
Η οικογένεια CBS αποτελείται από 12 μοντέλα κεντρικών 
συστημάτων μπαταρίας για φωτισμό ασφαλείας. 

Παράγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ50171 και ΕΝ50172. Ανάλογα με το 
μοντέλο, περιέχουν 4–16 κυκλώματα φωτισμού που 
μπορούν να προγραμματιστούν μεμονωμένα ώστε να 
είναι συνεχούς ή μη συνεχούς λειτουργίας. 

Στα κυκλώματα συνεχούς λειτουργίας παρέχεται τάση 
24VDC από μια ενσωματωμένη τροφοδοσία DC, όταν 
υπάρχει τροφοδοσία δικτύου στην εγκατάσταση. Σε 
περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας δικτύου, τα 
κυκλώματα φωτισμού τροφοδοτούνται από τις 
ενσωματωμένες μπαταρίες 24V.

Το εσωτερικό του πίνακα χωρίζεται σε 2 διαμερίσματα, 
το διαμέρισμα των ηλεκτρονικών και το διαμέρισμα των 
μπαταριών. Ένας αισθητήρας παρακολουθεί συνεχώς 
τη θερμοκρασία της μπαταρίας.

CBS 
Κεντρικά συστήματα μπαταριών

KM645103
BS EN 50171

www.olympia-electronics.com



ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Πίνακες 300VA/1h ή 130VA/3h

Απαιτούνται 2 μπαταρίες12V/33Ah 

GR-9500/300/4*
GR-9500/300/8*

230V AC

4 κυκλώματα φωτισμού
8 κυκλώματα φωτισμού

Πίνακες 600VA/1h ή 260VA/3h

Απαιτούνται 2 μπαταρίες12V/55Ah 

GR-9500/600/8* 8 κυκλώματα φωτισμού

Περιφερειακά

GR-9510

GR-8530

Κάρτα με 4 κυκλώματα 
για φωτιστικά
230V / 300 Watt

ETHERNET κάρτα

Πίνακες 300W/1h ή 130W/3h

Απαιτούνται 2 μπαταρίες12V/33Ah 

GR-8500/300/4
GR-8500/300/8*
GR-8500/300/12
GR-8500/300/16

24V DC

4 κυκλώματα φωτισμού
8 κυκλώματα φωτισμού
12 κυκλώματα φωτισμού
16 κυκλώματα φωτισμού

Πίνακες 600W/1h ή  260W/3h

Απαιτούνται 2 μπαταρίες12V/55Ah 

GR-8500/600/8
GR-8500/600/16*

8 κυκλώματα φωτισμού
16 κυκλώματα φωτισμού

Περιφερειακά

GR-8510

GR-8530

Κάρτα με 4 κυκλώματα 
για φωτιστικά
24V / 300 Watt

ETHERNET κάρτα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ADDRESSABLE
24V DC

Πίνακες 300W/1h ή  130W/3h

Απαιτούνται 2 μπαταρίες12V/33Ah 

GR-8600/300/4*
GR-8600/300/8*

4 κυκλώματα φωτισμού
8 κυκλώματα φωτισμού

Περιφερειακά

GR-8610

GR-8530

Κάρτα με 4 κυκλώματα 
για διευθυνσιοδοτούμενα
φωτιστικά 24V / 300 Watt

ETHERNET κάρτα

Accessories

GR-800/PS

GR-800/PSC

Ανταλλακτικό  τροφοδοτικό
για συνεχή λειτουργία 
(GR-8500, GR-8600)

Ανταλλακτικό τροφοδοτικό
φόρτισης (GR-8500, 
GR-8600, GR-9500)

Πίνακες 600W/1h ή  260W/3h

Απαιτούνται 2 μπαταρίες12V/55Ah 

GR-8600/600/8* 8 κυκλώματα φωτισμού

KM645103
BS EN 50171
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



24V DC
Έξοδος: 24V DC στο δίκτυο και στην εφεδρεία

Πίνακες 300 - 600W 

4 - 16 ζώνες

Δυνατότητα σύνδεσης πινάκων σε δίκτυο ethernet

Ο προγραμματισμός, οι χειρισμοί και ο έλεγχος του 
συστήματος μπορούν να γίνουν από έναν απλό 
web browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Chrome)

Δυνατότητα ανεξάρτητου προγραμματισμού σε 
κάθε ζώνη για φωτισμό συνεχούς ή μη συνεχούς 
λειτουργίας.

230V AC
Έξοδος: 230V AC στο δίκτυο και στην εφεδρεία

Πίνακες 300VA - 600VA 

4 - 8 ζώνες

Δυνατότητα σύνδεσης πινάκων σε δίκτυο ethernet

Ο προγραμματισμός, οι χειρισμοί και ο έλεγχος του 
συστήματος μπορούν να γίνουν από έναν απλό 
web browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Chrome)

Δυνατότητα ανεξάρτητου προγραμματισμού σε 
κάθε ζώνη για φωτισμό συνεχούς ή μη συνεχούς 
λειτουργίας.

About CBS

Διαστάσεις σε mm 

670

270 500

Καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με 
αυτόνομα φωτιστικά.

Χαμηλό κόστος συντήρησης. Οι μπαταρίες σε ένα 
σύστημα CBS βρίσκονται στον κύριο πίνακα σε 
σύγκριση με τα αυτόνομα φωτιστικά που έχουν 
ενσωματωμένες τις μπαταρίες τους. Αυτό εξοικονομεί 
πολύ χρόνο και χρήμα κατά τη συντήρηση, την 
επιθεώρηση ή όταν πρέπει να αλλάξουν οι μπαταρίες.

Οι μπαταρίες στα αυτόνομα φωτιστικά θέλουν αλλαγή 
κάθε 4 χρόνια κατά μέσω όρο. Στα συστήματα CBS οι 
μπαταρίες θέλουν αλλαγή κάθε 10 χρόνια.

Αποτελεσματικότερη επιθεώρηση. Με τα συστήματα 
CBS έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε τη λειτουργία όλων 
των φωτιστικών από τον κύριο πίνακα. Εάν ένα 
φωτιστικό έχει σφάλμα, τότε υπάρχει ενημέρωση στον 
κύριο πίνακα κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης 
δοκιμής.

Το κόστος των φωτιστικών CBS μαζί με τον πίνακα, 
είναι συγκρίσιμο με το κόστος αντίστοιχων αυτόνομων 
φωτιστικών. Με τα συστήματα CBS όμως μπορούμε να 
πετύχουμε μακροπρόθεσμο κέρδος λόγω όλων των 
παραπάνω.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

24V DC
Έξοδος: 24V DC στο δίκτυο και στην εφεδρεία

Πίνακες 300 - 600W 

4 - 8 ζώνες

Δυνατότητα σύνδεσης πινάκων σε δίκτυο ethernet

Ο προγραμματισμός, οι χειρισμοί και ο έλεγχος του 
συστήματος μπορούν να γίνουν από έναν απλό 
web browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Chrome)

Δυνατότητα ανεξάρτητου προγραμματισμού σε 
κάθε ζώνη για φωτισμό συνεχούς ή μη συνεχούς 
λειτουργίας.

HUB

φωτιστικό φωτιστικό φωτιστικό

φωτιστικό φωτιστικό φωτιστικό

Διάγραµµα 
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από

www.olympia-electronics.com ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001


