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om de 90 dagen. Deze periodiciteit kan indien nodig 
aangepast worden, door de gegevens van zowel het
systeem en de armatuurgroep te wijzigen. Zelfs de 
parameters voor de uitvoering van deze testen kunnen
aangepast worden. Indien vereist is het bijvoorbeeld 
mogelijk om de autonomietest van 2 uren naar 3 uren te
veranderen.

COMPAT IBELE ARMATU RENS
Alle Linergy armaturen van de series Cristal, Cristal 65, 
Step, Stone, Fastinverter L, Lyra, Orion, Via LED en LEDY 
zijn compatibel met het SPY SYSTEEM. Deze zijn via een 
code, eindigend op RC, aangeduid.

HISTORIEK VAN DE GEBEURTENISS EN Het systeem slaagt, 
op het niet vluchtig geheugen, alle gebeurtenissen op.
Naast de testresultaten worden alle door de centrale 
gedetecteerde gebeurtenissen, zoals noodinterventies,
opgeslagen. De opgeslagen gebeurtenis kan 
gevisualiseerd en uitgeprint worden. Via PC- of 
internetverbinding
hebt u toegang, op eender welk moment en plaats, tot 
alle gebeurtenissen uit het verleden.

WEB SERVER
Om het SPY SYSTEEM met een PC of internet te verbinden 
is er geen specifiek programma noodzakelijk. Het
systeem is voorzien van een Web Server die u, via een 
courante browser (bvb Firefox of Internet Explorer),
toegang geeft tot alle functionaliteiten. Het werkt met 
alle bekende systemen: Windows, Mac of Linux. Een
maximale flexibiliteit aan een lage kostprijs.

Algemeenheden
Het SPY SYSTEM is het meest gesofisticeerde systeem voor 
volledig beheer, supervisie en onderhoud van
noodverlichting. Het testbeheersysteem laat toe om, 
voor de 32 verschillende groepen, andere dagen 
en uren voor de testen te selecteren. Dit is dankzij de 
ethernet poort met TCP/IP protocol: de standaard voor 
alle
moderne technologische systemen. De centrale 
beschikt eveneens over een Web Server om, via internet 
en een gemeenschappelijke browser, toegang tot alle 
functies te krijgen.

PERIODIEKE TEST EN
Het SPY SYSTEEM controleert de efficiëntie van het 
noodsysteem overeenkomstig de norm EN 50172. De 
centrale signaleert en registreert alle gedetecteerde 
afwijkingen door het uitvoeren van 2 periodieke testen 
op alle verbonden armaturen.

1. FUNCTIETEST
De algemene werking van de armatuur, in het 
bijzonder de TL-lamp, wordt getest. Bij negatief
resultaat moet de TL -lamp vervangen worden.
2. AUTO NOMIETEST
Een stroomuitval wordt gesimuleerd en de armatuur 
wordt via de interne batterij gevoed tot zijn volledige
ontlading. Op die manier kan men de autonomie van 
de noodarmatuur controleren en vergelijken met de
normen die van toepassing zijn. Bij problemen tijdens 
deze test moet de batterij vervangen worden.

Het systeem is geprogrammeerd voor het uitvoeren van 
een functietest om de 15 dagen en een autonomietest
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SPY

Technische gegevens 
• Supervision centralisee du systeme de secours
• Ecran tactile couleur 6.4 pouces avec interface

graphique
• Imprimante alphanumérique thermique integrée
• Batterie au plomb d’une autonomie de 12 heures
• Mémoire non volatile de l’historique des

evenements
• Echange d’informations avec les luminaires via un

bus 2 fils
• Un maximum de 1280 luminaires sont controlés 

avec une seule station
• Modules répétiteurs de 2 et 4 voies
• Contrôle de 32 groupes de luminaires
• Détection automatique du luminaire

PROGRAMMATIE
Het SPY SYST EEM is standaard uitgerust met het 
fabrieksprogramma en is, na opstarten, onmiddellijk 
operationeel.
U kan eender welke parameter veranderen om het 
systeem naar uw specifieke eisen aan te passen. Het 
programma kan in 5 groepen
samengevat worden:

• ALGEMENE INFORMATIES
• AANSLUITINGEN EN VERBINDINGEN
• GROEPEN
• ARMATUREN
• ANDERE INFOS

èCOMPLETE PROGRAMMERING VAN DE
TESTPERIODES (UREN EN DAGEN)

èINTERNET POORT MET TCP/IP PROTOCOL VOOR
INTERNETVERBINDING

èGEINTEGREERDE WEBSERVER VOOR BEHEER VIA INTERNET

èMODBUS

èEEN DRAADLOZE INTERFACE

èKONNEX

èVOEDING 230V

èMAXIMALE WERKINGSTEMPERATUUR VAN DE BATTERIJ
CONFORM EN 60598-2-22

èCONTROLE OP AFSTAND MOGELIJKVIA MODEM

è19 INCH RACK EN DIN RAIL MODELLEN BESCHIKBAAR

  Spanning : 230V 50Hz
  Verbruik : 20VA
  Interface : 64 inch touchscreen kleurenscherm
  Printer : Thermische printer 16 kolommen

  Autonomie bij stroomuitval : 12 uren (met behoud van alle info)

  Max aantal armaturen : 1280 

  Indeling armaturen :
256 op basisstation +
128 per repeater module

  Max aantal repeaters : Max 8
  Databus naar elk armatuur : 2 gepolariseerde draden
  Externe interfaces : 1 USB poort voor de muis

1 USB poort voor het toetsenbord
1 RJ45 poort voor Ethernet

  Ethernet protocol : TCP/IP met WEB server
  Modem : PSTN (optioneel)

Periodiciteit van de functietest

Naam Beschrijving

Testuitvoering JA/NEE - laat toe om de
lopende test te annuleren

Testperiode in
aantal dagen

Bepaalt de frequentie van de
functietest

Dagen wanneer een
test niet is toegestaan

Bepaalt de dag van de week
wanneer geen test wordt 
aanvaard

Moment van uitvoering
in uren en minuten

Geeft exacte starttijd van de 
test

Periodiciteit van de autonomietest

Naam Description

Testuitvoering JA/NEE - laat toe om de
lopende test te annuleren

Testperiode in
aantal dagen

Bepaalt de frequentie van de
functietest

Dagen wanneer een
test niet is toegestaan

Bepaalt de dag van de week
wanneer geen test is 
toegestaan

Moment van uitvoering
in uren en minuten

Geeft exacte starttijd van de 
test
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CODE SCHERM PRINTER MAX LAMPEN INSTALLATIE
SPY SYSTEM

L99100 JA JA 1280 WAND

SPY

Accessoires

CODE: 99256/99512

Repeater beschikbaar in 2
en 4 kanalen. Deze laat toe
om het aantal armaturen
te verhogen die met de
centrale kunnen verbonden
worden. Mogelijkheid voor
fixatie op DIN rail.

CODE: 99109

SPY VIEW Software voor
grafisch toezicht. Deze
software biedt u de
mogelijkheid om de positie
en de status van elke
armatuur te bekijken

De bovenvermelde voorbeelden zijn louter
illustratief en dienen enkel om de werking van
het systeem aan te tonen.
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