
Monitor 
noodverlichting
met

E-Monitor is een product van Lighting Controls B.V.



Eenvoudig monitoren 
van noodverlichting
E-Monitor is een web-based 
interface voor de monitoring van 
noodverlichting.

E-Monitor maakt gebruik van 
data uit de Helvar routers en voert 
automatisch functie- en duurtesten 
uit. Het realtime uitlezen van de 
status van de armaturen is ook 
mogelijk.



Plug & Play
Een gateway en een internetverbinding - 
dat is het enige wat E-Monitor nodig heeft.

Nadat de E-Monitor met het Helvar 
lichtmanagementsysteem is verbonden 
zorgen wij ervoor dat het systeem binnen 
afzienbare tijd werkt.



Geautomatiseerde 
testen en rapportages
De duur- en functietesten worden op 
geprogrammeerde tijden uitgevoerd. 
Handmatig starten van de testen is 
ook mogelijk.

De resultaten van de testen zijn 
zichtbaar in de web-interface en 
worden automatisch gemaild naar de 
geregistreerde gebruikers.

Alle resultaten van uitgevoerde testen 
blijven in het systeem aanwezig en 
kunnen op ieder moment opgevraagd 
worden.



Inspecteer en noteer
Gebruik de E-Monitor als logboek. 
Alle DALI noodverlichtingsarmaturen 
zijn zichtbaar in het systeem. Heb 
je een batterij vervangen? Noteer 
het bij het betreffende armatuur. Zo 
weet je altijd welk onderhoud er is 
uitgevoerd. En is het zichtbaar op één 
centrale plek. 



Benodigdheden

• E-Monitor communiceert met de DALI noodverlichting via het Helvar  
 DALI systeem.

• Er is een permanente bekabelde internetverbinding nodig voor het  
 versturen van rapportages via email en het automatisch updaten van  
 het systeem

• E-Monitor is voorzien van een DIN-rail montagekit. Wij adviseren om  
 de gateway in een eigen afzonderlijke kast te plaatsen

E-Monitor interface

Technische gegevens
Voedingsspanning 85-264VAC; Output 12VDC

Verbruik Max. 65W / 5.42A

Omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C

LAN 2 x GbE LAN poorten

Afmetingen 140,8 x 107,5 x 29,5 mm

Afmetingen voeding 70 x 90 x 54,5 mm

Netwerk topologie
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“There are competitors, of course. 

But Helvar offers the best service, 

the most efficient support, 

and the best equipment.”

JARMO RANTALA 
Sähköpeko Oy Engineering


