
Το Phos 4.0 είναι το πρόσφατο σύστημα 

διαχείρισης φωτιστικών ασφαλείας ασύρματης 

λειτουργίας της Olympia Electronics.

Το σύστημα Phos 4.0 βασίζεται σε 

κρυπτογραφημένες ασύρματες επικοινωνίες 

μεταξύ φωτιστικών, προσφέροντας πλήρη 

παρακολούθηση όλων των συνδεδεμένων 

φωτιστικών με ισχυρή ασφάλεια από 

ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει απο μικρές έως 

πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις. Η δυνατότητα αυτή 

προκύπτει απο τον μεγάλο αριθμό συσκευών 

που μπορούν να συνδεθούν αναμεταξύ τους και 

να τις διαχειριστεί η κεντρική μονάδα.

Σύστημα διαχείρισης
φωτιστικών ασφαλείας
ασύρματης λειτουργίας
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Το GR-7610/V2 i-OLEG είναι ένας πίνακας ελέγχου για 

ασύρματα φωτιστικά ασφαλείας, με 7” οθόνη αφής και 

μπαταρία για 1 ώρα αυτονομία σε διακοπή ρεύματος. Το 

GR-7610/V2 i-OLEG έχει προεγκατεστημένη την standard 

version του Phos 4.0 και μπορεί να υποστηρίξει 1 USB 

Gateway (GR-7607/V2 ή GR-7605/V2).

GR-7610/V2 i-OLEG

Ενδεικτικά LED (Τροφοδοσίας, Μπαταρίας, Σφάλματος)

1xEthernet (Rj45), 2xUSB (1xUSB2.0, 1xUSB3.0), 1xHDMI

WiFi (802.11 b/g/n)

Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος

Το λογισμικό Phos 4.0 επιτρέπει στο 

χρήστη να παρακολουθεί και να ελέγχει 

όλες τις ασύρματες συσκευές της 

εγκατάστασης, όπως είναι τα Gateways, 

φωτιστικά και συσκευές εισόδου- εξόδου. 

Το λογισμικό προσφέρει πλήρεις 

δυνατότητες παρακολούθησης όλων των 

συνδεδεμένων συσκευών, πλήρη προβολή 

γραφικής εγκατάστασης, συνδεσιμότητα 

BMS μέσω Modbus TCP και ισχυρές 

επιλογές ειδοποιήσεων.
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GR-7630/V2
Το TABLET GR-7630/V2 είναι ένας πίνακας 

ελέγχου για φωτιστικά ασφαλείας ασύρματης 

λειτουργίας,  με 10,8'' οθόνη αφής και μπαταρία 

για 4 ώρες αυτονομία σε διακοπή ρεύματος, 

κατάλληλο για γραφεία και reception. Το TABLET 

GR-7630/V2 έχει προ εγκατεστημένη την standard 

version του Phos 4.0.

Tablet 
ή desktop 
Εσύ επιλέγεις από πού θα ελέγχεις!

 Συνδεσιμότητα με Ethernet / wifi, 
gateway, usb gateway

Screen 10.8 Inch IPS, Capacitive 
Touch Screen

Resolution 1920*1280

Battery 10000mAh

Weight 1020g

Διαστάσεις 255x173.5x70 mm 

4xUSB 3.0 type A

1 x HDMI port

1 x RJ45 LAN Port

WiFi: 802.11 b/g/n
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GR-7620/V2/Kit
Το TABLET GR-7620/V2/Kit είναι ένας πίνακας ελέγχου 

για φωτιστικά ασφαλείας ασύρματης λειτουργίας 

κατάλληλο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με 10,1'' 

οθόνη αφής και μπαταρία για 4 ώρες αυτονομία σε 

διακοπή ρεύματος. Το TABLET GR-7620/V2/Kit έχει προ 

εγκατεστημένη την standard version του Phos 4.0.

Συνδεσιμότητα με Ethernet / wifi, 
gateway, usb gateway

Tablet IP67 / Mεταλλικό κουτί Ip30

Εσωτερικό τροφοφοτικό

Θέσεις στήριξης gateway

Διαστάσεις μεταλλικής θήκης 
373x313x45mm

Waterproof, Shockproof, Drop 
resistance, Anti-Dust

Screen 10.1 inch, IPS,       
Capacitive Touch Screen

Resolution 1920*1200

Battery 12000mAh 

 Weight 1080g 

1 x USB 3.0 type A

2 x USB 2.0 type A

1 x HDMI port

1 x RJ45 LAN Port

WiFi: 802.11 b/g/n

GR-7605/V2
Rssi tester / USB gateway

GR-7606/V2
ασύρµατη συσκευή 
Εισόδου/Εξόδου

GR-7607/V2
USB gateway

GR-6601/WL/V2 
ασύρµατη συσκευή δικτύωσης 
φωτιστικών ασφαλείας 
(µε υποδοχή SMA)

GR-6600/WL/V2
  ασύρµατη συσκευή δικτύωσης 
φωτιστικών ασφαλείας

software
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GR-7603/V2
Ethernet/Wifi Gateway

Το σύστημα Phos 4.0:

θ προσφέρει ολοκληρωμένες επιλογές 

παρακολούθησης όλων των 

συνδεδεμένων συσκευών χωρίς να 

παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και 

τη λειτουργία αυτόνομων 

φωτιστικών.

θ είναι αμετάβλητο σε αστοχίες 

δικτύου, καθώς κάθε ασύρματη 

συσκευή λειτουργεί ως ξεχωριστός 

κόμβος.

θ μπορεί να συνδεθεί με σύγχρονα 

συστήματα BMS, προσφέροντας μια 

πλήρη επισκόπηση όλων των 

φωτιστικών εγκατάστασης.

Σύστημα διαχείρισης
φωτιστικών ασφαλείας
ασύρματης λειτουργίας
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Διαστάσεις 220x145x66mm
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Γρήγορη
και εύκολη
εγκατάσταση!

Olympus LED

Eco Light Tetragono
Light

Spot Light

Παρακάτω βλέπετε ενδεικτικά προϊόντα 
ασύρματης επικοινωνίας.

Πιστεύουµε & παράγουµε 
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από

ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001


