Dit brandalarmeringssystem
er kun et swipe væk
EcoStruxure Fire Expert
Kom nutidens og fremtidens udfordringer i forkøbet med Schneider Electrics nye
innovative platform til automatisk brandalarmering. Nu kan du med EcoStruxure
Fire Expert overvåge dine forskellige Esmi Sense FDP brandalarmeringsanlæg
direkte på din smartphone eller tablet. Systemet er cloud-baseret, og du har altid
de informationer, du har brug for, lige ved hånden. Hvor som helst og når som
helst.
Du kan reagere hurtigt og præcist på fejl. Du sparer tid. Og du kan effektivisere
dit arbejde med service, vedligeholdelse og lovpligtige tests.

esmi.com/firexpert

Gør dit arbejde
lettere allerede nu!
System oversigt (FFS00704002)

Service licens (FFS00704005)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Online Fjernovågning
Central, sløjfe og adresse alarmer, fejl og frakoblinger
Service alarmer
Kvitteringer
Sløjfer, grupper, adresser, enhedstyper
Online Hændelseslog

Til- og frakobling af grupper og adresser
Undersøge status før tilkobling af grupper / adresser
Frakobling med automatisk genindkobling
Tilbagestilling af fejl og service alarmer

Online Orienteringsplan (FFS00704006)
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Push notifikation (FFS00704003)
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• E-mail notifikationer fra hændelser
• Push notifikationer fra hændelser til Android enheder
• Filtrering på hændelsestype
Kræver system oversigt licens FFS00704002
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1 Kræver system oversigt licens FFS00704002

Idriftsættelse & test (FFS00704004)

1

•
•
•
•

Idriftsættelse og test med mobile enheder
Online test rapport ved afprøvning
Undersøge status før tilkobling af grupper / adresser
Online tilsmudsningsovervågning og analyse af
service behov
• Frakobling med automatisk genindkobling
• Aktivere lydgivere og diode i enheder
• Tilbagestilling af fejl og service alarmer
1

• Placering af enheder og grupper på oversigtstegninger
• Ikoner for enheder og grupper skifter status på
grafikken
• Forskellige ikoner for detektorer, brandtryk og moduler
• Til-/frakobling direkte på grafikken (kræver service
licens FFS00704005)

Online konfiguration (FFS00704010)
•
•
•
•

Online konfiguration
Automatisk kontrol af version og backup
Online Batteri kapacitets beregner
Online belastnings- og kabel længde beregner til
sløjfer

Kræver system oversigt licens FFS00704002

Fire Expert Premium pakke (FFS00704011)
• Ubegrænset adgang til System oversigt (FFS00704002)
og Idriftsættelse og test (FFS00704004) på alle de
systemer du arbejder med
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Varenummer

Beskrivelse (antal systemer)

Antal systemer

Antal brugere

FFS00704002

Fire Expert system oversigt

1 system

ubegrænset

110,-

FFS00704003

Fire Expert Push Notifikationer

1 system

ubegrænset

90,-

FFS00704004

Fire Expert Idriftsættelse & test

1 system

ubegrænset

90,-

FFS00704005

Fire Expert service

1 system

ubegrænset

90,-

FFS00704006

Fire Expert online orienteringsplan

1 system

ubegrænset

75,-

FFS00704010

Fire Expert Online konfiguration

ubegrænset

1 bruger

gratis

FFS00704011

Fire Expert Premium pakke FFS00704002 og FFS00704004

ubegrænset

1 bruger

445,-
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1
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Listepris måned DKK

Kræver system oversigt licens FFS00704002
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