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Voor de meest actuele informatie, zie www.etaplighting.com

TOEPASSING 
Programma voor bewaking, sturing, rapportering en onderhoud van decentrale en/of centrale
noodverlichtingssystemen:
• ETAP-noodverlichtingsarmaturen
• Verlichtingsarmaturen met ledmodule
• Verlichtingsarmaturen met noodunit*
• ETAP centrale noodverlichtingsarmaturen aangesloten op EBS (ETAP Battery System)

BESTANDDELEN
• Noodverlichtingsarmaturen met bedrade of draadloze ESM-communicatie
• EBS-systemen en -armaturen
• ESMweb controller
• Bedraad netwerk
• Optioneel:  • Emergency Unit Gateway (EUG) voor communicatie met verlichtingsarmaturen die   

 uitgerust zijn met een noodunit  
• Coördinator voor communicatie met noodverlichtingsarmaturen voorzien van draadloze  
 communicatie  
• COM-server voor installaties over meerdere gebouwen die verbonden zijn met een   
 lokaal netwerk (LAN)  
• RS 232 driver (linedriver) voor vaste verbinding van meerdere gebouwen die niet ver- 
 bonden zijn met een lokaal netwerk  
• Potentiaalvrij contactmodule voor het doormelden van foutsituaties naar een centraal  
 controlepaneel of gebouwbeheersysteem  
• ESM-EBS koppelmodule voor communicatie met EBS via LAN of USB

VOORDELEN
• Opvolging gecombineerde installaties (centraal gevoede en autonome noodverlichting)
• Automatische registratie van controles en onderhoud in logboek volgens EN 50172
•  Kostenvriendelijk preventief onderhoud dankzij de visualisatie van de lampbranduren en  

batterijautonomie
• Beproefd systeem: honderden ESM-installaties gerealiseerd
• Beheer over het internet van autonome noodverlichtingsarmaturen

* voor overzicht geschikte types, zie opties verlichting

ESM
CENTRAAL CONTROLE- EN BESTURINGSSYSTEEM 
VOOR NOODVERLICHTING
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Regie der gebouwen (Victor Horta-gebouw), Brussel - 
België - webref. SA021AA2

ESM SYSTEEMFUNCTIES

ARMATUUR - MELDINGEN 
• Armatuurfouten: lamp, batterij, elektronica
• Netwerkproblemen: communicatie- of radiocommunicatieprobleem
• Armatuur: identificatiegegevens

SOFTWARE - COMMANDO’S (INDIVIDUEEL / PER GROEP)
• Schakelen van de permanente lamp (manueel/periodiek automatisch)
• Instellen van het testmoment
• Manueel testen
• Zoekfunctie
• In- of uitschakelen van de rusttoestand (enkel voor bedraad)

SOFTWARE - OVERZICHT 
•  Systeemstatus:  

- werkingstoestand (waak/test/rust/nood) 
- lampstatus, testinstellingen (moment/cyclus)  
- lampbranduren (enkel autonome armaturen) 
- batterijautonomie (uitgezonderd verlichtingsarmaturen met noodunit en EBS-systemen)

• Foutmeldingen: lamp, batterij, elektronica, netwerkcommunicatiestoring
• Onderhoud: takenlijst met locatie op plan of foto en informatie van armatuur, lamp en batterij
• Statistieken: statusrapport, historiek
•  Systeemrapporten: installatierapport, testinstellingen, statusrapport, herstellingsopdrachten  

(volgens EN 50172)

SYSTEEM - EXTERNE VERBINDINGEN
• Automatische export van statusinformatie (ASCII)
• Alarmmeldingen met potentiaalvrij contactmodule
• Automatische foutenmelding via e-mail
• Toegang via een pc met internet- of netwerkverbinding
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Voor de meest actuele informatie, zie www.etaplighting.com

ESMweb controller - webref. SKX029A1

ESMweb SYSTEEM

1. ESM-NOODVERLICHTINGSARMATUREN

K1, K2, K3, K5*, K6, K7, K9*, KL decentrale armaturen zie productpagina’s

K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9, KL centrale armaturen met EBS, EBS Compact, Dynamic, 
Dynamic Light, Group

zie productpagina’s

ETAP-verlichtingsarmaturen met ledmodule voor noodverlichting*
ETAP-verlichtingsarmaturen met noodunit*

raadpleeg ETAP

* inbouwversies niet draadloos

2. ESMweb CONTROLLER
(maximum 24 COM-poorten)

ESMweb controller Behuizing aluminium

Afmetingen B x H x D 160 x 120 x 30 mm

Afmetingen aangesloten B x H x D 350 x 120 x 30 mm

Montagewijze DIN rail

Hardware ‘solid state’ geheugen / voeding: 230V, 
0,7A max / Aansluitmogelijkheden: 
Ethernet connector 10/100 LAN (RJ45), 
BUS-adapter connectie (COM-poort)

Aantal armaturen:
tot 100 KH16-100
tot 200 KH16-200
tot 300 KH16-300
tot 400 KH16-400
tot 500 KH16-500
tot 1000 KH16-1000
tot 2000 KH16-2000
tot 4000 KH16-4000
tot 8000 KH16-8000

Licentie extra armaturen raadpleeg ETAP

3. ESM NETWERK (maximum 16 BUSSEN per COM-poort)

a. BEDRAAD ESM NETWERK MET NOODVERLICHTINGSARMATUREN  
(maximum 500 armaturen per BUS)

BUS-voeding afmetingen (b x h x d in mm): 90 x 60 x 75 / DIN-rail montage / bereik:
maximum afstand tot uiterste aansluitpunt: 0,66 km bij 0,5 mm2-draad;  
1,8 km bij 1,5 mm2-draad; 2,7 km bij 2,5 mm2-draad / weerstand BUS-
voeding tot uiterste aansluitpunt: ≤ 50 Ohm / vermogen: 3 W

K4H12

BUS-adapter afmetingen (b x h x d in mm): 90 x 60 x 75 / DIN-rail montage / bereik: 
volgens RS 232 specificaties / pc-verbinding: RS232 COM poort /  
vermogen: 1 W

K4H16

BUS-bedrading type: 2-aderige twisted pair (0,5 - 2,5 mm2) / totale lengte:  
maximum 6 km (maximale capaciteit: 1 µF) / topologie: vrij

niet 
meegeleverd BUS met noodverlichtingsarmaturen

K4H16
ESMweb controller

K4H12
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b. BEDRAAD ESM NETWERK MET VERLICHTINGSARMATUREN VOORZIEN VAN NOODUNITS
(maximum 64 armaturen per segment)

EUG-voeding afmetingen (b x h x d in mm): 90 x 60 x 75 / DIN-rail montage /  
maximum bereik: 200 m / vermogen: 6 W

KH7

Emergency Unit 
Gateway (EUG)

afmetingen (b x h x d in mm): 90 x 60 x 75 / DIN-rail montage /  
vermogen: 3 W

KH6

Bedrading type: 2-aderig (0,5 - 1,5 mm2) / totale lengte: maximum 300 m bij  
1,5 mm2; maximum weerstand 8 Ohm

niet meegeleverd

Noodunit verlichtingsarmaturen met noodunit raadpleeg ETAP

c. DRAADLOOS ESM NETWERK MET NOODVERLICHTINGSARMATUREN

Coördinator  afmetingen (b x h x d in mm): 160 x 130 x 60 / 2,4 GHz / 16 kanalen / 
communicatie gebaseerd op IEEE 802.15.4 / zendvermogen: 1 mW /
aan te sluiten op de ESM-BUS 

KH12

d. CENTRAAL BATTERIJSYSTEEM (EBS)

EBS Compact koppelmodule via ESM-BUS ESM-BUS-koppeling 
standaard in EBS Compact

EBS Dynamic 
(Light) & Group

ESM-EBS KHXX koppelmodule via ESM-BUS KH23

 Draadloos netwerk met 
 noodverlichtingsarmaturen

 BUS met noodverlichtingsarmaturen
  BUS-segment voor verlichtingsarmaturen  

met noodunit

 EBS-eindstroomkringen
 EBS BUS-verbinding 

 EBS-eindstroomkringen
 EBS BUS-verbinding 

ESMweb controller

EBS

KH23

ESMweb controller

EBS

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH6
KH7

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH12
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Voor de meest actuele informatie, zie www.etaplighting.com

BUS-netwerk
 BUS met noodverlichtingsarmaturen
 Lokaal netwerk (LAN) 

webref. SKX029A3        

4. VERBINDING MET ESM NETWERK IN ANDERE GEBOUWEN VIA EEN LOKAAL NETWERK (LAN) 
(maximum 24 COM-poorten / web controller)

EXTRA COMPONENTEN PER BIJGEBOUW
(maximum 16 BUSSEN per COM-server)

COM-server ESMweb controller en COM-server-driver te configureren door de 
beheerder van het lokaal netwerk (LAN) / afmetingen (b x h x d  
in mm): 75 x 80 x 25 / DIN-rail montage / ethernet aansluiting:  
RJ45; 10/100 Mbps / seriële aansluiting: RS-232 / male DB9 / 
vermogen: 2 W

KH11

Local Area 
Network (LAN)

lokaal computer netwerk, ethernet niet meegeleverd

5. VERBINDING MET ESMweb CONTROLLER

pc met netwerkverbinding en webbrowser niet meegeleverd

a. VIA INTERNET

World Wide  
Web

verbinding met ESMweb controller via netwerkkabel niet meegeleverd

b. DIRECT AAN DE PC

Netwerk- 
kabel  

gekruiste netwerkkabel niet meegeleverd

c. VIA HET BEDRIJFSNETWERK

Corporate 
Network  

verbinding met ESMweb controller via netwerkkabel niet meegeleverd

 BUS met noodverlichtingsarmaturen
 Netwerkkabel 

 BUS met noodverlichtingsarmaturen
 Corporate Network 

 BUS met noodverlichtingsarmaturen
 World Wide Web 

COM-Server K4H16
K4H12

ESMweb controller

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller

K4H16
K4H12
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Hempelmann Kassel, Kassel / Waldau - Duitsland (ESM-systeem) - webref. SKX030A1

NETWERKEN VOOR GEBOUWBEHEER

Ook ETAP-noodverlichting kan, naast andere toepassingen, aangesloten worden op dergelijke 
netwerken. Onze ervaring leert dat dit keer op keer maatwerk is. Voor deze projecten werken we graag 
de beste oplossing uit. Raadpleeg uw ETAP-adviseur.

VERBINDING MET ESM

1)  POTENTIAALVRIJ CONTACT (PVC) VOOR ESM
  Deze oplossing biedt de mogelijkheid om de status van de ESM-installatie weer te geven aan de 

hand van 4 open/dicht contacten
  Volgende foutsituaties worden weergegeven:
 • 1 of meer armaturen hebben een foutmelding
 • de communicatie tussen ESM en 1 of meer armaturen is verbroken
 • 1 of meer armaturen staat in noodwerking 
 • de communicatie met ESM is verbroken

PVC-voeding afmetingen (b x h x d in mm): 27 x 75 x 100 / DIN-rail montage / 
vermogen: < 5W

KH20PVC-outputmodule afmetingen (b x h x d in mm): 72 x 122 x 42 / DIN-rail montage   
 

ESM 
PVC-module 

afmetingen (b x h x d in mm): 72 x 122 x 42 / DIN-rail montage /  
verbinding web controller: USB

2)  ASCII-EXPORTBESTAND
  De ESMweb controller schrijft dagelijks een gedetailleerd bestand dat als input dient voor ver-

werking in het gebouwbeheersysteem.

LON®
Local Operating Network (LON®) is een universeel protocol voor gebouwbeheersysteem. In een  
LON®-netwerk communiceert het gebouwbeheersysteem volgens LON® met de aangesloten  
apparatuur. 

Ook ETAP-noodverlichting kan, naast andere toepassingen, aangesloten worden op een LON®-netwerk. 
Dergelijke decentrale ETAP-armaturen voor noodverlichting hebben EST+ -testfunctionaliteit en een 
geïntegreerde LON®-communicatiemodule. Hierdoor kan men via LON® opdrachten geven.

1) ETAP-ARMATUREN MET LON®-COMMUNICATIEMODULE

K1, K2, K3, K5, K6, K7, K9, KL raadpleeg ETAP

2) SOFTWARE

integratie van de noodverlichtingsarmaturen in het gebouwbeheersysteem gebeurt door de  
LON®-systeemintegrator

3) NETWERK

maakt gebruik van het BUS-netwerk van het gebouwbeheersysteem LON® 
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Centraal Station, Antwerpen – België (LON®-systeem) - webref. SKX030C1

SYSTEEMFUNCTIEVERGELIJKING

ESM LON® DALI

Armatuur - 
meldingen

Fouten: lamp, batterij, elektronica, netwerkprobleem x  

Identificatiegegevens x 

Weergave van correcte communicatie met 
communicatieleds

x 

Software - 
commando’s

Schakelen van de permanente lamp x  

Instelbaar testmoment x  

Rusttoestand in- of uitschakelen x  

Manuele testfunctie, zoekfunctie  x  

Software - 
overzicht

Foutmeldingen: lamp, batterij, elektronica, netwerk-
communicatiestoring 

x  

Statistieken: statusrapport, historiek x  

Systeemstatus: werkingstoestand (waak/test/rust/
nood), lampstatus, testinstellingen (moment/cyclus), 
lampbranduren, batterijautonomie 

x  

Systeemrapporten: installatierapport, testinstellingen, 
statusrapport, onderhoudsrapport

x  

Onderhoud: takenlijst en informatie van armatuur, 
lamp en batterij 

x 

x standaard
 te implementeren door systeemintegrator
 extra voeding noodzakelijk en 4 draadsbus


