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Se www.etaplighting.com för den senaste informationen.

TILLÄMPNING 
Program för övervakning, kontroll, rapportering och underhåll av självförsörjande nödbelysnings-
system med:
• ETAP självförsörjande nödbelysningsarmaturer och armaturer med lysdiodmoduler
• Armaturer med LED-modul
• Armaturer med nödljusenhet*
• ETAP centralmatade armaturer anslutna till EBS (ETAP Battery System)

KOMPONENTER
• Nödbelysningsarmaturer med trådbunden eller trådlös kommunikation
• EBS-system och -armaturer
• ESMweb controller
• Trådbundet nätverk
• Tillval: •  Emergency Unit Gateway (EUG) för kommunikation med belysningsarmaturer utrustade 

med nödljusenhet
 •  Koordinator för kommunikation med nödbelysningsarmaturer utrustade för trådlös  

kommunikation
 •  COM - server för system för flera byggnader anslutna till ett lokalt nätverk (LAN)
 •  ESM Remote Acces för tillträde till ESM program från vilken dator som helst som hör  

till företagsnät
 •  Möjlighet att ansluta en RS 232 driver (line driver) med kabel för system för flera  

byggnader som inte är anslutna till ett lokalt nätverk
 •  Spänningsfria kontaktmoduler för vidaresändning av felförhållanden till ett centralt  

kontrollpanelsystem eller övervakningssystem för hel byggnad.
 •  ESM-EBS kopplingsmodul för kommunikation med EBS via LAN eller USB

FÖRDELAR
•  Automatisk loggning av kontroller och underhåll i en loggbok i enlighet med EN 50172
•  Kostnadseffektivt förebyggande underhåll med visuell indikering av ljuskällans brinntimmar och 

batteriets livslängd
•  Systemet utprovat i fält: flera hundra ESM-system finns installerade
•  Hantering via Internet av självförsörjande nödbelysningsarmaturer

* kontakta ETAP för en översikt av lämpliga typer

ESM
CENTRALT ÖVERVAKNINGS- OCH STYRSYSTEM 
FÖR NÖDBELYSNING
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Regie der gebouwen (Victor Horta-byggnaden), Brussel - 
Belgien - webref. SA021AA2

ESM-SYSTEMETS EGENSKAPER

ARMATUR - MEDDELANDEN
• Fel på armaturer: ljuskälla, batteri, elektronik
• Nätverksproblem: kommunikation eller radiokommunikation problem
• Armatur: identifieringsuppgifter

PROGRAMVARA - KOMMANDON (INDIVID- / GRUPP- / INSTALLATION)
• Fjärrstyrd in- och urkoppling av övervakade armaturer (Manuell/periodisk automatisk)
• Inställbara testtillfällen
• Manuell testfunktion
• Aktivera/avaktivera viloläge (endast trådbundet)
• Sökfunktion

PROGRAMVARA - ÖVERSIKT
•  Systemstatus:  

- aktuellt driftsläge (beredskap/test/vilo/nöd) 
- lampstatus, testinställningar (tillfälle/cykel)  
- brinntid för ljuskälla (Endast självförsörjande armaturer) 
-  batteriets varaktighet (armaturer via Emergency Unit Gateway och EBS-system indikerar  

endast om specificerad varaktighet har uppnåtts)
• Felmeddelande: ljuskälla, batteri, elektronik, nätverkskommunikationsfel
• Underhåll: underhållsbeställningar och information om armatur, ljuskälla och batteri
• Statistik: statusrapport, historik
•  Systemrapporter: installationsrapport, testinställningar, statusrapport, underhållsrapport  

(i enlighet med EN 50172)
• Armatur: identifieringsuppgifter för självförsörjande armaturer

SYSTEM – EXTERNA ANSLUTNINGAR
• Automatisk export av statusinformation (ASCII)
• Larmsignal via spänningsfri kontaktmodul
• Automatisk felsignal via e-post
• Åtkomst via en dator med internet eller nätverksåtkomst
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Se www.etaplighting.com för den senaste informationen.

ESMweb controller - webref. SKX029A1

ESMweb SYSTEM

1. SJÄLVFÖRSÖRJANDE ESM-NÖDBELYSNINGSARMATURER

K1, K2, K3, K5*, K6, K7, K9*, KL självförsörjande armaturer se produktsidorna

K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9, KL centralmatade armaturer med EBS, EBS Compact, 
Dynamic, Dynamic Light, Group

se produktsidorna

ETAP armaturer med LED-modul*
ETAP armaturer med nödljusenhet*

kontaktera ETAP

* Infällda versioner finns inte i trådlöst utförande

2. ESMweb CONTROLLER
(högst 24 COM-portar)

ESMweb controller Hus aluminium

Dimensioner L x B x H 160 x 120 x 30 mm

Dimensioner ansluten L x B x H 350 x 120 x 30 mm

Montage DIN-skena

Datorutrustning ‘solid state’ internminne / strömförsörjning: 
230V, 0,7A högst / anslutning: Ethernet 
anslutningsdon 10/100 LAN (RF45),  
BUS-adapter anslutning (COM-port)

Armaturer:
Upp till 100 KH16-100
Upp till 200 KH16-200
Upp till 300 KH16-300
Upp till 400 KH16-400
Upp till 500 KH16-500
Upp till 1000 KH16-1000
Upp till 2000 KH16-2000
Upp till 4000 KH16-4000
Upp till 8000 KH16-8000

Licens för flera armaturer kontakta ETAP

3. ESM-NÄTVERK (högst 16 BUSSAR per COM-port)

a. TRÅDBUNDET ESM-NÄTVERK MED NÖDBELYSNINGSARMATURER
(högst 500 armaturer per BUS)

BUS ström-
försörjning

mått (b x h x d i mm) 90 x 60 x 75 / monteras på DIN-skena räckvidd: 
största avstånd till mest avlägsna punkter: 0,66 km med 0,5 mm2 kabel; 
1,8 km med 1,5 mm2 kabel; 2,7 km med 2,5 mm2 kabel / resistans för 
BUS energiförsörjning till längst bort liggande anslutningar: ≤ 50 ohm 
/ effekt: 3 W

K4H12

BUS-adapter mått (b x h x d i mm) 90 x 60 x 75 / monteras på DIN-skena / räckvidd: 
enligt specifikationer för RS232 / PC-anslutning: RS232 COM-port / 
effekt: 1 W

K4H16

BUS-ledning typ: tvinnad parledare (0,5 – 2,5 mm2) / total längd: högst 6 km (största 
kapacitans: 1 μF) / topologi: fri

ingår ej BUS med nödbelysningsarmaturer

K4H16
ESMweb controller

K4H12
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b. TRÅDBUNDET ESM-NÄTVERK FÖR ALLMÄNBELYSNING MED NÖDLJUSENHETER
(högst 64 armaturer per segment)

EUG ström-
försörjning

mått (b x h x d i mm) 90 x 60 x 75 / monteras på DIN-skena /  
största räckvidd: 200 m / effekt: 6 W

KH7

Emergency Unit 
Gateway (EUG)

mått (b x h x d i mm) 90 x 60 x 75 / monteras på DIN-skena /  
effekt: 3 W

KH6

Ledning typ: 2-ledare (0,5 – 1,5 mm2) / total längd: högst 300 m med 1,5 mm2; 
högsta resistans 8 ohm

ingår ej

Nödljusen- 
heter

armaturer med nödenhet kontakta ETAP

c. TRÅDLÖST NÄTVERK MED NÖDBELYSNINGSARMATURER

Koordinator  mått (b x h x d i mm): 160 x 130 x 60 / 2,4 GHz / 16 kanaler /  
kommunikation baserat på IEEE 802.15.4 / överföringseffekt: 1 mW /  
att ansluta till ESM BUS

KH12

d. CENTRALT BATTERISYSTEM (EBS)

EBS Compact kopplingsmodul via ESM-BUS ESM-BUS-koppling  
är standard i EBS Compact

EBS Dynamic 
(Light) & Group

ESM-EBS KHXX kopplingsmodul via ESM-BUS KH23

  Trådlöst natverk med  
nödbelysningsarmaturer

 BUS med nödbelysningsarmaturer
  BUS-segment med allmänbelysnings med 

nödljusheter

 EBS-utgångskretsar
 EBS BUS-anslutning 

 EBS-utgångskretsar
 EBS BUS-anslutning 

ESMweb controller

EBS

KH23

ESMweb controller

EBS

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH6
KH7

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH12
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Se www.etaplighting.com för den senaste informationen.

BUS-nätverk
 BUS med nödbelysningsarmaturer
 BUS ansluten via ett lokalt nätverk (LAN)

webref. SKX029A3        

4. ANSLUTNING TILL ESM-NÄTVERK I ANDRA BYGGNADER I ETT LOKALT NÄTVERK (LAN) 
(högst 24 COM-portar / web controller)

YTTERLIGARE KOMPONENTER PER ANSLUTEN BYGGNAD 
(högst 16 BUSSAR per COM-server)

COM-server ESMweb controller och COM-server ska konfigureras via lokala 
nätverkets (LAN) administratör / mått (b x h x d i mm): 75 x 80 x 25 / 
monteras på DIN-skena / ethernet-anslutning: RJ45; 10/100 Mbps / 
serieanslutning: RS-232 / male DB9 / effekt: 2 W

KH11

Lokalt nätverk 
(LAN)

ethernet ingår ej

5. ÅTKOMST MED ESMWEB CONTROLLER

PC med nätverksåtkomst och webbläsare ingår ej

a. VIA INTERNET

World Wide  
Web

åtkomst med ESMweb controller via nätverkskabel ingår ej

b. DIREKT VIA EN DATOR

Nätverks- 
kabel

korskopplad nätverkskabel ingår ej

c. VIA FÖRETAGETS NÄTVERK

Corporate 
Network 

åtkomst med ESMweb controller via nätverkskabel ingår ej

 BUS med nödbelysningsarmaturer
 Nätverkskabel

 BUS med nödbelysningsarmaturer
 Corporate Network

 BUS med nödbelysningsarmaturer
 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 – Tyskland (ESM System) - webref. SKX030A1

NÄTVERK FÖR BYGGNADSÖVERVAKNING

Även nödbelysning från ETAP kan, förutom till andra tillämpningar, anslutas till sådana nätverk. 
Erfarenheten har lärt oss att detta ständigt inbegriper kundanpassade lösningar. För sådana projekt 
utarbetar vi gärna bästa möjliga lösning. Kontakta din ETAP-rådgivare.

ÅTKOMST MED ESMweb CONTROLLER

1)  VOLT-FRI KONTAKT FÖR ESM
  Med den här lösningen kan status för ESM-installationen visas med 4 öppna/slutna kontakter.
  Följande felsituationer visas:
 • En eller fler armaturer har ett felmeddelande
 • Kommunikationen mellan ESM och en eller fler armaturer har brutits
 • En eller fler armaturer är i nödläge
 • Kommunikationen med ESM är bruten. 

PVC-strömförsörjning
 

matt (b x h x d i mm): 27 x 75 x 10 / monteras på DIN-skena /  
effekt: < 5W

KH20PVC-utgångsmodul matt (b x h x d i mm): 72 x 122 x 42 / monteras på DIN-skena

ESM 
PVC-modul 

matt (b x h x d i mm): 72 x 122 x 420 / monteras på DIN-skena /  
Anslutning av webbstyrenhet: USB

2)  ASCII EXPORTFIL
  Varje dag skriver ESMweb controller ut en detaljerad fil som används som indata för behandling i  

byggnadens övervakningssystem.

LON®
Local Operating Network (LON®) e ett universellt protokoll för BUS-nätverk. I ett LON®-nätverk  
kommunicerar byggnadens övervakningssystem med ansluten utrustning via LON®.

Även nödbelysning från ETAP kan, förutom till andra tillämpningar, anslutas till ett LON®-nätverk. 
Dessa självförsörjande nödbelysningar från ETAP har testfunktion EST+ och inbyggd kommunikations-
modul av typ LON®. LON® gör det möjligt att skicka kommandon till och hämta information  
från armaturerna.

1) ETAP ARMATURER MED KOMMUNIKATIONSMODUL LON®

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

2) PROGRAMVARA

integrationen av nödljusarmaturer i managementsystemet måste göras av LON® systemintegratör

3) BUS-NÄTVERK

använder BUS-nätverket i det byggnadsadministrativa systemet LON®
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Centralstation, Antwerpen – Belgien (LON® System) - webref. SKX030C1

JÄMFÖRELSE AV SYSTEMFUNKTIONER

ESM LON® DALI

Armatur – 
meddelanden 

Fel: problem med ljuskälla, batteri, elektronik, nätverk x  

Identifieringsuppgifter x 

Visning av rätt kommunikation med 
kommunikationslampor 

x 

Programvara 
- kommandon

Slå på / av permanentdriven ljuskälla x  

Justerbart testmoment x  

Aktivera/avaktivera viloläge x  

Manuell testfunktion x  

Programvara 
- översikt

Felmeddelanden: kommunikationsfel för ljuskälla, 
batteri, elektronik, nätverk

x  

Statistik: statusrapport, historik x  

Systemstatus driftsläge (standby / test / vila / nödfall), 
lampstatus, testinställningar (moment / cykel), 
ljuskällans brinntid, batteriets hållbarhet

x  

Systemrapporter: installationsrapport, testinställningar, 
statusrapport, underhållsrapport

x  

Underhåll: underhållsbeställningar och information om 
armatur, ljuskälla och batteri

x 

x standard
 ska implementeras av systemintegratören
 extra strömförsörjning och 4-trådars buss krävs


