Aloita uusi vuosikymmen älykkäällä
IoT-paloilmoitinjärjestelmällä
Esmi Sense FDP paloilmoitinkeskukset
Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskukset vievät sinut paloturvallisuuden eturintamaan. Esmi-keskusten tunnusmerkkiä, helppokäyttöisyyttä, on entisestään parannettu täysin
uudella muotoilulla, älykkäillä hipaisunäppäimillä sekä
intuitiivisella suurella värinäytöllä. Myös käyttöliittymänä
toimivaa Esmi-navigointipyörää on kehitetty entisestä helppokäyttöisemmäksi. Esmi Sense FDP -keskukset on kehitetty
tekemään asennuksesta nopeaa ja tehokasta. Schneider
Electricin älykkäät ilmaisimet voidaan liittää Esmi Sense FDP
-keskuksiin.
Uuden EcoStruxure Fire Expert -verkkosovelluksen avulla
voit seurata, hallita ja käyttää Esmi Sense FDP -järjestelmiä
myös älypuhelimella tai muilla mobiililaitteilla. Integroituna
Schneider Electricin EcoStruxure-alustaan pääset nauttimaan eri kiinteistötekniikoiden saumattomasta yhteispelistä
ja rakentamaan älykkäämpiä kiinteistöjä.
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Kotimainen markkinajohtaja
Kolme kokovaihtoehtoa
Sisäänrakennettu modulaarisuus
32 Esmi Sense FDP paneelia yhdessä järjestelmässä
1-8 silmukkaa/keskus
Jopa 318 laitetta/silmukka (protokollasta riippuvainen)
8 000 paloryhmää
Maks. 16 000 osoittetta
Automaattinen konfigurointi silmukkalaitteille
Taaksepäin yhteensopiva Esmi FX 3Net -järjestelmien kanssa
Ainutlaatuinen Esmi navigointipyörä
7" värinäyttö
5 kpl älykkäitä hipaisunäppäimiä (vaihtuva toiminto)
Neutraali valkoinen väri
Irroitettavat sivulevyt ja sisäkehikko
Vaihdettavissa oleva teho- ja näyttöyksikkö
Useita kaavio- ja akkukaappi vaihtoehtoja
Useita käyttökieliä
Laaja valikoima ilmaisimia, myös erityisilmaisimet vaativiin tiloihin
Sisäänrakennettu liitettävyys EcoStruxure Fire Expertiin
Integroitavissa EcoStruxure Building Operations IoT-alustaan
EN 54 hyväksytty
Laajan jakeluverkoston ansiosta huoltopalvelut helposti saatavilla

Esmi Sense FDP & EcoStruxure Fire Expert
Esmi Sense FDP paloilmoitinkeskus ja EcoStruxure Fire Expert etähallintaratkaisu tarjoavat asiakkaille ainutlaatuisen konseptin, joka parantaa turvallisuutta
ja tehokkuutta ja suojaa liiketoiminnan jatkuvuutta sekä rakennusten käyttäjiä.
EcoStruxure Fire Expertin avulla voit seurata ja hallita palojärjestelmiäsi verkossa tietokoneellasi,
älypuhelimellasi tai tabletillasi milloin ja missä tahansa. Tiedät aina kunkin kohteen tilanteen. Jotta voit
käyttää EcoStruxure Fire Expertiä, sinun ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia. Se on selainpohjainen ja
sovellus on käytettävissä minkä tahansa liitetyn tietokoneen, matkapuhelimen tai tabletin kanssa, jossa
on uusin Microsoft Edge-, Mozilla Firefox- tai Google Chrome -versio. Halutessasi käyttöösi EcoStruxure Fire Expertin edistyneempiä ominaisuuksia voit ostaa niitä suoraan palvelun sisäisestä verkkokaupasta ja saat ominaisuuden käyttöösi ilman odottelua. Käyttöoikeudet määritetään joko käyttäjille tai
paloilmoitinjärjestelmille, ominaisuudesta riippuen. Kaikki lisenssit ovat vuosimaksullisia ja uusiutuvat
automaattisesti.
Mikäli haluat EcoStruxure Fire Expertin käyttäjäksi, pyydä kutsu Esmi-valtuutetulta paloilmoitinliikkeeltäsi tai jos EcoStruxure Fire Expert on jo käytössä yrityksessäsi, ota yhteyttä yrityksesi pääkäyttäjään.
Tee työsi jatkossa helpommin Esmi Sense FDP:n ja EcoStruxure Fire Expertin avulla.

EcoStruxure Fire Expert ominaisuuslisenssit
Veloituksettomalla EcoStruxure Fire Expert -tililla näet verkkoon liitettyjen Esmi Sense
FDP -järjestelmiesi tilannekuvan yhdellä silmäyksellä mobiililaitteella tai verkkoselaimella.
Selkeät ikonit kertovat järjestelmäkohtaisesti palo tai vikailmoitusten sekä irtikytkentöjen
olemassaolosta. Voit ostaa alla olevia lisäominaisuuspaketteja tarpeesi mukaan.
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Lisenssi
EcoStruxure Fire Expert System View
Näet järjestelmän rakenteen, ennakot, palot, viat ja irtikytkennät osoitetarkkuudella
sekä tapahtumarekisterin koko järjestelmän tapahtumista.

EcoStruxure Fire Expert Push Notification *
Saat valintasi mukaan tiedon järjestelmän tapahtumista sähköpostiisi,
Push-viestinä Android-laitteeseen tai Windows-tietokoneeseen.

EcoStruxure Fire Expert Commission & Testing Package*
Paloilmoitinliikkeelle suunnattu käyttöönotto- ja testaustyökaluja sisältävä paketti.

EcoStruxure Fire Expert Maintenance Package*
FFS00704005

FFS00704010

Loppuasiakaalle suunnattu päivittäisen käytön työkaluja sisältävä paketti,
mm. irtikytkennät (myös ajastimella).

EcoStruxure Fire Expert FDP Configuration tool license
Paloilmoitinliikkeen konfigurointilisenssi, sisältää konfigurointityökalut ja
konfiguraatioiden versiohallinnan varmuuskopiointeineen.

*Muut lisenssit edellyttävät System View lisenssiä toimiakseen.

Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo
www.se.com/fi

© 2020 Schneider Electric. All rights reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.

