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• Valvoo automaattisesti kes-
kuksen ja valaisimien toimin-
taa normaalikäytön aikana 

• Suorittaa automaattisesti va-
laisimien sekä keskuksen tes-
tauksen ohjelmoitujen tes-
tausaikojen mukaisesti 

• Jokaisella valaisimella on 
oma osoitteellinen valovahti, 
joten vikatiedot, tekniset tie-
dot sekä raportit saadaan 
valaisinkohtaisesti 

• Valaisimet ohjelmoidaan joko 
poistumistie-, turva– tai yh-
distelmävaloksi 

• Samassa ryhmässä voi olla 
kaikkia edellä mainittuja va-
laisimia, max. 15kpl / ryhmä 

• Myös valaisinkohtainen tes-
taus ja manuaalinen ohjaus 

• VCU 24/8 jännitteen valvon-
tayksikön avulla varavalais-
tus voidaan ohjata päälle ha-
lutulla alueella. Järjestelmä 
perustuu normaalivalaistuk-
sen ja niiden syöttöjen val-
vontaan. Ohjelmallisesti 
määritetään valaisinkohtai-
sesti mikä valaisin ohjataan 
päälle kun normaalivalaistus 
on jostain syystä häiriintynyt.  

 

 

 

Monipuolinen raportointi 

• Lakisääteisestä testauksesta 

• Järjestelmän kunnossapi-
toon liittyvistä toiminnoista 

• Manuaalinen tai automaatti-
nen tulostus 

 Hälytyslista 

 Huoltoraportti 

 Tekniset tiedot  

 Huoltomääräykset 

 Testausraportit 
(keskukselle, valaisimil-
le, akustolle) 

 

Light manager –ohjelma 

• Plansafe CPS100 voidaan liittää 
ethernet-verkon kautta PC:lle, 
johon asennetaan Light Manager 
-ohjelmisto.  

• Light Manager ohjelmiston avulla 
pystytään vaivattomasti valvo-
maan suurempiakin valaisin– ja 
keskusmääriä.  

• Ohjelmiston avulla saadaan hel-
posti kuukausittaiset testit mää-
ritettyä ja raportit tulostettua.  

• Valaisiminen paikantamiseksi 
voidaan ohjelmaan asentaa ra-
kennuksen pohjapiirustus, johon 
valaisimet sijoitetaan. Testaus 
voidaan suorittaa valaisinkohtai-
sesti tai koko järjestelmän katta-
vasti.  

 

Suunnittelu 

• Suunnittelija laatii csv-
tiedoston, joka sisältää valai-
simien tiedot (osoite, sijainti, 
tyyppi, ohjausryhmät jne.) 

• Keskus toimitetaan valmiiksi 
ohjelmoituna 

Malli Valaisimien jännite Akusto 1h Ryhmien määrä Tuotenumero 

Plansafe CPS100 230/600W 230V AC 2x12V/40Ah (1h)  8 1011505-13 

Plansafe CPS100 230/900W 230V AC 2x12V/65Ah (1h)    8 1011520-13 

Plansafe CPS100 230/1800W 230V AC 4x12V/65Ah (1h) 16 1011530-13 

Plansafe CPS100 24/600W 24V DC 2x12V/40Ah (1h) 8 1011577-14 

Järjestelmään saa liittää vain Plansafe-järjestelmän kanssa yhteen sopivia Tehdasvalo Oy:n valmistamia 

valaisimia. Muun merkkisiin valaisimiin on mahdollista lisätä valovahdit.  

PLANSAFE CPS100 — OSOITTEELLINEN TURVAVALOKESKUS 


