az
egyes panelek meghatározott készenléti és riasztási
idejét, a teljes készenléti és riasztási áramerősséget,
illetve a beállított puffert és az eredményeként
szükséges teljes tartalék tápellátást is

– Részletes hurokparaméterek többek között a
kábelspecifikáció egyes hurkainak áttekintésével, a
teljes készenléti és riasztási áramerősséggel, a javasolt
és potenciális hurokhosszúsággal és a
feszültségeséssel
– Kiegészítő tápforrások a négyvezetékes eszközök
felsorolásával és a választott kiegészítő tápforrásokkal
A tervezők és rendszermeghatározók a teljes
konfigurált tűzjelző rendszer leírását kiexportálhatják
Word-dokumentumba a gyártót nem megnevező
tenderszövegként.
Ezenkívül rendelkezésre áll a teljes tűzjelző rendszer
rajza és hálózati konfigurációja.

Optimalizált, felügyelt tervezés
Az egyes konfigurációk azonnal megjelennek a
felhasználói felületen, így átlátható visszajelzés
kapható az tervezés aktuális állapotáról, és bármikor
valósághű formában megtekinthető a teljes tűzjelző
rendszer.
A strukturált áttekintés érdekében a felhasználó az
igényeinek megfelelő nevet választhat az egyes
központoknak, hurkoknak és központmoduloknak.
A kiválasztott termék részletei megtekinthetők a
termékválasztási terület előnézetében, beleértve a
kapcsolódó adatlapok közvetlen hivatkozását is.

Megbízható tervezés
A fő mutatók megjeleníthetők, így látható a maximális
kapacitás és az aktuális állapot, ami minden egyes
konfigurációs lépést követően azonnal frissül:
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– rendszerszinten az érzékelési pontok és
hurokelemek teljes száma
– panelszinten az érzékelési pontok, hurokelemek és
központmodulok teljes száma
– hurokszinten a teljes áramfelvétel, a hurokelemek
mennyisége, a hurokhosszúság és a felhasznált
hurokkábel átmérője.
A rendszerkorlátozások átlépésekor a felhasználó
értesítést kap a hibaforrás közvetlen hivatkozásával.
Ezenkívül a perifériák meghatározott számától és a
további rendszerelemektől függően a rendszer
automatikusan kiszámolja a házösszetevők és a
szükséges akkumulátorok számát.

Hálózattervezés
A rendszercsomópontok és központinterfészek
hálózati csatlakoztatásához szükséges összetevőket a
rendszer automatikusan hozzáadja a projektbeállítások
alapján:
– választott technológia, pl. CAN-busz (réz), Ethernet-
kábel (réz) vagy Ethernet-kábel (optikai, egyszeres
vagy többszörös mód)
– a központok, távkezelő egységek és
központinterfészek közötti távolság
– a használt Ethernet-portok száma
A felhasználó értesítést kap a rendszer- vagy
technológiai korlátozásokkal kapcsolatos ütközésekről
a hibaforrás közvetlen hivatkozásával.

Felhasználóbarát telepítés és használat
Az egyszerű telepítési segéd végigvezeti a telepítési
lépéseken, amelyekhez nem szükséges a helyi
rendszergazdai jogosultságok aktiválása.
Az egyszerű szóhasználatnak és az intuitív, gyors
navigációnak köszönhetően az eszköz azonnal
használatra kész.
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Műszaki adatok

Hardverkövetelmények
• Processzor: kétmagos 2,5 GHz
• RAM: 3 GB.
• Hálózati kártya:100 Mbps
• Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 pixel (Minimum
1366 x 768 pixel)

Szoftverkövetelmények
• Windows 10 Pro és Enterprise (64 bites, 21H1
verzió)
• .NET-keretrendszer a 4.7.2-es verziótól
Egyéb követelmények
• Internetkapcsolat

Rendelési információk
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