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CMI 
Το γραφικό περιβάλλον CMI-1101 είναι 

ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης 

και ειδοποίησης για εγκαταστάσεις 

πυρανίχνευσης. Το CMI-1101 χρησιμοποιεί 

το πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus 

ASCII για να επικοινωνεί με τους πίνακες 

BSR-100x της Olympia-Electronics. Στο 

φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, ο 

χρήστης μπορεί σε πραγματικό χρόνο να 

ελέγχει το σύστημα για συναγερμούς ή 

σφάλματα αλλα και  την λίστα σφαλμάτων 

του πίνακα (ιστορικό).

Μέσω του CMI-1101 ο χρήστης μπορεί να 

εκτελέσει εντολές προς τον πίνακα όπως 

επανεκκίνηση, εκκένωση, σιγή / 

επανήχηση σειρήνων κ.α  Επιπλέων 

υπάρχει η δυνατότητα αποστολής 

ταυτόχρονα των εντολών σε 

περισσότερους από έναν πίνακα αν 

υπάρχει δίκτυο πινάκων.

Οι επιλογές σύνδεσης που δίνονται 

καθιστούν εύκολη την σύνδεση του 

προγράμματος με υπάρχων εγκαταστάσεις 

ή με νέες εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης 

(οι τρόποι σύνδεσης καλύπτουν τις 

περισσότερες ανάγκες εγκαταστάσεων).
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921110100 CMI-1101

ΤΥΠΟΣΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

921110200 CMI-1102 
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Βασική άδεια για πρόγραμμα οπτικής απεικόνισης. 
Συμβατοί πίνακες BSR-1001 ή BSR-1002 ή BSR-1004

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Επέκταση βασικής άδειας για δεύτερο υπολογιστή

921110300 CMI-1103 Επέκταση βασικής άδειας για επιπλέον πίνακες 
BSR-1001 ή BSR-1002 ή BSR-1004*

* μέγιστος αριθμός πινάκων: 16



� Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εγκατάστασης πυρανίχνευσης

� Πολλαπλή σύνδεση πινάκων με ενα USB καλώδιο ή με περισσότερα αν χρειάζεται

� Περιβάλλον χρήστη παρόμοιο με την οικογένεια πινάκων πυρανίχνευσης BSR-100x

� Παρακολούθηση περισσότερων του ενός πίνακα από το ίδιο περιβάλλον προγράμματος

� Εισαγωγή κατόψεων κτηρίων διαφορετικών τύπων αρχείου (png, jpg, bmp, tiff, κ.α)

� Drag and drop για εύκολη τοποθέτηση συσκευών στις κατόψεις

� Εμφάνιση συναγερμών και σφαλμάτων στις κατόψεις

� Χρωματική κωδικοποίηση για κάθε διαφορετική κατάσταση (συναγερμό, σφάλμα κτλ.) για εύκολο εντοπισμό

� Ειδικές εντολές απο το πρόγραμμα στον πίνακα (επανεκκίνηση, εκκένωση, σίγηση/επανήχηση σειρηνων. κ.α)

� Αποστολή εντολών σε ολους τους πίνακες στο δίκτυο

� Παρακολούθηση του συστήματος πυρανίχνευσης από δεύτερο υπολογιστή στο ίδιο τοπικό δίκτυο.

Με το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης CMI-1101 ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

Πλεονεκτήματα
τουCMI
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Το περιβάλλον χρήστη του CMI-1101 είναι 

πανομοιότυπο με αυτό της οικογένειας 

πινάκων BSR-100x ώστε να είναι εύκολο 

και κατανοητό από τον χρήστη. 

Το CMI-1101 ακολουθεί την λογική των 

πινάκων στις ενδείξεις των LED, στην 

κεντρική οθόνη και στις εντολές.

Επίβλεψη πολλαπλων πινάκων 

Βάση δεδομένων

Περιβάλλον χρήστη

Γραφικό πρόγραμμα διαχείρισης CM-1101



BMS-485
USBModbus 

Eξαγωγή αρχείου 
διαμόρωσης jtx
μέσω PC-1000

Eισαγωγή αρχείου 
διαμόρφωσης jtx
στο CMI-1101

BMS-485

USB
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Η διαμόρφωση χωρίζεται σε 2 βήματα

� Συνδέστε τη μια μεριά του BMS-485 στoν πίνακα και την αλλή (καλώδιο USB) σε μια θύρα USB του υπολογιστή
� Εισαγωγή του αρχείου .jtx για κάθε πίνακα (το .jtx εξάγεται απο το πρόγραμμα PC-100x)

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του πίνακα BSR-100x (μέχρι 15 πίνακες) με το πρόγραμμα CMI-1101

Διάγραμμα διαμόρφωσης 

� Χρήση ενος BMS-485 και όλοι οι πίνακες συνδεδεμένοι παράλληλα 

Διαμόρφωση

Συνδεσιμότητα 

Δίκτυο πινάκων

Δίκτυο modbus

Δίκτυο πινάκων

Δίκτυο modbus
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RS-485
Modbus
to TCP/IP

Ethernet Network

� Χρήση περισσότερων του ενός BMS-485, και σύνδεση πινάκων σε ομάδες παράλληλα, 
κάθε ομάδα έχει το δικό του BMS-485

� Το πρόγραμμα είναι συμβατό για σύνδεση μέσω Ethernet με την χρήση μετατροπέα RS-485 σε ethernet (TCP/IP)

Δίκτυο πινάκων

Δίκτυο modbus

Δίκτυο πινάκων

Δίκτυο modbus

Δίκτυο πινάκων

Δίκτυο modbus

Δίκτυο modbus

Δίκτυο πινάκων
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από

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


