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CWS8125W
CWS4125W

WEBBASED 
CONTROLE-EENHEID

Technische eigenschappen 

· Multitouch-tabletscherm · internet-, wifi- of Bluetooth-connectiviteit
· Beschikbaarheid van 3/ 8 zones-verbindingen (bedraad en 

draadloos). Tot 1.040 armaturen
· Client-serverarchitectuur (webserver)
· StandAlone-werkmodus
· Interne hub inbegrepen. RF868 Mhz, Narrow Band 6-kanalen 

met 256 Kbps
· Real Time Clock (RTC) inbegrepen
· Uitvoeringsplannen van het gebouw gevisualiseerd
· Verschillende testprogrammaties mogelijk.
· Verschillende functieopdrachten mogelijk (armaturen, zones, 

installatie)

· Reagerend ontwerp. Visualisatie met meerdere interfaces 
(tablets, mobiele telefoons, laptops, pc)

· Afstandsbediening zonder extra module (eth. Verbinding)
· Automatische updates (tekeningen, database, firmware, enz.) 

Via ethernetverbinding of USB.
· Testresultaten, gebeurtenissen en logboeken exporteren 

(Excel)
· Drie beveiligingsbeleidsniveaus 
· Foutenlijstrapport verzonden per e-mail
· Verschillende talen beschikbaar.
· Geavanceerde configuratie-opties (onderhoudsdatum, 

configuratie van digitale invoer en uitvoer, hubconfiguratie, enz.)

Connectiviteit

· 4 digitale uitgangen: bedien andere systemen in geval van,
· 4 digitale ingangen: krijg informatie van andere systemen 

(branddetectiesysteem, rookmelders, enz ..)
· Mogelijkheid om communicatie met GBS op te nemen indien 

gevraagd:
- Bacnet Eth (op verzoek te ontwikkelen)
- KNX via een gateway (op verzoek te ontwikkelen) 

Autonome werking

· Tekeningen zijn opgenomen in de besturingseenheid en 
kunnen op elk moment worden gevisualiseerd (consulten 
en bewerkingen)
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Intelligente technologie voor uw veiligheid 
· Eenvoudig en op afstand bediend onderhoud 
· Optionele datacollectoren 
· Kleine en middelgrote installaties 
· Mogelijkheid bus
· Tot 350 Draadloos adresseerbare armaturen 
(mogelijkheid tot aansluiting op 3 zones) 

· Tot 1040 Draadloos adresseerbare armaturen 
(mogelijkheid tot aansluiting op 8 zones)

Draadloos 
adresseerbaar 

SYSTEEM 
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Gecentraliseerd en van op afstand beheerbaar systeem. 
Dit voor verschillende installaties met één systeem te 

beheren naar berichtgeving en onderhoud

Wereldwijd van op afstand opvolging 
en onderhoud

Verschillende installaties in één systeem gemonitord 
met geïntegreerde plannen

Webbased gecentraliseerd systeem

ZD PRO WEB zorgt voor een logboek van alle 
geconnecteerde installaties

ZDProWEB
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Intelligent systeem voor uw gebouw
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WAAROM ZEMPER WIRELESS ?

· ZEMPER WSS heeft géén buskabels nodig, besparing in aankoopprijs bekabeling

· Voordelige installatiekost wegens niet moeten aansluiten van buskabels, ideaal voor renovatieprojecten

· Eén data collector kan met 130 toestellen draadloos communiceren

· De centrale kan met 8 datacollectoren communiceren = 1040 toestellen

· De zones kunnen geprogrameerd worden als draadloos en/of als busbekabeld

·De adresseerbare toestellen worden geleverd met een vast adres.

· Het systeem kan communiceren via RF (radiofrequentie) met behulp van een 868 Mhz-band (5 kanalen)

Devices

Toestellen

Toestellen

Luminaires

Toestellen

Toestellen

Toestellen

Toestellen

Tot 7 extra  
datacollectoren

max: 30m max: 30m

max: 30m

max: 30m

max: 10m

max: 10m

max: 10m

max: 30m max: 30m

Web Server

Datacollectoren

Datacollectoren
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DRAADLOOS BEHEER

VERBETERINGEN

· Geen data collector voor kleine installaties: de centrale (Webserver Central Control Unit) heeft 
een interne data collector

· Kan 300 armaturen beheren met één frequentie

· Frequentie modificatie kan worden uitgevoerd zonder het verwijderen van armaturen

· Alleen voor installatie met meer dan 300 armaturen

· Eén frequentie voor indienststelling, minder installatieproblemen

· Gemakkelijke manier om verlichtingsarmaturen toe te voegen, te verwijderen en te installeren

· Beter en robuuster communicatieprotocol > Betere mesh

· Voorbereid op ERA “BIG DATA analysis”

· Slim systeem: meer informatie en volledig in realtime bestuurd

· Configureerbaarheid: meer opties voor gebruikersconfiguratie om aan de eisen van klanten te voldoen

· Technologie: gloednieuwe technische ontwikkelingen voor betere services (IOT) en een eenvoudige 
systeemintegratie en interoperabiliteit met anderen

· Extensies: eenvoudig te schalen, ongeacht de installatie, van de kleinste tot de grootste.

· Krachtig: Betere controle-eenheid om te zorgen voor wat er altijd en overal gebeurt (Remote Access)

· Batterijback-up: meer tijd en efficiëntie voor het milieu

VOORDELEN
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Altijd verbonden om uw weg te verlichten
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· De adresseerbare armaturen werken als Auto-test toestellen wanneer de centrale nog niet operationeel is.

· De adresseerbare toestellen worden geleverd met een vast adres.

· Er zijn 6 verschillende frequenties beschikbaar

· Armatuur heeft standaard één frequentiekanaal en kan na installatie worden geprogrammeerd.

· Een data collector kan communiceren met maximaal 130 armaturen. radiofrequentie (Fx).

- Afstand tussen armaturen - armaturen <30 m. Max.

- Afstand tussen de data collector - (nabije) armaturen: <10 m. Max.

- Maximale kabelafstand BUS data collector: <1200 m. Max.

· CTE250M-data collector wordt met een afgeschermde 2 draads bekabeling met de centrale verbonden 
(respecteer de polariteit van de kabels), getwist en afgeschermd, met een minimum van 0,5.

TECHNISCHE INFORMATIE
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SPECIFICATIES

220

215

36
USB

Omschrijving Batterij Referentie
Webbased controle-eenheid 

8 zones (130x8)
6.4V 1.5A/h LFP CWS8125W

Incl. interne data collector

CERTIFICATEN

AFMETINGEN (mm)

Automatische updates

Scherm 7´´

Multitouch-tabletscherm

Connectie met 3 zones

Internet

Draadloos of bekabeld

Duratie: 1-3u · Batterij: LiFePO4

WEBBASED CONTROLE-EENHEID
8 ZONES
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