
Η GR-750X είναι μια σειρά από πίνακες ελέγχου διευθυνσιοδοτούμενων 
φωτιστικών ασφαλείας, υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένοι να 
παρακολουθούν και να ελέγχουν απαιτητικές, μεγάλης κλίμακας 
εγκαταστάσεις με πολλά φωτιστικά ασφαλείας.

Οι πίνακες υποστηρίζουν αυτόματους, προγραμματιζόμενους ελέγχους 
αυτονομίας και λειτουργίας όλων των συνδεδεμένων 
διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών ασφαλείας της olympia-electronics 
αφαιρώντας το πρόσθετο κόστος χειροκίνητου ελέγχου. Τα αποτελέσματα 
των ελέγχων καταγράφονται σε ημερολόγιο συμβάντων και 
εκτυπώνονται, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Οι πίνακες ελέγχονται μέσω μιας οθόνης αφής 7 ιντσών, προσφέροντας 
εκτεταμένες δυνατότητες όπως δικτύωση έως και 24 πάνελ που μπορούν 
να συνδεθούν σε ένα μόνο δίκτυο. Ταυτόχρονα, ένας ενσωματωμένος 
web server παρέχει στον χρήστη πλήρη επισκόπηση και διαμόρφωση  
των εγκατεστημένων φωτιστικών ασφαλείας, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της εγκατάστασης.

Κάθε πίνακας μπορεί να ελέγξει έως και 1000 φωτιστικά, χωρισμένα σε 
τέσσερα κυκλώματα των 250 φωτιστικών το καθένα, με δυνατότητα 
προγραμματισμού σε 200 λογικές ζώνες για την εκτέλεση κοινών 
εργασιών ή ενεργοποίησης συμβάντων.

Πίνακας ελέγχου 
διευθυνσιοδοτούμενων
φωτιστικών ασφαλείας

GR-7501 / GR-7502 / GR-7503 / GR-7504
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Η σειρά των πινάκων διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών 
ασφαλείας GR-750x αποτελείται από 4 μοντέλα GR-7501 ενός 
βρόχου , GR-7502 δυο βρόχων, GR-7503 τριών βρόχων και 
GR-7504 τεσσάρων βρόχων. Ολα τα μοντέλα μοιράζονται το 
ίδιο περιβάλλον ελέγχου, τις ίδιες λειτουργίες και ενδείξεις.

Όλα τα μοντέλα GR-750x περιλαμβάνουν 4 
προγραμματιζόμενες εισόδους, 2 προγραμματιζόμενες 
εξόδους, 1 έξοδο 24V παρακολούθησης, 1 μόνιμη έξοδου 
24V, 2 προγραμματιζόμενες εξόδους και ένα 
προγραμματιζόμενο aux ρελέ.

Ο πίνακας χρησιμοποιεί μπαταρίες 2 x 12V Lead Acid (Pb) για 
την εφεδρική λειτουργία του.

Τα διαθέσιμα κυκλώματα εξόδου βρόχου είναι: 1 για το GR-
7501, 2 για το GR-7502, 3 για το GR-7503 και 4 για το GR-7504. 
Κάθε κύκλωμα εξόδου βρόχου μπορεί να υποστηρίξει έως και 
250 διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά.

48cm

IP30

Κυκλώματα βρόχου

1,2,3 ή 4 βρόχοι
250 διευθυνσιοδοτούμενα σημεία 
ανά βρόχο
400mA μέγιστο ρεύμα ανά βρόχο

Είσοδοι

4 προγραμματιζόμενες είσοδοι με 
ελεγχόμενη αντίσταση Ανίχνευση 2 
καταστάσεων (κανονική - ενεργή).
Ανίχνευση σφάλματος: Ανοιχτό 
κύκλωμα και βραχυκύκλωμα 

Υλικά κατασκευής

ABS – PC / μεταλλικό 
Με ηλεκτροστατική βαφή 

Συμμορφώνεται με το πρότυπο

EN 62034

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 
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Βασικά χαρακτηριστικά  

4 Γραφικό περιβάλλον με έγχρωμη οθόνη αφής 
7”.

4 Υποστήριξη μέχρι και 4 βρόχων, έως και 250 
φωτιστικά ανά βρόχο. Μέγιστη υποστήριξη 
1000 φωτιστικά ανά πίνακα.

4 Ομαδοποίηση/Οργάνωση φωτιστικών σε 200 
ζώνες.

4 Συμβατό με τα διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά 
που υποστηρίζει ο πίνακας GR-6500.

4 Αυτόματοι έλεγχοι των φωτιστικών ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα (ρυθμίζονται μέσα από το 
μενού τεχνικού). Έλεγχος λειτουργικότητας και 
έλεγχος αυτονομίας σε όλα τα συνδεδεμένα 
φωτιστικά.

4 Δίκτυο πινάκων έως 24 πίνακες, βασισμένο σε 
πρωτόκολλο επικοινωνίας RS-485. Υποστηρίζει 
αυτόματη διευθυνσιοδότηση και 
συνδεσμολογία δακτυλίου (Ring topology) για 
διασφάλιση της επικοινωνίας.

4 3 ρελέ με προκαθορισμένη λειτουργία (BMS) σε 
περίπτωση σφάλματος, απώλειας τροφοδοσία 
(ΔΕΗ) και ορθής λειτουργίας,

4 1 ρελέ με παραμετροποιήσιμη λειτουργία, 2 
έξοδοι τάσης (24V), 2 έξοδοι και 4 είσοδοι 
εντολών.

4 Μπαταρίες εφεδρικής λειτουργίας (2x12V έως 
15Ah).

4 Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση Ethernet/Wi και 
δυνατότητα λήψης ενημερώσεων από τον 
Olympia Update Server (Cloud).

4 Πρόγραμμα (PC-7500) για 
ρύθμιση/παραμετροποίηση του πίνακα από 
τον υπολογιστή (Windows PC) και δημιουργία, 
επεξεργασία, αποστολή και λήψη αρχείων 
διαμόρφωσης.

4 Γραφικό περιβάλλον (WebUI) 
παρακολούθησης και παραμετροποίησης, 
μέσω browser (Microsoft Edge/Mozilla 
Firefox/Google Chrome) για πίνακα που είναι 
συνδεδεμένος στο δίκτυο.

4 Αρχείο καταγραφής συμβάντων/σφαλμάτων 
(έως 6000 εγγραφές).

4 Προαιρετικός θερμικός εκτυπωτής (GR-
7500/Printer) για εκτύπωση συμβάντων.

PC-7500
4 Σύνδεση με τον πίνακα μέσω καλωδίου USB.

4 2 διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης (απλός χρήστης και 
τεχνικός).

4 Δημιουργία αρχείου ρυθμίσεων, μεταφόρτωση  και 
εφαρμογή στον πίνακα.

4 Εξαγωγή και εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων για μελλοντική 
χρήση ή αντίγραφο ασφαλείας.

4 Λήψη και προβολή όλου του αρχείου συμβάντων του 
πίνακα.

4 Δυνατότητα εκτύπωσης του αρχείου ρυθμίσεων και των 
συμβάντων.

WebUI
4 Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει web 

browser και είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με τον 
πίνακα.

4 Δυνατότητα σύνδεσης του πίνακα με Ethernet ή WiFi 
στο δίκτυο.

4 2 διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης (απλός χρήστης και 
τεχνικός) με .

4 Παρακολούθηση της κατάστασης του πίνακα.

4 Πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις πληροφορίες και 
ρυθμίσεις του πίνακα.
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www.olympia-electronics.com

European
manufacturer The company is certified by

ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΒΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


