
Tillförlitlig teknik i 
modern presentation.
Det första CIS-projektet såldes i 
Sverige 1995 och är fortfarande i 
drift med ny display! Funktionerna 
i CIS har moderniserats och nya 
armaturer har tagits fram men 
grundtekniken är densamma som 
då. CIS är helt enkelt ett modernt 
övervakningssystem att lita på. 

CIS utför automatiskt de tester man är skyldig 
att utföra och dokumenterar, helt enligt 
gällande regler och krav på fastighetsägare 
och arbetsgivare. 

• Ljuskälla. Ljuskällans strömkrets 
funktionstestas vilket är ett tillförlitligt 
sätt att förvissa sig om att ljuskällan 
fungerar. Ibland ges larm även innan 
ljuskällan är helt trasig då strömmen i 
den kan förändras när den är på väg att 
bli trasig. 

• Batteri. Över- respektive underspänning 
mäts för att få ett referensvärde, 
på så sätt kan vi förvissa oss om att 
batterierna håller en kapacitet om minst 
en timme även när endast korta tester 
utförs. 

• Elektronik. Om en elektronikenhet inte 
svara ges ett felmeddelande. 

• Kommunikation. Om kommunikationen 
inte når fram ges ett felmeddelande. 

När något fel i någon ansluten armatur 
uppstår växlar det från grön till röd symbol 
i displayens huvudmeny, klickar man vidare 
visas exakt vilken armatur som är trasig 
och vad som är fel (ljuskälla, batteri eller 
elektronik). I loggboken visas alla utförda 

tester samt resultaten, i ovankant visas antal 
armaturer som testades ok respektive fel, 
och med en knapptryckning kan man välja 
att visa enbart felrapporterade armaturer. I 
displayen finns en knapp för export via USB. 

 
CIS-DCP- DATA COLLECTION POINT 
Nödbelysningsarmaturerna ansluts till 
CIS-systemets DCP (Data Collection Point) 
som med en lättanvänd touchdisplay i färg 
övervakar alla armaturerna. Här kan man:

• Programmera om utbytt armatur. 

• Programmera/ändra testintervall samt 
klockslag när armaturerna ska testat, 
individuellt, gruppvis eller samtliga. 

• Utföra manuella tester individuellt, 
gruppvis eller samtliga.

• Utföra manuella tester individuellt, eller 
samtliga.

• Ansluta till Naveo-molnet: Ansluta 
en smartphone, Ipad, dator eller 
liknande via USB ingång eller RJ45 
nätverkskontakt. (se separat information 
för Naveo-molnet).

• Skicka vidare larm via potentialfri 
kontakt.

DATA  
Spänning  230 -240 Vac 
Frekvens  50-60 Hz 
Kapslingsklass IP 20  
Skyddsklass Klass I 
Godkänd  CE 
Omgivningstemp. 5-25°C

CIS - Centralt Inspektionssystem

Stort urval av armaturer  
för alla typer av miljöer

Startmenyn visar fyra ikoner:  
Armaturstatus (LUMINAIRE STATUS) 
Armaturtest (TEST LUMINAIRE) 
Händelsehistorik (EVENT HISTORY) 
Konfiguration (CONFIGURATION) 
Ikonen ”LUMINAIRE STATUS” har två olika 
utseenden beroende på om felmeddelande 
indikeras eller ej.

CIS-DCP (Data Collection Point). Samlar 
all information från armatuer.

KOPPLINGSSTRUKTUR 
Kan kopplas parallellt, i serie eller stjärnnät.



Teknisk beskrivning
CIS - Centralt Inspektionssystem

www.bergdahls.com
kundsupport@bergdahls.com

ARMATURER SOM ÄR 
KOMPATIBLA MED CIS/NAVEO

Tucana

Carina

Fornax

Hercules/
Hercules Termo

RL-1270 CIS

Canes
Infälld

Canes 
Utanpåliggande

Serpens/
Serpens 
Termo

Norma/Bootes. 
(Gäller utförande 
med lysrör.)
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MAX ANTAL ARMATURER 1000 st 
(per DCP)

KABELINFÖRING Från ovansidan

ANSLUTNING Max 1,5 mm2 
Kommunikationskabel Max 1000 m 
 Typ AW618 
 2,0 ohm/100 m 
 Kabelarea 0,8 mm2 
 Oskärmad partvinnad

NÄTVERKSKOPPLING RJ45 10/100

USB För uppdatering av mjukvara   
 samt överföring av status.

INTERNMINNE SD-kort 2GB

POTENTIALFRI KONTAKT För vidarekoppling av fellarm.

VIKT 1,5 kg

MÅTT (mm)


