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A Soft (R)evolution
Esnek Bir Gelecek ¼
çin:
ESSER'den Modüler Yangın Uyarı Teknolojisi

Gelecek İçin Yeni Bir Bakış Açısı:

FlexES
Ge

leceğin yangın uyarı sistemleri bir çok
değişik isteğe cevap vermek zorundadır. Her
türlü yapı tasarımlarına uyumlu olmanın yanında, yeniliklere ve diğer sistemlere esnek bir yaklaşımla uyum
sağlamak çok önemlidir. Bunun yanında estetik gövde tasarımı, kullanım kolaylığı ile düşük maliyetli bakım
arzu edilmektedir.

Yepyeni bir yaklaşımla ESSER, artık tüm bu beklentileri yerine getirmekte ve yangın uyarı tekniğinin geleceğini tümüyle yeniden tanımlamaktadır. FlexES sizlere, planlamada
serbestlik, maliyet oluşturmada bağımsızlık ve kullanımda
esneklik sunmaktadır. Modüler donanım ve yazılım konsepti, bir yangın uyarı sisteminin kişisel isteklere göre
şekillendirilmesini ve performansını isteğe bağlı olarak
ilave donanım modülleriyle ve yazılım güncellemeleriyle
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FlexES-konsepti: Modüler donan m ve çe itli yaz l m opsiyonlar ndan
olu an, tam yerine uygun yang n uyar çözümleri.

geni letme ve derecelendirme olana n sa lamaktad r. Bu
sayede mü terilerimize, daima onlar n ihtiyaç duyduklar n
sunabiliyoruz: Bugünden abart lmam

ve yar n her zaman

için geni letilebilecek olan çözümler.
FlexES ile, birbirinden farkl ürün ve hizmet portföyümüzden
istifade edin ve tamamen sizin arzular n z kar layacak
olan, uygun maliyetli yang n uyar sistemlerini planlay n.
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Her çeĞit çözüm mümkün:

FlexES control
Esnek kontrol paneli donanımı, gelece₣e yönelik yangın uyarı tekni₣inin esasıdır.

Fl

exES ile daha fazla: Yeni FlexES control
paneli neslinin fonksiyonları, tak ve çalıĞtır
prensibiyle kolay ve hızlı bir Ğekilde monte edilebilen,
de₣iĞtirilebilen veya tamamlanabilen, altı farklı çeĞit
geçme modül esasına dayanmaktadır. Bu modüler
sistem konsepti sayesinde, çok düĞük bir donanım
gereksinimiyle, arzu edilen her türlü fonksiyon
kapsamını hazırlayabilirsiniz.

Akıllı donanım tasarımı, sadece stok maliyet yükünü
azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda yedek parça
ihtiyacınıda optimize ediyor ve bu sayede bakım
maliyetlerini azaltıyor.
ÇeĞitli gövde versiyonları ile FlexES control alternatif
çözümler sunar: Küçük mekanlar için ekonomik
çözümden, 18 modüllü sistem kurulumuna kadar.

FlexES control FX10 | 18: 18 modül ilavesine
kadar yeterli alan.

FlexES control FX2: küçük gövde
versiyonu, düĞük ölçülerine karĞılık, yeterli
kablolama boĞlu₣u sunuyor.
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Modüler prensip. Avantajlarınız:
• Donanım modüllerinin otomatik algılanması, kurulumu
kolaylaĞtırmakta ve iĞletime almayı hızlandırmaktadır.
• Modüler donanım konsepti size, de₣iĞiklik yapma
olana₣ı sunuyor ve kullanım de₣iĞiklikleri halinde,
planlamanızı kolaylaĞtırıyor.
• Planlanmayan de₣iĞikliklerde bile FlexES, uygun
maliyetli bir donanıma ve geliĞtirmeye izin veriyor.

Tüm FlexES modülleri, ba₣ımsız, portatif
üniteler olarak, sa₣lam gövdeleri sayesinde
hasarlara karĞıkorunmuĞlardır.

FlexES control-versiyonlarının
karĞılaĞtırmalı özellikleri
Modül bölmeleri

FX2

FX10

FX18

2

10

18

Gece tasarımı

x

x

x

esserbus ®/ esserbus ® -PLus çapraz iĞletimi

x

x

x

Loopların (çevrimlerin) aynı anda aktive edilmesi x

x

x

Donanım modüllerinde tak ve çalıĞtır özelli₣i

x

x

x

Modüler kurulum konsepti

x

x

x

Tek adamla revizyon

x

x

x

Kaskadlanabilir enerji besleme modülleri

x

x

x

Yazılım opsiyonları

x

x

x

x

x

¼
ki lisanlı ekran göstergesi (her an seçilebilir)

x

x

x

Renkli ekran

x

x

x

Kablosuz

x

x

x

Kontrol ünitesi yedekleme
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Fonksiyonel esteti₣i tercih ediniz
FlexES control, kullanıcı dostu olmasıyla ve iddialı tasarımıyla etkiliyor.

Ye

ni nesil panellerin kullanımı, parlak yüzeyli
bir graﬁk ekran üzerinden konforlu bir Ğekilde
gerçekleĞmektedir. Gece tasarımı sayesinde, sadece
fonksiyonalite kapsamında basılmaları öngörülmüĞolan
kullanım elemanları gösterilmektedir. Bu da, yeterli deneyimi olmayan kullanıcıların da, sezgisel olarak hatasız
kullanımına imkan verir. 5,7’’ renkli ekran, müdahale
ekiplerinin oryantasyonunu kolaylaĞtırmak için graﬁklerin, bina planlarının ve itfaiye takip kartlarının gösterimine izin verir. Örne₣in ıĞık kumandası için de₣iĞken
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kullanılabilen fonksiyon tuĞları ve her an seçilebilen iki
lisanlı bir ekran, ilave konfor sunarlar.
FlexES control, aynı zamanda harici olarak da
iĞletilebilir. Bu sayede, santrallar ve a₣ sistemleri için
çok kapsamlı (uzaktan) kumanda fonksiyonları sunar.
Bütün bunların yanında FlexES control, yüksek kaliteli
gövde tasarımı ve küçük ölçüleriyle, halka açık yerlerde
de kullanılabilir.

Yansıma yapmayan gece tasarımı
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Arkaplan aydınlatmalı indikatörler

3

Ergonomik kullanıcı yönlendirmesi

4

Temas hassasiyetli, kapasitif klavye
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5,7"-renkli graﬁk ekran
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Bütün kullanıcı düzlemleri için, giriĞ
koduyla klavye onayı
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De₣iĞken kullanılabilir fonksiyon tuĞları

8

Arkaplan indikasyonlu münferit grup
göstergesi

9

Baskılı folyolar yardımıyla çok dilli
yazım olana₣ı

10

Belirgin do₣rulama için piktogramlar
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Gelecekle ilgili prensibimize kulak verin.
Yenilikçi donanım mimarisinin yanı sıra FlexES-sistemi,
sistem kapsamının ve fonksiyonlarının modüler Ğekilde
geniĞletilmesine, her zaman için olanak sa₣layan bir
yazılım platformu kullanmaktadır. ¼Ğ
letim yazılımı,
endüstriyel bir çözümü esas almaktadır. Bu sayede,
versiyon geniĞletilmesinden, eklemelerden ve
hız, stabilite ve güncellik gibi geliĞtirmelerden istifade
edebilirsiniz. Yazılım opsiyonları yardımıyla, arzu edilen
ilave fonksiyonlar ve geliĞtirmeler, santraldan onaylanır.
Böylece her zaman mümkün olan en iyi sisteme sahip
olursunuz.

De₣iĞtirme yerine geniĞletme.
Yazılım opsiyonlarına genel bakıĞ:
• essernet ® çok sayıda santralın birleĞtirilmesi
için
• esserbus® maks. 127 loop elemanı ba₣lanması
için
• esserbus®-PLus loop beslemeli sinyal
vericilerin ba₣lanması için
• Telsiz, kablosuz bileĞenlerin entegrasyonu için
• Renkli ekran, daha fazla görünürlük için
• Enerji, talebe uygun sistem geliĞtirmesi için
• SAA, konuĞmalı alarmın ba₣lantılanması için
• Takip kartları, daha iyi genel bakıĞiçin
• Yedek CPU, daha fazla sistem güvenli₣i için
• Servis veritabanı, bakımı optimize etmesi için
• ¼
ki lisanlı, her an seçilebilen ekran

¼
ki Lisanlı ekran göstergesi
F1

Deutsch

F2
F3
F4
F5
Status

Übersicht Zustand

F6

F7

F8

F6

F7

F8

Bedienen

Service

F9

F10

Texteingabe

F9

F10

Licht

F1

Garage

F2

Lüftung

F3

Makro

F4
F5

Status

Übersicht Zustand

Bedienen

Service

F6

F7

F8

F9

F10

F6

F7

F8

F9

F10

Serbest fonksiyon tuĞları/ ilave ıĞık.
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1. Konﬁgürasyon fazı

Bina A

Bina B

FX18 iĞletim sistemi dahil | 4x esserbus ® -modülü |
3x esserbus ® yazılımı | 1x esserbus ® -PLus yazılımı |
1x çok kriterli dedektör yazılımı | 1x itfaiye opsiyonu
yazılımı

YaĞam tarzınızı planlayın
Fl

exES sistemi, tam isteğe uygun bir planlama yapmaya olanak tanımakta ve örneğin bina genişletilmesi
gibi değişkenlik gösteren koşullara kademesiz uyumu sayesinde etkilemektedir. Modüler yapım konsepti, ekonomik
kurulum ve bakım opsiyonları, maliyet tasarrufunu ve bütün

• Esnek donatım ve yapılandırma opsiyonları ile, tam
uygun sistem konﬁgürasyonu
• 18 modüle kadar sistem yapılanması
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• Etkin maliyetli bakım (uzaktan diyagnoz veritabanı
ReCo, tek adamla revizyon)
• Kullanım de₣iĞikli₣i halinde, hızlı sistem uyarlaması
mümkündür
• esserbus® ve esserbus®-PLus ortak iĞletimi, yer
de₣iĞikli₣ini kolaylaĞtırır
• ¼
ste₣e ba₣lı kapasite arttırımı için kaskadlanabilir a₣
elemanları, ilave maliyetleri azaltmaktadır
• Geriye dönük uyumluluk, mevcut sistemlerin
entegrasyonunu mümkün kılar
• Yüksek güvenlik gereksinimi için yedek CPU

2. Konﬁgürasyon fazı

3. Konﬁgürasyon fazı

Bina A
Bina C

Bina A

Bina B

Bina D

1x ek modül taĞıyıcısı | 4x esserbus ® |
1x LCD gösterge tablosu | 4x esserbus ® -PLus yazılımı |
1x çok kriterli dedektör yazılımı | 1x
gösterge tablosu yazılımı

Bina B

Bina C

Bina D

1x ek modül taĞıyıcısı | 1x kumanda modülü |
4x esserbus ® | 4x esserbus ® -PLus yazılımı | 1x çok
kriterli dedektör | 1x gereksiz bilgi yazılımı

Ekonomik FlexES-konsepti:
1. Konﬁgürasyon
fazı

2. Konﬁgürasyon
fazı

3. Konﬁgürasyon
fazı

DüĞük donanım yatırımları ve
yazılım geliĞtirmeleri ile ilgili ek
maliyetler sayesinde, düĞük yaĞamperiyodu-maliyetleri

Yatırımlar >

Donanım
Yazılım

BaĞlangıç ﬁyatı
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Bilgiye ve deneyime güven duyun
KuruluĞundan bu yana ESSER, yangın uyarı tekni₣ine kriterler getirmiĞtir.
MüĞterilerimiz, bizim için bu anlamda her Ğeyin ölçütüdür.

Mü

Ğterilerimizin deneyimleri ve koĞulları,
yenilikleri sürükleyen bilgilerdir. Ancak
ESSER'in kalite anlayıĞı, yüksek kaliteli ürünlerin
geliĞtirilmesiyle de sınırlı kalmamaktadır. Biz tümüyle
bütünsel ve müĞteri odaklı düĞünüyoruz. Tekni₣imizde
oldu₣u gibi, birlikte çalıĞmak üzere seçmiĞoldu₣umuz
partnerlerimiz de, aynı Ğekilde de₣erlendirilmektedir.
Ser tiﬁkalandırılmıĞFlexES - par tnerleri, tarafımızdan
özenle e₣itilmekte, yeni sistem hakkında en iyi Ğekilde
bilgilendirilmekte ve daima sizin koĞullarınıza en

IRILM
AL AN D
SERTIFIK ARTNER
P
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IŞ

uygun ç özümü bulmak tadır lar. Her zaman tekni₣in en
yeni konumunda olarak, çok yüksek bir danıĞmanlık
uzmanlı₣ı kapsamında ve VdS onayıyla hizmet
vermektedirler.
Kendinizi, partnerlerimizin bilgisine ve deneyimine
emanet ediniz ve uzun soluklu tedarik ve servis
taahhütlerinden yararlanınız. “B¼
Z” olmaya de₣er
veriniz ve bizimle birlikte eĞsiz bir sistemin baĞarısını
paylaĞınız.

Gelecek, bugün baĞlıyor – ESSER gelece₣i düĞünür.
Yangın uyarı tekni₣i ve tahliye, daima birlikte
geliĞmektedir. Bu arada, karıĞık sesli alarm verme
sistemleri, merkezi ünite olmaktadır. Bu geliĞmeyi,
FlexES ile karĞılıyoruz. Gelece₣e, bizimle birlikte
bakınız.
Yeni iki-telli-loopi teknolojisi, loop üzerindeki veri
aktarımında devrim yapacaktır: FlexES-loop üzerinde,
net sinyal aktarımının yanı sıra, resim ve konuĞma
iletimi de mümkün olacaktır – bir yandan birleĞtiriciler ve
dedektörler için (“low speed”), di₣er yandan da kamera

ve konuĞma modülleri (“high speed”) için uyarlanmıĞ
bulunan, iki farklı aktarım hızıyla.
250 adede kadar loop elemanı (Ğimdiye kadarki 127'ye
karĞın), gelecekte tek bir loop üzerinde iĞletilebilecektir.
BaĞlatma, iĞletime alma süresini önemli ölçüde
düĞürerek, 60 saniyenin içinde gerçekleĞtirmektedir.
Ayrıca Kablo döĞeme hatalarının tanımlanması ve
görselleĞtirilmesi için özel bir veritabanı ile, zaman
gereksinimi de düĞürülecektir. Gelecekle ilgili planımızın
adı: FlexES.
.

FlexES com: veri aktarımının
yeni yolu
• BaĞlatma, 60 saniyenin içinde
• Çok kısa çalıĞtırma ve reaksiyon süreleri
• Bina otomasyonunda, kapsamlı kullanım
olanakları
• Loop üzerinde, iki farklı aktarım hızı
• Do₣rusal ısı dedektörlerinin (LWM), direkt loop
üzerinden beslenmesi
• 3,5km’lik uzunlu₣ındaki kablo üzerinden veri
aktarımı
• Radyal iĞletim mümkün
• Tek bir loop hattı üzerinde, 250 adede kadar loop
elemanı
• Kablo döĞeme hatalarının tanımlanması ve
görselleĞtirilmesi
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