SYSTEM SERVER UNIT (SSU)

De “System Server Unit” (SSU) is de databaseserver voor
alle gegevens binnen het Excellum-systeem.

De SSU slaat alle systeeminstellingen en parameters op, inclusief de
eigenschappen van de zones, de armaturen, de sensoren, de drukknoppen en de controllers. Daarnaast worden ook de ingestelde waarden
bijgehouden, zoals bv. de lichtniveaus, tijdsschema’s, uitschakeltijden
van de aanwezigheidsdetectoren en instellingen voor het beheer van
piekvermogens. De SSU bewaart eveneens de historiek van de operationele resultaten en de energiebesparingsresultaten.
De unit voorziet verder in de mogelijkheid om van op afstand toegang
tot het systeem te krijgen om de instellingen of configuraties te
wijzigen. Systeemprestaties, energiegegevens of foutmeldingen kunnen
geanalyseerd worden waardoor een snelle en consequente klantenondersteuning mogelijk is. Bovendien zijn optionele interfaces voor een
gebouwbeheersysteem zoals BACnet®, OPC en Tridium verkrijgbaar op
aanvraag. Voor elk Excellum-systeem is één SSU vereist die meestal
naast de elektriciteitskast of op een patchpaneel gemonteerd wordt.
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Het energiebeheersysteem voor verlichting
Excellum is een lichtsturingssysteem dat het persoonlijke verlichtingscomfort
verhoogt en de energiebesparing maximaliseert. Dankzij de combinatie van
de gebruikersvriendelijke 3D-software en de vrij adresseerbare schakel- en
dimfuncties, garandeert Excellum de juiste lichtsfeer op het juiste moment en
op de juiste plaats en vermijdt tegelijkertijd onnodig energieverbruik.

Technische Gegevens
Voeding 230V/50Hz/180W, bij voorkeur UPS
Typisch verbruik 90 W
410/100 BaseTx-Ethernet-poorten
Besturingssysteem
Windows 7 Professional
Installatie
op een standaard 19’’-rack (hoogte: 1U)
Bestelcode
SSU (System Server Unit):
SSU met BACnet™-dongle:
Afmetingen (bxhxd)
Gewicht: 9 kg
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Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Te installeren conform alle van toepassing zijnde nationale en lokale elektrische en bouwvoorschriften.

