
 
 

 

TKT7 serien 

Digital 230 V adresserbar 
nødlyssentral med touch-skjerm 



 
 

Generelt 

TKT7 serien er en effektiv og høyteknologisk nødlyssentral, designet for mellomstore og store 
installasjoner. TKT7 serien har et enkelt brukergrensesnitt som betjenes via en touch-skjerm, noe 
som gjør at konfigurering av armaturer blir enkelt og effektivt.  

Sentralbatterisystemet er kompatibelt med alle Teknoware 230V armaturenes, slik at man enkelt kan 
erstattet et eksisterende system. Kommunikasjonen mellom sentral og armatur skjer via nøytral-
leder, som betyr at det ikke er behov for ekstra kommunikasjonskabel. 

TKT7 serien består av en adresserbar 230V sentral enhet for nødbelysning. I normal drift opererer 
sentralen i 230VAC spenning, hvor den vedlikeholds lader batteriene og forsyner 230VAC ut på 
nødlysskursene. Om tilførselspenningen blir brutt, veksler sentral over til batterimodus som da 
forsyner 216VDC ut på nødlyskursene. Batteriene vil forsyne nødlyskursene så lenge tilførselspenning 
er avslått eller til batterispenning er nådd utladningsgrensen.  

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

I tillegg til de standard funksjonene, inkluderes også i TKT7 serien, overvåking testing og rapportering 
av anleggets status. Med en detaljert statusrapportering for hver enkelt armatur, vil man hele tiden 
ha full kontroll over anlegget. Alt dette leses enkelt via det innovative brukergrensesnittet. 

TKT7 serien utfører test av armaturer automatisk, 
samt overvåking av armaturens drift og 
feilindikeringer. Batteritest er også mulig å 
konfigurere automatisk. 

Du kan definere når de automatiske testene skal 
utføres og sette et tidsintervall mellom batteri og 
lyskildetest, samt tid og dato for når testene skal 
utføres. 

 

De automatiske testene blir loggført tilsvarende 
og ved å trykke seg inn på den loggførte 
hendelsen, får man en detaljert oversikt over 
hvilke tester som er utført og hvilke armaturer 
som rapporterte om feil. 

 

 

 

TKT7 serien lar deg definere innstillingene etter 
dine behov. Du kan for eksempel definere ulike 
brukernivåer basert på bruk. 

Idriftsetting av sentralen har blitt forenklet da 
sentralen nå automatisk detekterer nye armaturer 
og legger de til systemet. Man kan også generere 
en sikkerhetskopi av sentral databasen til en USB-
minnepenn. Databasen inneholder alle innstillinger, 

brukerprofiler og armatur data. Ved behov kan man laste en tidligere lagret database fra USB-
minnepennen. 

TKT 7 serien inneholder også de nødvendige nettverksinnstillingene som brukes for WebACM, ACM 
og MyTeknoware tilkobling. 
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