
Ο GR-6500 είναι ένας υψηλής επίδοσης πίνακας ελέγχου 
διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών ασφαλείας να παρακολουθεί και να 
ελέγχει εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας με πολλά φωτιστικά ασφαλείας. 
Κάθε πίνακας μπορεί να ελέγξει έως και 250 φωτιστικά (150 ανά βρόχο).

Οθόνη LCD με δυνατότητα πολλαπλών γραμμών κειμένου, με 4 ενότητες 
πληροφοριών στην κύρια οθόνη. Πληκτρολόγιο έξι πλήκτρων, που 
χρησιμοποιείται για τον χειρισμό του πίνακα. Τα πλήκτρα αντιστοιχούν στις 
λειτουργίες αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, Enter (επιλογή), Escape (έξοδος 
ή μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο).

Οι πίνακες παρέχουν αυτόματες δοκιμές αυτονομίες και λειτουργίας όλων 
των συνδεδεμένων διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών της Olympia 
Electronics κατά τη διάρκεια προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων.

Ένας ενσωματωμένος διακομιστής παρέχει στον χρήστη εντολές 
εγκατάστασης – θέσης σε λειτουργία και επισκόπηση των 
εγκατεστημένων φωτιστικών ασφαλείας.

Πίνακας διευθυνσιοδοτούμενων 
φωτιστικών ασφαλείας 
GR-6500

www.olympia-electronics.com



IP30

Κυκλώματα βρόχου

Ο μέγιστος αριθμός διευθυνσιοδοτούμενων 
σημείων που συνδέονται στον πίνακα είναι 250

24V DC Έξοδοι
24 VP (24VDC Έξοδος)
OUT (24VDC όταν ο πίνακας είναι σε δοκιμή)

Relay 1: Ενεργοποιείται όταν ο πίνακας 
είναι ενεργός/λειτουργεί 
Relay 2: Ενεργοποιείται όταν ο πίνακας 
βρίσκεται σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Relay 3: Ενεργοποιείται όταν δεν 
υπάρχουν σφάλματα στον πίνακα 

Υλικά κατασκευής

ABS/PC, PC

Συμμορφώνεται με το πρότυπο

EN 50172, EN50130-4, EN 61000-6-3

Εφαρμογή

Ιδανικό για εγκαταστάσεις μεσαίας έως 
μεγάλης κλίμακας όπου απαιτείται 
αυτόματος κεντρικός έλεγχος των 
φωτιστικών ασφαλείας, όπως 
αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, κέντρα 
logistics, ξενοδοχεία και εργοστάσια. 

Επιτοίχια / Χωνευτή
Τοποθέτηση

240

325 80

Πίνακας ελέγχου διευθυνσιοδοτούμενων
φωτιστικών ασφαλείας

� Μέχρι 250 διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά ασφαλείας

� Επιλεγόμενη λειτουργία inhibit για όλα τα φωτιστικά

� 16 ζώνες

� Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών πινάκων μέσω ethernet

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

� Μέγιστη ισχύς 25W / 35VA 

� Μπαταρίες 12V / 7Ah (δεν περιλαμβάνονται)

� 3 ώρες αυτονομία 

Ενδεικτικά διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά 

Easy light Weather light

Power light

Eco light

Έξοδοι ρελε

Ο πίνακας GR-6500 
συνδέεται με το 
Olympia gateway 
για την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση του πίνακα



PC-6500
H νέα εφαρμογή PC-6500 συνδέει τον πίνακα GR-6500 με έναν υπολογιστή 
μέσω ενός καλωδίου USB. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης έχει την 
δυνατότητα να διαμορφώσει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα του πίνακα. 
Ο χρήστης μέσω της εφαρμογής PC-6500 μπορεί να αποθηκεύσει όλες τις 
ρυθμίσεις και να κρατήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας σε περίπτωση 
αλλαγών. Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι φιλικό και εύχρηστο προς 
τον χρήστη.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

4 Λήψη όλων των γενικών χαρακτηριστικών του πίνακα στον 
υπολογιστή

4 Λήψη όλων των αποθηκευμένων σημείων του πίνακα στον 
υπολογιστή

4 Λήψη όλων των ζωνών του πίνακα στον υπολογιστή

4 Λήψη όλων των συμβάντων του πίνακα στον υπολογιστή.

Ο χρήστης μέσω του προγράμματος μπορεί να διαμορφώσει τον πίνακα 
όπως παρακάτω:

< Nα επεξεργαστεί τις γενικές πληροφορίες του πίνακα όπως την 
τοποθεσία, την γλώσσα και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

< Nα διαμορφώσει τις προγραμματιζόμενες δοκιμές χωρητικότητας και 
λειτουργίας των φωτιστικών.

< Nα ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την επιλογή του δικτύου και να 
ορίσει την διεύθυνση IP.

< Nα συγχρονίσει την ώρα του πίνακα με τον υπολογιστή.

< Nα επεξεργαστεί τα ονομάτα νέων ή ήδη υπάρχων φωτιστικών.

< Na εγκαταστήσει νέα φωτιστικά.

< Να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τις ζώνες.

< Να εξάγει όλα τα συμβάντα σε αρχείο .csv.

< Να αλλάξει τον κωδικό τεχνικού. 

� Προδιαγραφές σχετικές με το λογισμικό

� Συνεχής παρακολούθηση των φωτιστικών ασφαλείας με 
ζωντανή προβολή συμβάντων / βλαβών

� 16 ζώνες για ομαδοποίηση διευθυνσιοδοτούμενων 
φωτιστικών, ικανών να εκτελούν δοκιμές ανά ζώνη

� Καταγραφή των τελευταίων 250 συμβάντων στο σύστημα

� Προγραμματιζόμενη δοκιμή λειτουργίας της λάμπας των 
φωτιστικών. Μπορεί να εκτελείται επαναλαμβανόμενα κάθε 
μέρα σε συγκεκριμένη ώρα ή κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένη 
μέρα και ώρα.

� Προγραμματιζόμενη δοκιμή χωρητικότητας που μπορεί να 
εκτελείται 1 ή 2 φορές το χρόνο σε μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα.

�  Αυτόματη σάρωση και  καταγραφή όλων των 
διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών κατά της αρχική 
εγκατάσταση.

� Επιλογή απενεργοποίησης τμημάτων

Προδιαγραφές σχετικές 
με το λογισμικό

� Συνδεσιμότητα Ethernet (με κάρτα GR-8530, κατόπιν 
π α ρ α γ γ ε λ ί α ς ) ,  π ο υ  π α ρ έ χ ε ι  α π ο μ α κ ρ υ σ μ έ ν η  
παρακολούθηση και έλεγχο του πίνακα GR-6500. Ο έλεγχος 
γίνεται μέσω ενός τοπικού δικτύου, με χρήση ενός 
προγράμματος περιήγησης ιστού (Firefox, Chrome, Opera 
κ.λπ.).

� Θύρα επικοινωνίας USB, που χρησιμοποιείται κατά την αρχική 
διαμόρφωση, για τη σύνδεση με το λογισμικό PC "GR-6500". 
Το λογισμικό χρησιμοποιείται από τον εγκαταστάτη για τις 
αρχικές ρυθμίσεις , για να ορίσει ονόματα συσκευών και να 
διατηρήσει αρχεία αντιγράφων ασφαλείας. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις 
λογισμικού.

Άλλες προδιαγραφές

� Συνολικά έως 250 διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά (150 
ανά βρόχο).

� 4 ελεγχόμενες έξοδοι για τη σύνδεση των φωτιστικών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 μεθόδους:

� a.  2 βρόχοι (2 κυκλικές συνδέσεις γραμμών 
επικοινωνίας διευθύνσεων, με μέγιστο 150 
διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά ανά βρόχο). Η 
σύνδεση βρόχου είναι η καλύτερη για όλες τις 
εγκαταστάσεις.

� b.  4 ανεξάρτητες γραμμές ή συνδέσεις τύπου αστέρα 
(50 συσκευές κατ' ανώτατο όριο ανά γραμμή). 
Προτείνεται μόνο για μικρότερες / κοντύτερες  
καλωδιώσεις.

� c.  Συνδυασμένη (1 βρόχος + 2 ανεξάρτητες γραμμές) - 
ευέλικτη λύση.

� Ενδείξεις LED για τρόπο λειτουργίας, δοκιμές, 
σφάλματα, κλπ.

� Οθόνη γραφικών LCD με δυνατότητα πολλαπλών 
γραμμών κειμένου, με 4 ενότητες πληροφοριών στην 
βασική οθόνη (λειτουργία, κατάσταση, σφάλματα, ώρα 
/ ημερομηνία)

� Εύκολο στη χρήση πληκτρολόγιο

� Παροχή ρεύματος 220-240VAC / 50-60Hz, με 
κατανάλωση ισχύος μέχρι 35VA

� Μπαταρία μολύβδου-οξέος 12V / 7Ah για εφεδρική 
λειτουργία (αυτονομία τουλάχιστον 3 ωρών)

� Επαφές ρελέ για λειτουργία / κατάσταση εφεδρικής 
λειτουργίας / βλάβης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι για άλλο εξοπλισμό, 
ασφάλειας ή πληροφοριακό

� Περίβλημα από ABS/PC  με βαθμό προστασίας IP 30

Προδιαγραφές
Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


