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APLICAÇÃO 
Programa para monitorização, controlo, comunicação e manutenção de sistemas de iluminação de 
emergência autónomos com:
• Luminárias de emergência autónomo ETAP
• Luminárias com módulo de LED
• Luminárias com unidade de emergência*
• Luminárias para comando centralizado EBS (ETAP Battery System) da ETAP

COMPONENTES
• Luminárias de iluminação de emergência com comunicação por cabo ou sem fios
• Sistemas e luminárias EBS
• ESMweb controller
• Rede cableada
• Opcional: •  Porta de Unidade de Emergência (EUG) para comunicação com luminárias de iluminação 

equipadas com unidade de emergência
 •  Coordenador de comunicação com as luminárias de iluminação de emergência equipa-

das por comunicação sem fios
 • COM-server para sistemas de múltiplos edifícios ligados a uma rede local (LAN)
 •  ESM Remote Access para o ascesso ao software ESM de cada PC conectado a rede da 

empresa
 •  Possibilidade de ligar um controlador RS 232 (controlador de linha) com cabo para 

sistemas de múltiplos edifícios não ligados a uma rede local
 •  Módulo de contacto sem potencial para comunicar condições de falha ao painel de 

controlo central ou ao sistema de gestão de edifícios
 • ESM - EBS módulo comunicação con EBS via LAN ou USB

VANTAGENS
•  Monitorização de sistemas combinados (sistemas de alimentação centralizada e de iluminação de 

emergência descentralizada)
•  Registo automático de verificações e manutenção no livro de registo em conformidade com a  

norma EN 50172
•  Manutenção preventiva com boa relação qualidade/preço, com indicação visual do tempo de  

funcionamento da lâmpada e da duração da bateria
• Sistema comprovado no terreno: várias centenas de sistemas ESM instalados
• Gestão através da Internet de luminárias de iluminação de emergência autónomas

* para mais informações sobre os tipos adequados, consulte ETAP

ESM
SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTÃO E CONTROLO 
PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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Regie der gebouwen (Prédio Victor Horta), Brussel - 
Bélgica - webref. SA021AA2

CARACTERISTICAS DO SISTEMA ESM

LUMINÁRIA - MENSAGENS 
• Falhas na luminária: lâmpada, bateria, sistema electrónico
• Problema de rede: Comunicação ou de radio comunicaçao
• Luminária: dados de identificação

SOFTWARE - COMANDOS (INDIVIDUAL / GRUPO / INSTALAÇÃO)
• Comutação remota da lâmpada permanente (Manual/automático periodicamente)
• Momento dos testes ajustáveis
• Função de teste manual
• Activar / desactivar estado de repouso (apenas rede cableada)
• Função de procura 

SOFTWARE - APRESENTAÇÃO
•  Estado do sistema 

- para o modo de funcionamento actual (vigílância/teste/repouso/emergência)  
- estado da lâmpada, definições de teste (momento/ciclo)  
- horas de funcionamento da lâmpada (apenas luminárias autónomas)  
- autonomía de bateria (as luminárias através de Porta de Unidade de Emergência e sistemas EBS 
indicam apenas se a duração especificada foi cumprida)

• Mensagens de falha: lâmpada, bateria, componentes electrónicos, falha de comunicação da rede
• Manutenção: ordens de manutenção e informação sobre a luminária, lâmpada e bateria
• Estatística: relatório de estado, histórico
•  Relatórios do sistema: relatório da instalação, definições de teste, relatório de estado, relatório de 

manutenção (em conformidade com a norma EN 50172)

SISTEMA – LIGAÇÕES EXTERNAS
• Exportação automática de informações actuais (ASCII)
• Sinalização com alarme através de módulos de contacto sem potencial
• Sinalização automática de avaria por e-mail
• Acesso através de um computador com a cesso à internet ou rede
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ESMweb controller - webref. SKX029A1

SISTEMA ESMweb

1. LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÓNOMAS ESM

K1, K2, K3, K5*, K6, K7, K9*, KL luminárias autónomas consultar páginas de produtos

Luminárias centrais K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9, KL com EBS, EBS Compact, 
Dynamic, Dynamic Light, Group

consultar páginas de produtos

Luminárias ETAP com módulo LED*
Luminárias ETAP com unidade de emergência*

consultar a ETAP

* As versões incorporadas não são sem fios

2. ESMweb CONTROLLER
(máximo de 24 portas COM)

ESMweb controller Base aluminium

Dimensões L x I x A 160 x 120 x 30 mm

Dimensões connectadas L x I x A 350 x 120 x 30 mm

Montagem calha DIN

Hardware memória ‘solid state’ / alimentação 
230V, 0,7A max / ligações possível: 
conector Ethernet 10/100 LAN (RJ45), 
ligação adaptador BUS (porta COM)

Luminárias:
até 100 KH16-100
até 200 KH16-200
até 300 KH16-300
até 400 KH16-400
até 500 KH16-500
até 1000 KH16-1000
até 2000 KH16-2000
até 4000 KH16-4000
até 8000 KH16-8000

Licença para luminárias adicionais consultar a ETAP

3. REDE ESM (máximo 16 BUS por porta COM)

a. REDE ESM CABLEADA COM LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
(máximo 500 luminárias por BUS)

Fonte 
alimentação
BUS

dimensões (l x a x p em mm): 90 x 60 x 75 / alcance da montagem em 
calha DIN: distância máxima até aos extremos do cabo: 0,66 km com 
cabo de 0,5 mm2; 1,8 km com cabo de 1,5 mm2; 2,7 km com cabo  
de 2,5 mm2 / resistência de alimentação BUS até aos terminais extremos: 
≤ 50 Ohm / potência: 3 W

K4H12

Adaptador
BUS

dimensões (l x a x p em mm): 90 x 60 x 75 / alcance da montagem em 
calha DIN: em conformidade com as especificações RS232 / ligação ao 
PC: porta COM RS232 / potência: 1 W

K4H16

Cablagem
BUS

tipo: cabo bifilar retorcido (0,5 – 2,5 mm2) / comprimento total: máximo 
de 6 km (capacidade máxima: 1 μF) / topologia: livre

não incluído

K4H16
ESMweb controller

K4H12

  BUS com luminárias de iluminação de 
emergência
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b. REDE ESM CABLEADA PARA ILUMINAÇÃO DE UNIDADES DE EMERGÊNCIA
(máximo 64 luminárias por segmento)

Fonte alimentação 
EUG

dimensões (l x a x p em mm): 90 x 60 x 75 / montagem em calha  
DIN / alcance máximo: 200 m / potência: 6 W

KH7

Emergency Unit 
Gateway (EUG)

dimensões (l x a x p em mm): 90 x 60 x 75 / montagem em calha  
DIN / potência: 3 W

KH6

Cablagem tipo: bifilar (0,5 – 1,5 mm2) / comprimento total: 300 m no  
máximo com 1,5 mm2; resistência máxima de 8 Ohm

não incluído

Unidade de
emergência

luminárias com unidade de emergência consultar a 
ETAP

c. REDE ESM SEM FIOS COM LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Coordenador  dimensões (l x a x p em mm): 160 x 130 x 60 / 2,4 GHz / 16 canais / 
comunicação baseado em IEEE 802.15.4 / potência de emissão:  
1 mW / a conectar ao BUS ESM

KH12

d. SISTEMAS DE BATERIA CENTRALIZADOS (EBS) 

EBS Compact módulo de ligação através de ESM BUS standard de ligação ESM 
BUS no EBS Compact

EBS Dynamic 
(Light) & Group

módulo de ligação ESM-EBS KHXX através de ESM BUS KH23

 Circuitos de saída do EBS
 Ligação BUS do EBS 

 Circuitos de saída do EBS
 Ligação BUS do EBS 

ESMweb controller

EBS

KH23

ESMweb controller

EBS

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH6
KH7

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH12

 BUS com luminárias de iluminação de emergência
  segmento BUS para iluminação interior com 

unidade de emergência

  rede sem fios com luminárias de iluminação 
de emergência
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webref. SKX029A3        

4. LIGAÇÃO À REDE ESM DE OUTROS EDIFÍCIOS ATRAVÉS DE UMA REDE LOCAL (LAN) 
(máximo de 24 portas COM / web controller)

COMPONENTES SUPLEMENTARES PARA CADA LIGAÇÃO REMOTA
(máximo 16 BUS por servidor COM)

COM server ESMweb controller e controlador do servidor COM a configurar pelo 
administrador da rede local (LAN) / dimensões (l x a x p em mm):  
75 x 80 x 25 / montagem em calha DIN / ligação ethernet: RJ45; 
10/100 Mbps / ligação de série: RS-232 / male DB9 / potência: 2 W

KH11

Rede local 
(LAN)

ethernet não incluído

5. ACESSO À ESMWEB CONTROLLER

PC com acesso à rede e browser da Internet não incluído

a. ATRAVÉS DA INTERNET

World Wide  
Web

com acesso à ESMweb controller através de um cabo de rede não incluído

b. DIRECTO ATRAVÉS DE UM COMPUTADOR

Cabo de  
rede

cabo de rede cruzado não incluído

c. ATRAVÉS DA REDE DA EMPRESA

Corporate 
Network 

com acesso à ESMweb controller através de um cabo de rede não incluído

COM-Server K4H16
K4H12

ESMweb controller

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller

K4H16
K4H12

Rede-BUS
 BUS com luminárias de iluminação de emergência
 BUS ligado através de uma rede local (LAN) 

 BUS com luminárias de iluminação de emergência
 world wide web 

 BUS com luminárias de iluminação de emergência
 cabo de rede 

 BUS com luminárias de iluminação de emergência
 corporate network 
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Hempelmann Kassel, Kassel/Waldau – Alemanha (Sistema ESM) - webref. SKX030A1

REDES PARA GESTÃO DE EDIFÍCIOS

A iluminação de emergência ETAP pode também, para além de outras aplicações, ser interligada a 
este tipo de redes. A experiência demonstrou-nos que esta medida envolve invariavelmente soluções 
personalizadas. Para estes projectos, teremos todo o gosto em encontrar a melhor solução possível.  
Contacte o seu consultor ETAP.

ACESSO À ESM WEB CONTROLLER

1)  CONTACTO LIVRE DE POTENCIAL PARA O ESM
  Esta solução permite a apresentação do estado da instalação do ESM através de 4 contactos 

abertos/fechados
 São apresentadas as seguintes situações de erro:
 • 1 ou mais luminárias têm uma mensagem de erro;
 • a comunicação entre o ESM e 1 ou mais luminárias perdeu-se;
 • 1 ou mais luminárias estão no modo de emergência;
 • a comunicação com o ESM perdeu-se. 

Fonte  
alimentação (PVC)

dimensões (l x a s p em mm): 27 x 75 x 100 / alcance da 
montagem em calha DIN / potência: > 5W

KH20Módulo  
de saída (PVC)

dimensões (l x a x p em mm): 72 x 122 x 42 / alcance da 
montagem em calha DIN

Módulo ESM (PVC) dimensões (l x a x p em mm): 72 x 122 x 42 / alcance da 
montagem em calha DIN / ligação controlador Web: USB

2)  FICHEIRO DE EXPORTAÇÃO ASCII
  Diariamente, o ESMweb controller grava um ficheiro pormenorizado que serve como input para 

processamento no sistema de gestão de edifícios. 

LON®
Local Operating Network (LON®-Rede de operação local) é um protocolo universal para redes em BUS. 
Numa rede LON®, o sistema de gestão de edifícios comunica com o equipamento ligado através  
de LON®.

A iluminação de emergência ETAP pode também, para além de outras aplicações, ser ligada a uma rede 
LON®. Estas luminárias de iluminação de emergência autónomas ETAP têm a funcionalidade EST+ para 
teste e um módulo de comunicação integrado LON®. LON® permite-lhe enviar comandos e receber 
informações das luminárias.

1) LUMINÁRIAS ETAP COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO LON®

K1, K2, K3, K5, K6, K7, K9, KL consultar a ETAP

2) SOFTWARE

integração das luminárias de emergência no sistema de gestão de edificios através do integrador de 
sistema LON®

3) REDE BUS

utiliza a rede BUS do sistema de gestão de edifícios LON® 
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Estação Central, Antwerpen – Bélgica (Sistema LON®) - webref. SKX030C1

COMPARAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS

ESM LON® DALI

Luminária - 
mensagens

Falhas: lâmpada, bateria, componentes electrónicos, 
problemas de rede

x  

Dados de identificação x 

Apresentação da comunicação correcta com LEDs  
de comunicação 

x 

Software - 
comandos

Comutação de lâmpadas permanentes x  

Momento do testes ajustáveis x  

Activar/desactivar estado de repouso x  

Função manual de testes x  

Software - 
apresentação

Mensagens de falha: lâmpada, bateria, componentes 
electrónicos, falha de comunicação de rede

x  

Estatística: relatório de estado, histórico x  

Estado do sistema para o modo de funcionamento 
(vigílância/teste/repouso/emergência), estado de 
lâmpada, definições de teste (momento/ciclo), horas de  
funcionamento da lâmpada, duração da bateria

x  

Relatórias do sistema: relatório de instalação, definições 
de teste, relatório de estado, relatório de manutenção

x  

Manutenção: ordens de manutenção e informação 
sobre a luminária, lâmpada e bateria

x 

x standard
 a ser implementado pelo integrador de sistemas
 necessária fonte alimentação adicional e bus com 4 fios


