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pozwala wyświetlać w czasie rzeczywistym stan urządzenia.
Dardo Plus, w celu kontroli urządzeń,
może być podłączony do komputera
bezpośrednio lub przez modem, dzięki czemu ewentualna duża odległość
między nimi nie stanowi problemu.
Przyczynia się do tego również zastosowanie Dardo PC Lite, interaktywnego
oprogramowania typu graficznego dla
Windows’ 98-00.
Centralka Dardo Plus ma obudowę
modułową montowaną wprost na szynie DIN. Na płycie czołowej znajdują się
klawisze sterownicze, lampki sygnalizacyjne i wyświetlacz do wizualizacji
wszystkich wiadomości dotyczących
urządzenia.
Do centralki Dardo Plus podłącza
się spolaryzowaną linię magistralną,

do której można dołączyć do 100
odpowiednio ponumerowanych opraw.
W przypadku nieprawidłowości w
którejkolwiek z nich na wyświetlaczu
pojawia się jej numer, dzięki czemu w
sposób jednoznaczny identyfikuje się
uszkodzoną oprawę.
Moduł Dardo Plus Printer to urządzenie drukujące, które przewiduje
jedną drukarkę dołączoną do Centralki,
która pozwoli na drukowanie opisów
stanu urządzeń i wszystkich wydarzeń
znaczących generowanych z systemu.
W przypadku oświetlenia awaryjnego

informacja o uszkodzeniu
jest drukowana w czasie
rzeczywistym i w sposób
jednoznaczny, wskazujący
liczbę nieprawidłowości.
Moduł Dardo Plus
Printer ma również zastosowanie jako pojedyncza drukarka
współpracująca jednocześnie z czterema centralami Dardo Plus, połączonymi wzajemnie i obsługującymi do
400 opraw.
Centralka jest zasilana z sieci, a w
przypadku zaniku napięcia – z baterii.
Do współpracy Dardo Plus z komputerem wykorzystuje się złącze RS485
oraz oprogramowanie SW Dardo PC
Lite umożliwiające zarządzanie aż 32
centralkami. Informacje są pokazywane
na ekranie komputera w sposób graficzny. W ten sposób przedstawia się
stan instalacji, sposób skonfigurowania
lamp, ich aktualny stan (zał/wył) i przewidywany czas działania każdej z nich.
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Dardo Plus to nowa wersja produkowanego dotychczas systemu Dardo2,
który służy do rozpoznawania i scentralizowanej kontroli urządzeń oświetleniowych. Może on współpracować
z oprawami oświetlenia awaryjnego i
sygnalizować, czy sprawne są moduły
awaryjne oraz baterie jak również źródło
światła, może też służyć do rozpoznawania i scentralizowanej kontroli opraw
oświetlenia tradycyjnego. Dardo Plus
wykonuje samoczynnie testy okresowe,
funkcyjne lub autonomiczne w urządzeniach zasilanych z sieci lub z baterii
centralnej, z sygnalizacją bezpośrednią
ewentualnych nieprawidłowości. Te
same testy mogą być zapoczątkowane
także ręcznie z klawiatury przy użyciu
prostych, wprowadzanych niemal intuicyjnie komend.
Centralka wykonuje kontrolę ciągłą
urządzeń (run-time) ze wskazaniem
bezpośrednim i szczegółowym w przypadku interwencji obsługi związanej
ze stanem zagrożenia lub gdy sama
wykryje nieprawidłowości i uszkodzenia. Kontrola działania przyrządów
oświetlenia zwykłego jest wykonana
w sposób ciągły, co

