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PLANSAFE ECS — OSOITTEETON TURVAVALOKESKUS 

 • Logiikkaohjattu Plansafe ECS tuo-
teperhe sisältää kaikki turvavalo-
keskuksilta vaadittavat perusomi-
naisuudet. 

• Keskukset sisältävät järjestelmän 
kunnossapitoa helpottavia ominai-
suuksia, joilla saavutetaan kustan-
nussäästöjä. 

• Tuotekokonaisuudessa käytetään 
laadukkaita komponentteja, joita 
on jo vuosia käytetty Plansafe 
CPS100 sarjan keskuksissa. 

• Kaikissa ECS keskusmalleissa käy-
tetään puhdasta siniaaltoinvertte-
riä. 

• Automaattiset kuukausittaiset 
akustotestit. Jos testi epäonnistuu, 
keskus antaa hälytyksen, joka saa-
daan tarvittaessa hälytystietona 
kiinteistövalvontaan. 

• Keskuksen ovessa sijaitsevan ik-
kunan kautta on helppo tarkistaa 
keskuksen tila. 

• Syöttö- ja ryhmäkaapelit voidaan 
tuoda joko ylä- tai alakautta. 

• Kaapeleiden asennusta helpottaa 
pohjalevyssä sijaitseva lankahylly 
johon kaapelit saadaan kätevästi 
kiinnitettyä. 

• Multilaippa läpivientejä varten 
kuuluu toimitukseen. 

• Plansafe ECS keskuksissa voidaan 
sytyttää turvavalaisimet jos esi-
merkiksi valaistuskeskuksessa 
tulee jännitekatkos. ECS keskuk-
sissa on 5 kpl jännitetuloja tätä var-
ten. 

• Keskukset valmistaa Autrosafe Oy. 

 

ECS 600 ECS 1000 ECS 1500 

Malli ECS-B600 ECS-B1000 ECS-B1500 

Syöttöjännite 230V AC/AC 230V AC/AC 230V AC/AC 

Teho 600W 1000W 1500W 

Lähtöjä 12 12 16 

Ryhmäsulakkeet 2A 2A 2A 

Akusto 2x40 Ah (1h) 2x62 Ah (1h) 2x100 Ah (1h) 

Akustosulake 32 A 50 A 80 A 

Käyttölämpötila 0 .. +30 0 .. +30 0 .. +30 

IP luokka 30 30 30 

Toiminta-aika 1h tai 3h maks kuorm. 1h tai 3h maks kuorm. 1h maks kuorm. 

Kotelon mater. polttomaalattu teräs polttomaalattu teräs polttomaalattu teräs 

Näyttö on on on 

Invertteri puhdas siniaalto puhdas siniaalto puhdas siniaalto 

Syväpurkaussuoja on on on 

Hälytystieto reletieto reletieto reletieto 

Asennus seinämalli seinämalli seinä/lattia 

Valvontatuloja 5kpl 5kpl 5kpl 

Automaattitesti kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa 

Täyttää standardin EN50171 EN50171 EN50171 

Akkukotelo/teline EI EI KYLLÄ 

HUOM! Saatavilla myös isompitehoiset keskukset 2000W, 3000W ja 4000W tai räätälöitynä.  Kysy lisätietoja. 


