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A= 108 mm
B= 215 mm

C= 62 mm
D= 90 mm

Technische beschrijving - kwalitatieve
Het SPY-SYSTEM systeem is het meest geavanceerde en 
goed ontworpen om een back-up systeem van A tot Z 
te verwerken.
De SPY-SYSTEM MINI centrale heeft bijzonder 
geavanceerde eigenschappen wat betreft het beheer 
van de tests. Zo biedt ze de mogelijkheid om de dag en 
het tijdstip van de automatische uitvoering van de test te 
kiezen. Het werd bedacht en ontworpen om gemakkelijk 
in de moderne gebouwautomatiseringssystemen 
te worden geïntegreerd, daar zij een ethernet poort 
heeft met TCP / IP-management voor onmiddellijke 
configuratie in een bestaand Ethernet-netwerk.
Bovendien is het apparaat van een webserver voorzien, 
waardoor toegang via internet tot alle functies met een 
standaard browser.

Beschrijving
Toezichtcentrale SPY SYSTEM MINI voor autonome 
noodverlichting, voorzien van een microprocessor die 
gecentraliseerde periodieke controles automatisch kan 
uitvoeren om het rendement van de noodverlichting van 
de website te controleren. Interface uitgevoerd op de 
centrale Webserver op afstand toegankelijk vanaf elke 
PC via elke webbrowser. 128 aangesloten apparaten. 
Ethernet-verbinding met TCP / IP Ethernet. Auto-
acquisitie apparaat identificatiesoftware via RS485-bus. 
Li-PO batterij voor 2 uur batterijduur. 2 groene LED om  
aanwezigheid van AC en ontsteking te signaleren en 
een rode LED signaal voor de storingen.

Door het aansluiten van de optionele printer-module 
produceert de centrale 3 soorten rapport: een volledig 
verslag (testrapport), korte samenvattingsrapporten en 
informatief verslag van de plant (data rapport paneel). 

Ontworpen voor DIN-rail. Voeding 230Vac 50Hz. 
Volledige programmering- en installatiehandleiding.

Gedetailleerd rapport afdrukken met de SPY PRINTER 
afdrukoptie module. Li-PO batterij voor 2 uur levensduur 
van de batterij zonder stroom. Niet-vluchtig geheugen 
van uitgevoerde tests en events op de plant. Uitwisseling 
van gegevens met noodvoorzieningen door databus 
met tweedraadse protocol security. 128 lampen beheerd 
door een enkele centrale. Het beheren van drie logische 
groepen van lampen (Ethernet). Ethernetverbinding met 
TCP / IP Internet.
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Interface
Onderstaande afbeelding toont een interconnectie 
en operationeel diagram van Spy System Mini met het 
buiten.
Naast de twee buslijnen voor de aansluiting van de 
apparaten, kunnen we de verbinding van de Centrale 
aan het Ethernet poort programmeren via het 
bedrijfsnetwerk, internet of een direct aangesloten PC. 
Aansluiting op afstand kan via de interne webbrowser 
gebeuren. Eindelijk op het softwareniveau, is de 
installatie van TCP / MODBUS interface voorzien en 
KONNEX communicatieprotocol.

Vereenvoudigde installatie
sPY-System heeft een automatische installatieproces 
waarbij het automatisch elk apparaat erkent en 
identificeert. Dit is dankzij de code mogelijk die 
Linergy aan elk apparaat bij de productie ervan 
geeft. De gebruiker moet gewoon van de code nota 
nemen om de lamp te vinden.

Intuïtieve programmering
het gebruiksgemak van de 
programmeringstoezichtpanel speelt een zeer 
belangrijke rol. Het intuïtieve grafische menu en de 
gemakkelijke verbinding met een laptop om het 
programma te laden zijn belangrijke eigenschappen 
van het Linergy System.

Basic onderhoud
de regelgeving vereist dat de noodverlichting 
wordt bewaard in perfecte staat om de veiligheid 
van mensen in het gebouw te waarborgen. In het 
bijzonder moeten alle lichten operationeel zijn en de 
interne batterij moet nominale autonomie kunnen 
waarborgen.
Periodiek onderhoud van het systeem is essentieel 
voor een goede werking.
Energie Test lampen onderhoudswerkzaamheden 
kunnen automatisch en consequent worden 
uitgevoerd in de tijd. Met het SPY-SYSTEM aangesloten 
op een externe PC, kunt u op afstand de resultaten 
van de periodieke onderzoeken controleren.

Technische gegevens 
• Vermogen: 230Vac – 50 Hz
• Absorptie: 10 W
• Batterij: 1 x Li-PO 3,2V 3Ah
• Levensduur van de batterij zonder stroom:

2 uur (met back-up)
• Beheerde lampen: 128
• Aangesloten apparaten: 128
• Bus: Rs485 – 2 gepolariseerde kabels

(kabel 2 x 0,5 mm2 - gedraaid en afgeschermd)

• Externe interfaces: 2 (1 RJ-45 Ethernet;
1 seriële voor printer SS PRINTER)

• Scherm: 4,3 ‘
• Ethernet: RJ-45-poort voor Ethernet TCP / IP-netwerk

met webserver
• IP graad: IP 20
• Installatie: DIN-rail

Intuïtieve programmering van de test
dagen en tijden. De mogelijkheid de timing van de 
tests op de armatuur te programmeren maakt het 
mogelijk een optimale onderhoud van de plant te 
plannen. Namen. Een fundamenteel aspect, vooral 
voor grote systemen, is een alfanumerieke naam te 
kunnen toewijzen aan elk individueel apparaat.
Groepsindeling. Een belangrijke eigenschap is een 
aantal apparaten te kunnen groeperen en als één 
groep te beheren.
Bijvoorbeeld in een bioscoop kunt u groepen van 
apparaten maken voor het screenen, kantoren en 
gangen. Aldus wordt bijvoorbeeld de test van de 
screening kamers uitgevoerd voordat de projectie 
begint; de tests van de kantoren zullen op zondag 
worden uitgevoerd of na werktijd; die van de gangen 
uitsluitend in de ochtend.

Interface vergemakkelijkt
Remote Management
Met SPY-SYSTEM is het mogelijk om op afstand 
verbinding met een PC te maken om de gegevens 
te verifiëren en het onderhoud te plannen, zonder er 
naartoe te gaan.

Integratie
In elk building systeem, moet het beheer van de 
noodverlichting met elk ander bestaand systeem 
in het gebouw converseren. SPY-System is met een 
Ethernet-poort met TCP / IP-protocol uitgerust, wat 
voor computercommunicatie een standaard is.

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
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Connecting both lines to the Central Bus  Spy Mini

Fig. 2

Connecting a single line to the Central Bus Spy Mini

IP 02

EXAMPLES OF CONNECTION

THE BUS

code SS MINI - 00

In is reported a block diagram of connection to where is utilized one line bus (128 devicesfig. 1 Spy System Mini
connected to a single line).
In instead, the central is wired by using both bus line each with 64 luminaires, so coming at the configuration withfig.2
128 devices connected4

The utilized for the Spy System must toBus
have a bi-polar twisted and cableand shielded
(minimum 2x0,50mm ).2

The typology of connection must be point
Point, ie you must enter and
exit each unit as is visible
in the diagrams below. The connection must be
made by respecting the polarity of A and B both
on the lamps that the central.

Respect the polarity of central

Bi-polar twisted and cableand shielded

WARNINGS

Bus Termination

BA

120Ohm

For a correct functioning of every system
need terminate the bus inserting a 120 Ohm
Resistor parallel to the bus lamps that are
placed at the end of the lines of each series.
The Resistor is provided with the central or
with the repeater.
In the event that the last unit is a repeater
need finish it  if it was a ceiling light.

Company with quality system ISO 9001: 2008 Certificate
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CODE SCHERM PRINTER MAX LAMPEN INSTALLATIE
SPY SYSTEM MINI

L99108 NEE IN OPTIE 98 GUIDA DIN

SPY

Voorbeelden van verbinding
FIG. 1 is een schakelschema van het SPY SYSTEM MINI, waar een buslijn werd gebruikt (128 apparaten aangesloten op 
één lijn).
In Fig. 2, de bedrading van de installatie wordt uitgevoerd met twee buslijnen van 64 lampen elk, wat een configuratie 
van 128 aangesloten apparaten geeft.

Le Bus
De voor SPY SYSTEM gebruikte bus moet 
een gedraaide en afgeschermde 
bipolaire kabel (minimaal 2 x 0,50 mm2) 
hebben.
Het type verbinding moet punt voor 
punt gereproduceerd worden, dwz. 
dat u in en uit elke eenheid moet zoals 
weergegeven in onderstaand schema. 
De verbinding moet de polariteit van 
beide A en B op de lichten van de 
centrale respecteren.

Waarschuwingen
Voor een goede werking van elk 
systeem, is het wenselijk in de bus een 
120 Ohm weerstand te steken parallel 
met de bus lampen die aan het einde 
van de lijnen in elke reeks geplaatst zijn.
De weerstand wordt met de centrale of 
de repeater voorzien.
Als de laatste eenheid een repeater 
is, moet u het aansluiten alsof het een 
armatuur was.

De polariteit van de centrale respecteren

Bipolaire kabel gedraaid en afgeschermd

Bus termination

Via A. De Gasperi, 9 - 63030 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it 2

P
o
w

e
r 

S
u
p
p
ly

 2
3
0
V

a
c

L
N

NOT
CONNECTED

Maximum cable length of 1000 meters.

Surface luminaires on the Second Floor

End the Bus
on the this

device.

T

B
u

s
 L

in
e
 2

Fig. 1

L
N

Massimo 64 Apparecchi su questa linea Bus. Lunghezza massima del cavo 500mt.

T

T

Massimo 64 Apparecchi su questa linea Bus. Lunghezza massima del cavo 500mt.

Connecting both lines to the Central Bus  Spy Mini

Fig. 2

Connecting a single line to the Central Bus Spy Mini

IP 02

EXAMPLES OF CONNECTION

THE BUS

code SS MINI - 00

In is reported a block diagram of connection to where is utilized one line bus (128 devicesfig. 1 Spy System Mini
connected to a single line).
In instead, the central is wired by using both bus line each with 64 luminaires, so coming at the configuration withfig.2
128 devices connected4

The utilized for the Spy System must toBus
have a bi-polar twisted and cableand shielded
(minimum 2x0,50mm ).2

The typology of connection must be point
Point, ie you must enter and
exit each unit as is visible
in the diagrams below. The connection must be
made by respecting the polarity of A and B both
on the lamps that the central.

Respect the polarity of central

Bi-polar twisted and cableand shielded

WARNINGS

Bus Termination

BA

120Ohm

For a correct functioning of every system
need terminate the bus inserting a 120 Ohm
Resistor parallel to the bus lamps that are
placed at the end of the lines of each series.
The Resistor is provided with the central or
with the repeater.
In the event that the last unit is a repeater
need finish it  if it was a ceiling light.

Company with quality system ISO 9001: 2008 Certificate

Surface luminaires on the First Floor

Surface luminaires on the ground Floor

P
o
w

e
r 

S
u
p
p
ly

 2
3
0
V

a
c

B
u

s
 L

in
e
 1

B
u

s
 L

in
e
 1

B
u

s
 L

in
e
 2

Surface luminaires on the ground Floor

Surface luminaires on the First Floor

End the Bus
on the this

device.

End the Bus
on the this

device.

TECHINAL DATA SHEET

SPY SYSTEMSPY SYSTEM
DATA SHEET


