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HomeServer 3 FacilityServer

Gira HomeServer 3, Gira FacilityServer
Intelligent gebouwbeheer via
KNX/EIB en TCP/ IP

Intelligente gebouwbesturing

voor elke situatie

Slim gebouwbeheer

voor woningen, krachtig

Facility Management

voor bedrijfsobjecten
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De voordelen:

disciplineoverschrijdende bewaking en aansturing van de
complete aangesloten gebouwtechniek
installatie- en procesbewaking
onafhankelijke aansturing door meerdere gebruikers
onderhoud en parametrisering van het Instabus KNX/EIB systeem
op afstand terwijl het systeem gewoon in bedrijf is
meer comfort, veiligheid en efficiency door b.v. kostenbesparend
energiebeheer in het gebouw
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Intelligente koppeling voor intelligent gebouwbeheer
Intelligent gebouwbeheer zorgt voor meer comfort, efficiency en veiligheid
in zowel woningen als bedrijfsgebouwen. Met de Gira HomeServer 3 en de
Gira FacilityServer kan de complete gebouwtechniek disciplineoverschrijdend
worden gecontroleerd en aangestuurd en kunnen complexe installatie- en
procesbewakingen worden gerealiseerd. Op basis van twee wereldwijde stan-
daarden koppelen de Gira servers via TCP/ IP het Instabus KNX/EIB systeem
met het intranet en met internet. Zo wordt het mogelijk altijd en overal, zowel
extern als intern, de gebouwtechniek te bewaken, te bedienen en op afstand te
onderhouden en te parametriseren. Dat biedt de gebruikers meer flexibiliteit,
mobiliteit en veiligheid.
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De voordelen:

aansturing van binnen of buiten het gebouw
maximale mobiliteit en flexibiliteit
aansturing van de aangesloten gebouwfuncties
met standaardsoftware zoals internetbrowsers
eenvoudige, intuïtieve bediening met grafische
visualisatie of eenvoudige menubesturing
uitbreiding en actualisering door middel van software-updates
omvangrijke functionaliteit

4

Voor woningen: de Gira HomeServer 3
De Gira HomeServer 3 is de boordcomputer voor het huis. Hij fungeert als
gateway voor de complete Instabus KNX/EIB installatie in een gebouw en is
onontbeerlijk voor het koppelen van moderne gebouwen en hun technische
uitrusting, zowel onderling als met de rest van de wereld. Hiermee kunnen
alle Instabus KNX/EIB  functies worden bediend met moderne communicatie-
middelen. Behalve de PC kan ook andere apparatuur met internetfunctionaliteit
worden gebruikt om toegang te krijgen – rechtstreeks via het eigen LAN of
WLAN of via internet. Zo kunnen de Instabus KNX/EIB  functies overal en
altijd worden gecontroleerd en aangestuurd.
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Toegang en besturing via het

Instabus KNX/EIB systeem

Als comfortabel

bedieningsapparaat voor de

Gira HomeServer 3 kan de

Gira /Pro-face ServerClient 15

worden toegepast. Vanaf een

centrale plek in het gebouw

fungeert deze als besturings-,

meld- en controle-eenheid voor

de complete KNX/EIB installatie

en tegelijk als terminal voor het

ontvangen van e-mails en toe-

gang tot nuttige (Duitstalige)

online-diensten zoals het weer

of het laatste nieuws.

Daarnaast is als ruimte

overschrijdende controle- en

bedieningseenheid voor het

Instabus KNX/EIB systeem de

Gira SmartSensor beschikbaar.

Daarnaast zijn er de Gira tastsen-

soren als de meest compacte

apparaten voor het aansturen van

het bussysteem vanaf afzonder-

lijke bedieningslocaties.

Besturing via mobiele telefoon

Via e-mail, spraakoproep of sms

wordt de gebruiker op de hoogte

gehouden van storingen, meet-

waarden en toestanden van de

betreffende installatie.

Op een SmartPhone kunnen,

naast weergave in de internet-

browser, de menu's ook op

een speciale manier worden ge-

visualiseerd. Na identificatie

kan de gebruiker via de mobiele

telefoon b.v. alle gekoppelde

elektrische apparaten en lampen

in- of uitschakelen, de betreffende

kamertemperatuur aflezen en

wijzigen, storinglijsten bekijken

of lichtscènes en tijdschakel-

klokken beheren.

Buiten het gebouw kunnen de

Instabus KNX/EIB functies via

mobiele telefoon en GPRS/UMTS

worden bediend. Binnen het

gebouw is dezelfde bediening

ook mogelijk via Bluetooth of

WLAN, zonder online-kosten.

De identificatie

Maximale veiligheid wordt

gegarandeerd door de controle

van telefoonnummer en gebruik-

ersnaam en het opvragen van

de PIN-code. Afhankelijk van de

toegangsomstandigheden, b.v.

via de internetportal (extern) of

het intranet (intern), kunnen de

diverse veiligheidsniveaus per

gebruiker verschillend worden

geconfigureerd.

Toegang en besturing via

TCP/ IP en internet

Via de internetportal

homeserver.gira.com kan van

over de hele wereld en zonder

aanvullende software eenvoudig

op de eigen Instabus KNX/EIB

installatie worden gekomen.

De portal geeft de gebruiker com-

fortabel toegang tot zyijn gebouw.

Zo kan elke Gira HomeServer 3

die door een gebruikersaanvraag

online gaat op deze manier

worden bereikt.

Toegang is mogelijk met b.v.

PC /Mac, mobiele internetter-

minals (SmartPhone, Webpad)

en TV's met Windows™ Media

Center Edition. Ook de beelden

van op het netwerk aangesloten

IP-camera's kunnen worden

bekeken.

Bescherming tegen

hackeraanvallen via internet

De Gira HomeServer 3 is door

zijn softwarearchitectuur met

verschillende veiligheidsniveaus

uitstekend beschermd tegen

aanvallen via internet.
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Gira HomeServer 3
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Comfortabel@home
Intelligent gebouwbeheer maakt wonen nog aangenamer en comfortabeler.
Want met het Gira Instabus KNX/EIB systeem is het heel eenvoudig om de
meest uiteenlopende systemen aan te sturen, zoals verlichting, jaloezieën of
rolluiken, ventilatie, verwarming en huishoudelijke apparatuur, vanaf een
centrale plek met b.v. de ServerClient 15, PC/Mac of SmartPhones zoals de
iPhone. De gebouwbesturing kan zo persoonlijk worden aangepast en op elk
moment opnieuw worden geprogrammeerd. Scenario's kunnen bijvoorbeeld
worden gecombineerd met bijpassende muziek en steeds terugkerende
handelingen, zoals het bedienen van jaloezieën en rolluiken of het sproeien
van de tuin, kunnen automatisch op het gewenste tijdstip of afhankelijk
van de weersomstandigheden worden geregeld.
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1 Gira HomeServer 3

2 Gira InfoTerminal Touch

3 Jaloezieën

4 Verwarming

5 Verlichting

6 Home Entertainment met TV

met Windows™ Media Center

Edition en multiroom system

7 Mobiele internetterminal

voor gebouwbesturing

via WLAN

8 Deurcommunicatiesysteem

met camera

9 Sensoren voor het meten

van klimatologische

parameters als temperatuur,

regen en wind

1
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5
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Centrale aansturing van alle woningsystemen Met het Gira Instabus KNX/EIB systeem kan de complete huisinstallatie,

bestaande uit systemen als verlichting, jaloezieën en rolluiken, verwarming, ventilatie en veiligheidstechniek, onderling

worden gekoppeld en bediend. De toestanden van de aangesloten apparaten en functies kunnen via PC/Mac, PDA/iPod

touch. SmartPhone, ServerClient 15 of TV met Windows™ Media Center Edition vanaf een centrale plek worden

gecontroleerd en gewijzigd.

Elke kamer de juiste gevoelstemperatuur Tijdgestuurde verwarmingsbesturing zorgt in elke kamer voor warmte – precies

op het moment dat dat nodig is. Zo wordt bijvoorbeeld 's morgens de badkamer op tijd verwarmd en is 's avonds de

woonkamer op de gewenste behaaglijke temperatuur. Wanneer de sensoren in de winter sterke zonnestraling detecteren,

wordt in de betreffende kamers de verwarming teruggedraaid en gebruik gemaakt van de zonne-energie om energie te

besparen.

Multimedia-entertainment in elke kamer Met het Revox multiroom system of het Gira KNX/EIB audiosysteem kan de hele

woning van muziek worden voorzien. Met de Gira HomeServer 3 kunnen beide systemen in de KNX/EIB installatie worden

geïntegreerd en dan ook via PC/Mac, PDA of ServerClient 15 worden gecontroleerd en aangestuurd. Daarmee wordt het

tevens eenvoudig mogelijk de muziekbesturing te integreren in kamerscènes.

Individuele scènes maken en opvragen Verlichting, jaloezieën en rolluiken, verwarming en muziekbesturing kunnen worden

gekoppeld tot complexe scenario's. Deze kunnen individueel worden samengesteld en ook op elk moment worden gewijzigd.

Bij het inschakelen van de televisie kan b.v. een scène als deze worden gestart: afhankelijk van het tijdstip wordt er gezorgd

voor schaduw door de jaloezieën of rolluiken, wordt de verlichting gedimd en wordt de installatie op een bepaald volume

ingesteld.

De persoonlijke begroetingsscène Door integratie van het deurcommunicatiesysteem of de Gira Keyless In producten

kan de Gira HomeServer 3 herkennen wanneer er een bewoner thuiskomt. Wanneer deze de voordeur opent, wordt al naar

gelang het tijdstip b.v. in de hal en de woonkamer een persoonlijke lichtscène ingeschakeld, de favoriete muziek aangezet

en de badkamer verwarmd en toont de Gira SmartTerminal alle nieuw binnengekomen e-mails.

Vanaf de bank zien wie er aan de deur zijn geweest Wordt er tijdens afwezigheid van de bewoner aan de deur gebeld,

kan de Gira HomeServer 3 in combinatie met de TV-gateway van het Gira deurcommunicatiesysteem en een IP-omzetter de

camerabeelden van het deurstation opnemen en archiveren. Eenmaal thuis kan de bewoner b.v. via de TV met Windows™

Media Center Edition de opgeslagen beelden opvragen en bekijken wie iets kwam bezorgen of op bezoek wilde komen.

Automatische tuinbesproeiing Op basis van actuele weergegevens van het EIB-weerstation, weersvoorspellingen van

internet en afhankelijk van meetwaarden van de bodemvochtigheid beslist de Gira HomeServer 3 zelf of de tuin moet worden

beproeid. In dat geval stuurt hij besturingscommando's naar de betreffende actoren en zet hij de gazonsproeier of andere

besproeiingssystemen aan.
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Functieweergave

8

Favorieten MyTouch

Pop-upvenster

Gira Interface

op de Gira /Pro-face

ServerClient 15

Gira Interface – eenvoudige bediening van complexe systemen
Alle apparaten die kunnen worden gebruikt voor gebouwbesturing via
de HomeServer 3 presenteren zich in het nieuw ontwikkelde, uniform ge-
structureerde Interface-design. Alle functies die via de Gira HomeServer 3
worden aangestuurd, zijn binnen twee niveaus bereikbaar. Deze snelle
toegang staat garant voor een begrijpelijke en intuïtieve menubesturing.

De bedieningsinterface is geoptimaliseerd voor de verschillende beeldformaten
van de diverse media. Zo is de gebruikersinterface bij grote beeldformaten, zoals
b.v. de Gira /Pro-face ServerClient 15, in drie gebieden verdeeld, wat zorgt voor
een uitgesproken comfortabele bediening. Individuele aanpassingen aan de
wensen van de gebruiker zijn mogelijk bij de kleurstelling en de koppeling van
eigen achtergrondafbeeldingen. Ook de menuonderdelen Favorieten en
MyTouch kunnen individueel worden ingesteld.

Gira Interface

op de iPhone/

iPod touch

Gira Interface

op een desktop

of laptop
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Diagrammen Camera's

E-mail Muziekbesturing

Functieweergave In één oogopslag zijn de apparaten in een ruimte te zien en kan hun status worden bepaald. Alle functies

kunnen rechtstreeks vanuit deze weergave worden bediend.

Pop-upvensters Detailinformatie en bedieningselementen worden niet op een nieuw niveau getoond, maar in een pop-

upvenster. Dat zorgt voor een overzichtelijke bediening.

Favorieten Het menuonderdeel „Favorieten“ is een verzamelbak voor de meestgebruikte instellingen. Hier kunnen b.v.

lichtscènes of veelgebruikte functies worden opgeslagen.

MyTouch Een individueel startscherm biedt de mogelijkheid een eigen achtergrondafbeelding in te stellen en bovendien

een vaak gebruikte functie centraal te positioneren.

Diagrammen Het verzamelen en verwerken van verbruiksgegevens werkt met behulp van diagrammen. Verschillende

waarden kunnen op jaar, maand, week, dag en uur worden weergegeven.

Camera's In één bedieningsstap zien wie zich in de tuin of bij de oprit bevindt: het beeld van de diverse camera's op het

terrein kan worden opgeroepen.

Internetdiensten 's Morgens al weten of je die dag een paraplu mee moet nemen: weer of nieuwsdiensten in RSS-formaat

kunnen via de nieuwe Gira Interface worden weergegeven.

E-mail Met de Gira Interface kunnen e-mails worden opgevraagd, gelezen en gesorteerd.

Muziekbesturing Je favoriete songs direct paraat hebben wanneer je 's avonds thuis komt, ook dat biedt de

bedieningsfilosofie van de Gira Interface. Muziekarchief en speler zijn direct geïntegreerd.
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Verwarming
uit

Veilig@home
Een veilig thuis betekent meer bescherming en een betere kwaliteit van leven,
want in geborgenheid kunnen de bewoners rustiger slapen. Met intelligente
gebouwtechniek kan een huis of appartement op elk niveau worden beveiligd.
Met de Gira HomeServer 3 kunnen alarminstallaties, bewegingsmelders,
rookmelders, glasbreuk- en windsensoren en allerlei andere veiligheidsappara-
tuur onderling intelligent worden gekoppeld. Wanneer het systeem onregel-
matigheden of gevaren detecteert, waarschuwt het de bewoners en neemt het
automatisch tegenmaatregelen. Het schakelt b.v. defecte apparatuur uit, haalt
bij storm de markiezen op of maakt bij brand de vluchtroutes vrij.

01 040302
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01 Gira HomeServer 3
02 Tastsensor 2 met Centraal-UIT
03 Gira Info-Display 2
04 Gira Tectiv 220°

10

Centraal uit

Paniek functie
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1 Gira HomeServer 3

2 Watermelder

3 Gekoppelde huis-

houdelijke apparatuur

zoals diepvries,

koelkast of kookplaat

4  Bewegingsmelders

5 Deur- en raam-

contacten, glas-

breukmelders

6 IP-camera's

7 Rookmelders

8 Deursluitsysteem met

Centraal-UIT-functie

9 Paniekschakelaar en

Info-Display 2

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Veiligheid door camerabewaking Op de Gira HomeServer 3 kunnen via het netwerk één of meer IP-camera's worden

aangesloten waarmee de woning en het omliggende terrein doeltreffend kunnen worden bewaakt. Wanneer de melders en

sensoren 's nachts of bij afwezigheid van de bewoners bewegingen detecteren, wordt ter plekke de verlichting ingeschakeld

en worden de camerabeelden opgenomen. Zo blijven ook duistere figuren niet onopgemerkt. De beelden kunnen b.v. op de

ServerClient 15 of een televisie direct worden bekeken.

Paniekschakeling Zijn er 's nachts verdachte geluiden te horen of geven de sensoren bewegingen in de tuin aan, kan snel

de paniekschakelaar worden bediend. Deze schakeling wordt gerealiseerd via het Instabus KNX/EIB systeem en kan worden

toegewezen aan een tastsensor direct naast het bed. Een korte druk op de knop is genoeg om in en om de woning in één

keer alle verlichting in te schakelen en het opnemen van de camerabeelden te starten. Het plotselinge licht heeft een

afschrikkend effect en is meestal voldoende om inbrekers op de vlucht te laten slaan.

Veiligheid bij technische storingen Sensoren en techniekmelders verzorgen belangrijke bewakingsfuncties en controleren

b.v. gekoppelde huishoudelijke apparatuur zoals kookplaat, koelkast, vaatwasser, diepvries of wasmachine van b.v. Miele.

Lekt de wasmachine, staat de diepvries open of verwarming uitgevallen, stuurt de Gira HomeServer 3 direct een

storingsmelding naar bijvoorbeeld de PC, het Gira Info-Display 2 of de mobiele telefoon. Zo kunnen de bewoners snel op

het probleem reageren, voordat er echt grote schade ontstaat.

Voorkomen van gevaar bij rook en brand Wanneer de Gira rookmelders gevaarlijk rookontwikkeling of brand detecteren,

komt de Gira HomeServer 3 direct in actie. Zelfstandig start hij de eerste tegenmaatregelen en zorgt daarmee voor een

doorslaggevende verhoging van de vluchtkansen, want bij gevaar komt het op elke seconde aan. De Gira HomeServer 3 laat

automatisch de jaloezieën en rolluiken omhoog gaan, schakelt de verlichting langs de vluchtroute in, doet de voordeur van

het slot en zorgt voor rookafvoer. Wanneer de bewoners afwezig zijn, worden zij bovendien per telefoon of sms

gewaarschuwd.

Stormbeveiliging Bij gevaarlijk hoge windsnelheden geven de windsensoren een melding aan de Gira HomeServer 3 en

brengt deze de woning in een stormveilige toestand. Hij laat dan b.v. automatisch de markiezen en jaloezieën omhoog gaan

en sluit gemotoriseerde ramen, dakramen of openstaande garagedeuren. Aan de windzijde van de woning gaan automatisch

de rolluiken omlaag.

Niet thuis – alles uit Met het enkel afsluiten van de voordeur wordt het systeem gemeld dat de bewoners niet thuis zijn.

De Gira HomeServer 3 zorgt er dan voor dat in de hele woning alle lampen zijn uitgeschakeld, specifieke stroomkringen van

b.v. het strijkijzer zijn uitgeschakeld en dat alle kookplaten uit zijn. Dubbel afsluiten geeft een langdurige afwezigheid aan.

Het systeem zet dan bovendien de verwarming en de ventilatie op standby, sluit alle gemotoriseerde ramen en start de

aanwezigheidssimulatie.

11
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Efficiënt@home
Intelligente gebouwtechniek helpt energie te besparen. Met de Gira HomeServer 3
is energiebeheer mogelijk dat nauwkeurig op de behoeften van de bewoners is
afgestemd. Zo kunnen b.v. voor elke kamer apart speciale tijdprofielen worden ge-
maakt. Deze regelen wanneer, waar en hoe lang er in huis moet worden verwarmd
en geventileerd. Wanneer het systeem registreert dat er niemand thuis is, wordt
het hele gebouw in een efficiënte standby-toestand gezet. Voor een efficiënt ener-
giebeheer kunnen daarnaast alle bedrijfs- en verbruiksgegevens worden
verzameld, weergegeven en geanalyseerd.

01 040302

01 Gira HomeServer 3
02 Gira tastsensor 2plus, tweevoudig
03 Gira automatic-schakelaar
04 Gira aanwezigheidsmelder
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1 Gira HomeServer 3

2 Aanwezigheids-

melders

3 Verbruikstellers

voor stroom,

water, gas

4 Kamerthermostaat

5 Warmwateropwekking

6 Automatic-schakelaars

7 Gira SmartSensor

8 Radiatorregel-

aandrijving

9 Deur- en raam-

contacten

2

34

5

6

7

8

9
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Energiebeheer De Gira HomeServer 3 stelt naar behoefte de energie beschikbaar voor de verschillende systemen. Wanneer

geen van de bewoners thuis is, wordt het gebouw in een standbytoestand gezet om onnodig energieverbruik te voorkomen.

Verwarming en ventilatie worden omlaag gedraaid, apparatuur en lampen die eventueel per ongeluk aan zijn gelaten worden

uitgeschakeld. Via gedefinieerde tijdprofielen wordt de energie exact op het moment dat dat nodig is weer ter beschikking

gesteld. Zo worden bijvoorbeeld een half uur voordat de bewoners terugkomen bepaalde kamers weer verwarmd.

Verwarmings- en ventilatieregeling per kamer Met de Gira HomeServer 3 kan voor elke afzonderlijke kamer een eigen

profiel worden gemaakt met de tijden waarop deze wordt gebruikt en dus moet worden verwarmd of geventileerd, in de

badkamer b.v. alleen 's morgens en 's avonds. In woonruimten wordt de verwarming doordeweeks een half uur voor

terugkeer van het werk ingeschakeld en in het weekend de hele dag. Met de Gira SmartSensor of de Gira tastsensor 2plus

kan de temperatuur bovendien op elk moment individueel worden geregeld. Zo wordt een temperatuurregeling gerealiseerd

die zich exact aan de behoeften aanpast en bovendien energiezuinig is. Daardoor zijn verwarming en ventilatie nooit onnodig

in gebruik.

Ramen open, verwarming uit Via deur- en raamcontacten registreert het systeem wanneer er een deur of raam wordt

geopend. Na een instelbare tijd stuurt het systeem dan automatisch in de betreffende kamer via de Instabus regelaandrijving

het radiatorventiel dicht. Pas wanneer alle deuren en ramen in de kamer weer zijn gesloten, zet het systeem de verwarming

daar weer open. Zo wordt onnodig verwarmen voorkomen en worden energiekosten bespaard.

Vraaggestuurde regeling van de watertemperatuur Aan de hand van de regelsignalen van de verschillende radiator-

ventielen in een gebouw kan het systeem bepalen of de beschikbare watertemperatuur van de centrale verwarming even-

tueel te hoog is. In dat geval wordt automatisch de watertemperatuur omlaag gecorrigeerd. Dat garandeert een optimale

benutting van energie en voorkomt onnodige kosten.

Verbruiksgegevens verzamelen en verwerken De bedrijfs- en verbruiksgegevens van b.v. stroom, water, huisbrandolie

en gas kunnen door de Gira HomeServer 3 continu worden verzameld en opgeslagen. Deze kunnen vervolgens heel

gemakkelijk op de PC in een overzichtelijke grafische vorm worden weergegeven en bekeken. Zo kan het jaarverloop worden

gedocumenteerd en op elk moment worden bekeken. Het gemiddelde verbruik over een bepaalde periode kan eenvoudig

worden berekend en afwijkingen en trends kunnen snel worden herkend. Dat helpt het energiebeheer te optimaliseren.

13
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Onderweg@home
Alles wat binnen het gebouw mogelijk is, is ook van buitenaf mogelijk.
Want in combinatie met de Gira HomeServer 3 kan het complete gebouw ook
via internet worden aangestuurd. Met de laptop of andere apparatuur met
internetfunctionaliteit zoals SmartPhone of PDA kan de toestand van de huis-
installatie worden gecontroleerd en beïnvloed. Dan kan bijvoorbeeld snel
worden gecontroleerd of alle apparatuur is uitgeschakeld of dat vergeten is
de alarminstallatie in te schakelen. Zo ja, kan dat alsnog worden gewijzigd.
En wanneer de woning gevaar loopt, alarmeert het systeem de bewoners
per e-mail, telefoon of sms.

01 0302

01 Gira HomeServer 3
02 Visualisatie op mobiele

internetterminal/PDA
03 Visualisatie op PC/Mac
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1 Gira HomeServer 3

2 Bedieningsapparatuur

met internet-

functionaliteit zoals

b.v. SmartPhones

of PC/Mac

3 Techniekmelders

4 Schakelbare wand-

contactdozen met

randaarde, huis-

houdelijke apparatuur

van Bosch (serve

@Home-systeem)

5 Deur- en raam-

contacten, glasbreuk-

en bewegingsmelders

6 Brand- en rookmelders

7 Scènebesturing met

verlichting, jaloezieën

en rolluiken, ver-

warming en muziek

8 Deurcommunicatie-

systeem met camera

9  Kamerthermostaat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Intelligent gebouwbeheer via internet Met TCP/ IP slaat de Gira HomeServer 3 een brug tussen de huisinstallatie en

internet. Zo is bewaking op afstand of controle en aansturing van de gebouwtechniek altijd en overal mogelijk. Vanaf kantoor,

het internetcafé of het vakantieadres: met PC/Mac of andere apparatuur met internetfunctionaliteit zoals iPhone, SmartPhone

of PDA kan de toestand van de complete huisinstallatie worden gecontroleerd en zonodig worden gewijzigd.

Risico's onderweg neutraliseren Wie kent het niet: ben je net onderweg, vraag je je af of thuis de kookplaat of het

strijkijzer wel zijn uitgeschakeld en de alarminstallatie is ingeschakeld. Dankzij de Gira HomeServer 3 is dat geen probleem

meer. Door middel van spraakweergave lan met iPhone, SmartPhone pf PDA de toestand van de huisinstallatie snel worden

gecontroleerd. Met de DTMF-signalen van de telefoon kunnen de apparaten worden bediend en zonodig eenvoudig

worden uitgeschakeld. Ook de alarminstallatie kan zo achteraf nog worden ingeschakeld.

Gevaren detecteren en alarmeren Wanneer sensoren of melders zoals b.v. een glasbreuksensor, rookmelder of techniek-

melder een gevaar detecteert, slaat het systeem direct alarm en informeert het de woningeigenaar per e-mail, telefoon of

sms. Deze kan vervolgens direct maatregelen treffen. Op dezelfde manier kan het systeem bijvoorbeeld door middel van

glasbreuksensoren en bewegingsmelders een inbraakpoging detecteren en zelfstandig de meldcentrale informeren.

Deurcommunicatie en toegangscontrole per mobiele telefoon Wanneer er aan de deur wordt gebeld en er niemand thuis

is, schakelt de Gira TK-gateway het signaal door naar de SmartPhone of mobiele telefoon van de bewoners. Zo kunnen deze

met de persoon bij de deur spreken en in combinatie met de Gira HomeServer 3 voor alle zekerheid de camerabeelden van

het deurstation op de mobiele telefoon bekijken, om vervolgens eventueel de deur te openen. Handig wanneer bijvoorbeeld

een medebewoner zijn sleutel is vergeten of personeel binnen moet worden gelaten.

Zorgeloos op vakantie Tijdens de vakantie zorgt de Gira HomeServer 3 voor een complexe aanwezigheidssimulatie. Na het

verlaten van de woning 'speelt' het systeem de opgeslagen handelingen van b.v. de afgelopen zeven dagen automatisch

opnieuw af. Want het heeft precies onthouden wanneer en waar de verlichting is in- en uitgeschakeld, de rolluiken omhoog

of omlaag zijn gedaan of muziek is afgespeeld. Zo lijkt de woning altijd bewoond, ook wanneer er lange tijd niemand

aanwezig is.

Programmering op afstand door de vakman De programmering van de Gira HomeServer 3 en het Instabus KNX/EIB

systeem wordt uitgevoerd door de elektrotechnische installateur. Om kleine wijzigingen snel te kunnen realiseren, kan hij

ook op afstand, bijvoorbeeld vanuit zijn kantoor via internet, toegang krijgen tot de Gira HomeServer 3 van de klant. In de

Gira HomeServer 3 heeft hij daarvoor de beschikking over een volledige implementatie van iETS-Server. Daarmee kan hij

het complete Instabus KNX/EIB systeem via ETS programmeren terwijl de Gira HomeServer 3 normaal verder draait. Met

deze programmering op afstand kunnen wensen van klanten snel en eenvoudig worden gerealiseerd zonder onnodige

voorrijkosten.
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De voordelen:

krachtig Facility Management met het
Instabus KNX/EIB systeem
koppeling van installaties en disciplines
via het lokale netwerk of via internet
configuratie via de ingebruiknamesoftware
Gira FacilityServer Expert
bediening van de aangesloten functies via
standaardsoftware zoals internetbrowsers of extra clients
visualisatie van de gebouw- en systeemstructuur
investeringsbescherming door uitbreidingen
en software-updates

16

Voor bedrijfsobjecten: de Gira FacilityServer
De Gira FacilityServer is speciaal ontworpen voor de hoge eisen van
bedrijfstoepassingen. Hiermee kunnen installaties en gebouwsystemen
intelligent onderling worden gekoppeld en kan de complete Instabus KNX/EIB
installatie centraal vanaf een PC worden gecontroleerd, aangestuurd en
geprogrammeerd. Door koppeling van de Gira FacilityServer aan internet is
toegang tot en bewaking van de gebouw- en installatietechniek ook van buitenaf
probleemloos mogelijk. Daarnaast dient de Gira FacilityServer als dataserver
voor bovenliggende Facility Manafamentsystemen, die hij voorziet van
opgeslagen verbruiks- en bedrijfsgegevens voor verdere verwerking.
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Taken en toepassingen

De Gira FacilityServer biedt het

complete gamma aan functies

van de Gira HomeServer 3, maar

is voor bedrijfstoepassingen

voorzien van aanmerkelijk meer

geheugenruimte. Zo kan hij veel

meer gegevens opslaan en meer

complexe en veelomvattende

visualisaties realiseren. Daarnaast

kunnen meerdere Gira FacilityServer

worden gekoppeld om zo ook

ruimtelijk van elkaar gescheiden

gebouwen probleemloos met

elkaar te kunnen verbinden. Zo

kunnen lokale en overkoepelende

toepassingen op een hoog eisen-

niveau worden gecoördineerd.

Toepassing in een 19" rack.

De Gira FacilityServer is geschikt

voor montage in een 19" rack.

De externe netvoeding van de

FacilityServer kan veilig in het

frame van dit 19" apparaat wor-

den gemonteerd. Voor montage

van een DIN-railapparaat is tevens

voorzien in een profielrail.
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Systeembeveiliging tegen

externe aanvallen via internet

De Gira FacilityServer heeft

een softwarearchitectuur die uit-

stekende bescherming biedt tegen

aanvallen via internet. Meer infor-

matie daarover vindt u onder

www.gira.de/facilityserver

17
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Intelligent@work
De Gira FacilityServer verzorgt de bewaking en aansturing van de complete
Instabus-installatie van bedrijfsgebouwen. Hij koppelt de verschillende systemen
en installaties, combineert hun functies en slaat alle verbruiks- en bedrijfsge-
gevens op. Terugkerende handelingen kunnen worden geautomatiseerd en
processen kunnen worden geoptimaliseerd. De intelligente besturing van de
Gira FacilityServer garandeert op elk moment optimale arbeidsomstandigheden
en helpt het personeel te ontlasten. De toestand van de gebouwtechniek kan
echter ook gemakkelijk vanaf een PC-werkplek in z'n geheel of gericht voor
een bepaalde verdieping of kantoorruimte worden bekeken en direct worden
gewijzigd.

01 02

01 Gira FacilityServer
02 visualisatie en bediening

via touchscreen, PC/Mac
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1 Gira FacilityServer

2 Jaloezieën

3 Lichtsterkte-sensor

4 Verlichting

5 PC/Mac of

ServerClient 15

6 Temperatuursensor

7 Verwarming

8 Ventilatie, airco

9 Weerstation

1

9

2

3

4
5

6

7

8

Centrale visualisatie en aansturing op de PC De Gira FacilityServer biedt de mogelijkheid de complete gebouw- en

systeemstructuur op de PC overzichtelijk de visualiseren. De toestand van alle op het Instabus KNX/EIB systeem aangesloten

apparaten kan worden opgevraagd en afzonderlijke functies en instellingen kunnen worden gewijzigd.

Individueel scènebeheer in elke ruimte Met de Gira FacilityServer kan voor elke ruimte individueel scènebeheer worden

gerealiseerd. Voor de vergaderzaal kan bijvoorbeeld een scène worden gemaakt voor een voordracht met beamer. Met

een druk op de knop van b.v. een Gira tastsensor of Gira SmartSensor kan deze worden geactiveerd. Automatisch worden

dan de jaloezieën omlaag gedaan, wordt afhankelijk van de weersituatie de verwarming of de ventilatie ingeschakeld,

wordt het projectiescherm uitgerold en wordt de beamer ingeschakeld.

Aansturing en bewaking op afstand Via TCP/IP creëert de Gira FacilityServer een verbinding met internet. Zo kan de

complete gebouwtechniek ook van buitenaf via PC/Mac, SmartPhone of mobiele telefoon worden bewaakt en aangestuurd.

Wanneer de alarminstallatie afgaat of er andere gevaren voor het gebouw dreigen, stuurt het systeem zelfstandig een

waarschuwing per telefoon, sms of e-mail naar de conciërge of de bewakingsdienst. De toestand van de installatie kan

dan direct worden gecontroleerd en de vereiste maatregelen worden getroffen.

Automatisering van handelingen door logische koppelingen Om terugkerende handeling eenvoudig te kunnen auto-

matiseren biedt de Gira FacilityServer de mogelijkheid koppelingen te maken via speciale logische bouwstenen. Daarmee

kunnen acties afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen en meetwaarden worden gedefinieerd en gecombineerd. Zo zorgt

het systeem op basis van weer- en zonnestandgegevens b.v. zelfstandig voor gerichte zonwering van het gebouw. Dat

zorgt niet alleen voor optimale lichtomstandigheden, maar voorkomt ook een te sterke opwarming van het gebouw.

Gateway naar andere systemen De Gira FacilityServer kan bovendien worden gebruikt als krachtige gateway naar andere

facilitysystemen. De verbruiks- en bedrijfsgegevens die hij verzamelt, opslaat en documenteert van de verschillende syste-

men en afzonderlijke aangesloten apparaten, kunnen ter beschikking worden gesteld aan andere systemen voor verdere

verwerking en analyse.

19
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01 02

01 Gira FacilityServer
02 Visualisatie en grafische weergave van

verzamelde bedrijfs- en verbruiksgegevens,
b.v. in een spreadsheetprogramma

Efficiënt@work
Intelligent energiebeheer is met name bij bedrijfstoepassingen van groot belang
omdat hiermee capaciteit kan worden bespaard en bedrijfskosten kunnen worden
verlaagd. Met de Gira FacilityServer kunnen verwarming, koeling en verlichting op
maat worden aangestuurd en via tijd- en gebruiksprofielen voor elke ruimte afzon-
derlijk worden gedefinieerd. Daarmee is gegarandeerd dat er uitsluitend energie
wordt verbruikt wanneer dat ook echt nodig is. Dat verlaagt het verbruik en zorgt
voor optimale arbeidsomstandigheden en tijdbesparing door geautomatiseerde han-
delingen. Ook complexe technische installaties kunnen met de Gira FacilityServer
worden bewaakt en door middel van procesoptimalisatie een aanmerkelijke effi-
ciencybijdrage leveren. Hij documenteert daarbij alle verbruiks- en bedrijfsgegevens
en biedt daarmee omvangrijk uitgangsmateriaal voor verdere optimalisatie van het
energiebeheer.
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Automatische regeling van verwarming, koeling en verlichting Met de Gira FacilityServer kan voor het complete

bedrijfsobject een vraagafhankelijke aansturing worden gerealiseerd van verwarming, koeling en verlichting en zo onnodig

energieverbruik worden voorkomen. In combinatie met een toegangscontrolesysteem herkent de Gira FacilityServer

bijvoorbeeld welke persoon er binnenkomt en schakelt hij afhankelijk daarvan de verwarming, ventilatie en verlichting

van het betreffende kantoor in. Wanneer de medewerker het gebouw verlaat, worden in zijn kantoor alle verbruikers

uitgeschakeld. Zelden gebruikte ruimten kunnen worden voorzien van aanwezigheidsmelders of automatic-schakelaars.

Deze houden verlichting, ventilatie of andere functies slechts zolang ingeschakeld als zij daadwerkelijk nodig zijn.

Efficiënt tijdbeheer Voor een efficiënte energievoorziening kan aan elke ruimte en installatie een tijdprofiel worden toege-

wezen dat de vraagafhankelijke gebruikstijden beschrijft. Op basis van deze gegevens schakelt het systeem op het juiste

moment de verwarming of de airco in en voorziet het de betreffende installatie van energie. Hierbij wordt rekening gehouden

met passende voorlooptijden. Wanneer de gebruikstijd afloopt, worden verlichting en verwarming uitgeschakeld en worden

installaties stilgezet.

Intelligente energiebesparing Door de koppeling van meetwaarden aan bepaalde gebeurtenissen kan de Gira FacilityServer

het energiegebruik actief beïnvloeden. Zo kan hij bijvoorbeeld in de zomer, wanneer overdag de temperatuur binnen

gelijk wordt aan de temperatuur buiten, het gebouw 's nachts extra laten afkoelen. Dat zorgt de volgende dag voor een

verminderde behoefte aan airconditioning en helpt de energiekosten te verlagen.

Effectiviteit door meer flexibiliteit Door de mogelijkheden van aansturing en bewaking van het complete systeem op

afstand hoeft het verantwoordelijke personeel niet meer op een bepaalde werkplek voor het beeldscherm te zitten, maar

kan flexibel worden ingezet voor aanvullende taken. Waarschuwingen of storingsmeldingen worden dan via het WLAN

automatisch naar de SmartPhone of PDA van de medewerker doorgeschakeld.

Bepaling en analyse van verbruiksgegevens Disciplineoverschrijdend verzamelt en archiveert de Gira FacilityServer

alle verbruiks- en bedrijfsgegevens van de op het systeem aangesloten installaties en verbruikers. Hij kan de gegevens

voorsorteren en samenvatten voor b.v. een bepaalde periode of gedeelte van het gebouw. Op de computer kunnen de

gegevens met omvangrijke diagramfuncties in een overzichtelijke visualisatie worden bekeken en geanalyseerd om

het energiebeheer nog verder te optimaliseren.

Procesoptimalisatie De Gira FacilityServer is uitstekend geschikt voor procesoptimalisatie van grote installaties. Daar

bewaakt hij door middel van techniekmelders en sensoren alle geautomatiseerde processen. Daarbij kan hij storingen

herkennen en bij verhoogd energieverbruik door lekkages of andere defecten een waarschuwing geven. Op lange termijn

kunnen deze gegevens worden gebruikt om het proces te optimaliseren. Dat helpt om bedrijfskosten te besparen.

1 Gira FacilityServer

2 Verlichting

3 Verwarming,

klimaatregeling,

ventilatie

4 Toegangscontrole-

systeem

5 SmartPhone, PDA

6 Verbruikstellers voor

b.v. stroom, water,

huisbrandolie

7 Sensoren voor

temperatuur,

lichtsterkte,

zonnestand

8 PC/Mac of

ServerClient 15

9 WLAN-

accesspoint
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Leckage in

Leitung 12.7

01 02

01 Gira FacilityServer
02 Storingsmelding en camerabeeld

van de defecte installatie direct
op het beeldscherm

Veilig@work
Voor bedrijfstoepassingen is veiligheid uitermate belangrijk: er moeten niet alleen
hoogwaardige voorzieningen en grote installaties worden beschermd, maar ook
bedrijfsgeheimen worden beveiligd. De Gira FacilityServer zorgt hier voor veiligheid
op het hoogste niveau. Hiermee kunnen melders en sensoren, maar ook IP-camera's
onderling worden gekoppeld. Deze bewaken zowel het complete gebouw van
binnen en van buiten als de technische installaties. Detecteren ze onregelmatig-
heden of gevaren, dan slaat de Gira FacilityServer alarm en start hij de eerste tegen-
maatregelen. Bij lekkage, oververhitting of overschrijding van een grenswaarde
wordt direct een gedetailleerde storingsmelding op b.v. het PC-beeldscherm weer-
gegeven. Zo biedt het systeem de mogelijkheid snel op problemen te reageren en
verergering van de schade te voorkomen.
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1 Gira FacilityServer

2 Deur- en raam-

contacten,

glasbreukmelders

3 Watermelder

4 Rookmelders

5 Bewegingsmelders

en sensoren

6 Toegangscontrole

met Gira Keyless In

7 IP-camera's

8 Sensoren voor

luchtkwaliteit,

temperatuur, vocht,

druk, niveau

9 Weerstation

1 2

3

4

56

7

8
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Gebouwbeveiliging tegen externe gevaren Wordt er 's nachts of in het weekend niet in het bedrijf gewerkt, waken

melders, sensoren en IP-camera's over het gebouw. Detecteren de IP-camera's, b.v. van Mobotix, binnen een bepaalde

beeldsector veranderingen, zoals onbevoegde personen op het terrein, stuurt het een telegram naar de Gira FacilityServer.

Deze schakelt daarop zonodig de buitenverlichting in, neemt de camerabeelden op en alarmeert de bewakingsdienst.

Via een SmartPhone of PDA kan deze de beelden bekijken en een eerste inschatting van de situatie maken.

Cameraondersteunde proces- en installatiebewaking Kwetsbare of storingsgevoelige gedeelten kunnen direct met

IP-camera's worden bewaakt. De camera's zijn via de Gira FacilityServer verbonden met het systeem. Treedt er een storing

op, wordt op het beeldscherm niet alleen een storingsmelding, maar ook direct het camerabeeld van het betreffende

installatiegedeelte weergegeven. Bij lekkage van een leiding kan b.v. de omvang van de schade al op het beeldscherm

worden bepaald.

Registratie en doorgifte van storingsmeldingen Om een ingrijpende storing of zelfs uitval te voorkomen, is het belangrijk

dat sensoren voor b.v. temperatuur, vocht, druk of niveau de technische installaties bewaken en tijdig waarschuwen wanneer

bepaalde grenswaarden worden overschreden. Wanneer bijvoorbeeld in een schakelkast de temperatuurregeling uitvalt en

de temperatuur te hoog wordt, krijgt de technische leiding tijdig een waarschuwing en kunnen er passende maatregelen

worden getroffen.

Voorkomen van gevaar door gerichte maatregelen Valt er bijvoorbeeld 's nachts, wanneer er geen personeel aanwezig

is, een installatie uit of treedt er een andere gevaarlijke storing op, dan informeert de Gira FacilityServer automatisch

per sms, e-mail of telefoon de bewakingsdienst. Ook kunnen automatisch gerichte maatregelen worden gestart, zoals

het uitschakelen van oververhitte machines en apparatuur.

Koppeling van systemen voor veiligheidsverlichting Ook vluchtrouteverlichting en vluchtroutesignaleringssystemen,

bijvoorbeeld van Inotec, kunnen aan het systeem worden gekoppeld. Daarmee kan aanvullende informatie van deze

systemen aan de Gira FacilityServer worden doorgegeven. Zo worden storingen als het uitvallen van lampen of accu's

direct, b.v. via de mobiele telefoon, naar het technische personeel doorgestuurd.

23
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Technische gegevens Gira HomeServer 3

Aansluitmogelijkheden

- 1 seriële interface

- 1 RJ45 netwerkaansluiting,

10/100 Mbit Ethernet

- op het Instabus KNX/EIB

systeem via: busaankoppelaar

inbouw 2 art.nr. 0645 00

Instabus data-interface FT 1.2

art.nr. 0504 .. Instabus RS-232-

aansluitleiding art.nr. 0906 00

- ISDN-modem geïntegreerd

(1x EURO-ISDN-S0 RJ45

voor rechtstreekse aansluiting

op de NTBA of S0 van de

telefooninstallatie)

Ingebruiknamesoftware

- Gira HomeServer 3 Expert

voor besturingssystemen vanaf

Windows XP™ tot en met

Windows Vista™ inclusief

Internet Explorer

- Overname van ETS-groepen-

adressen

- Koppeling met grafische

programma's

Levering

- Netvoeding met aansluitleiding,

ISDN-aansluitleiding,

nullmodemkabel

- Verkorte handleiding

- Gira HomeServer 3 Net

Technische gegevens

- Beschermingsklasse IP20

- Bedrijfstemperatuur

0°C tot +40°C

- Opgenomen vermogen ca. 15 W

- Afmetingen

b x h x d 215 x 88 x 270 mm

Functies

- Veilige toegangsprocedures:

identificatie via telefoonnummer,

gebruikersnaam, IP-adres en

PIN-code

- Geschikt voor updates

- Beheer van 200 gebruikers;

meerdere keren inloggen onder

één gebruikersnaam is mogelijk

- Cyclische/getriggerde

dataopslag (b.v. temperatuurver-

anderingen, bedrijfsurentellers,

niveau's) en grafische weergave

- Mathematische functies

(b.v. optellen, aftrekken,

vermenigvuldigen, delen)

- Opslaan en opvragen

van lichtscènes

- Tijdschakelklokken, week-

programma, feestdagenkalender

- Schakelen via de telefoon

- Zelflerende aanwezigheids-

simulatie

- Programmering op afstand

via een (draadloze) netwerk-

of internetverbinding

- Verzenden van ASCII-teksten

naar het Gira Info-Display 2

- IP-koppeling van de Gira

HomeServer 3 aan andere pro-

ducten die zelf IP-telegrammen

voor besturing kunnen gener-

eren of verwerken

- Geen slijtage door het ontbreken

van bewegende delen zoals

ventilator of harde schijf

- Grafische logische editor: hier-

mee kunnen b.v. bouwsteen-

groepen tussen projecten wor-

den gekopieerd en willekeurig

veel werkbladen worden aange-

maakt. Meer dan 80 logische

bouwstenen

- Communicatieobjecten: toe-

passen van gegevens uit ETS

via OPC-bestand. Im- en export

van communicatieobjecten als

CSV-bestand

- Universele tijdschakelklok: hier-

mee zijn onder andere meer

schakelpunten per uur mogelijk,

het gebruik van plaatshouders in

dag, maand, jaar en activering

resp. deactivering via een

communicatieobject. Inclusief

astro- en toevalsfunctie

- Databeveiliging/herstel van

remanente gegevens

- 14-byte EIB-teksten: verwerking

door vergelijking met tekst-

string. Gebruik in sms, e-mails

of statuspagina

- Ontvangst van IP-telegrammen:

opgave van een adresbereik,

uitlichten van 14-byte EIB-

teksten, toewijzen aan 14-byte

EIB-teksten

- Bediening en statusweergave

via Agfeo-telefooninstallatie

- Bustoegang ook door midel

van EIBnet/IP-protocol

- Verwerken van webpagina's en

webgebaseerde IP-apparaten

(lezend/schrijvend)

- iETS-server: programmering

op afstand van EIB-installaties

(veilig gebruik mogelijk door

controle van het IP-adres van de

afzender), vrijgave van de iETS-

functie via communicatieobject,

de HomeServer draait tijdens

het programmeren via iETS

zonder beperkingen door en

voert ook schakelprocessen

gewoon uit, de procesweergave

blijft eveneens up-to-date

Meer informatie vindt u

in de Gira catalogus of onder

www.gira.nl/homeserver
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Functies

- Gesproken meldingen via de

telefoon: b.v. voor alarmdoorgifte

- DTMF-bediening: bevestiging

van commando's en bediening

via DTMF-signalen van de tele-

foon

- Ontwerp: slechts één

Expert voor HomeServer 3

en FacilityServer

- Globale bibliotheek: opslaan

en invoegen van delen in andere

projecten voor de functies visu-

alisatie, menu, zoeken, logisch,

diagrammen, EIB/IP-telegrammen

en webpagina's/IP-apparaten

- Diagrammen: aanmaken in

de stamgegevens voor opname

in menu en visualisatie.

Aanvullende uitbreiding van

functionaliteit en visualisatie

- Projectimport van archieven

zonder vooraf uitpakken

- Logische verzameling:

herstructurering en uitbreiding

met 30 logische bouwstenen

voor veelgevraagde functies

- KO-gateway: nieuwe interface

voor toegang van externe pro-

gramma's, gereserveerd voor

koppeling van externe systemen

en storingzoeken

- Schriftelijke archivering mogelijk

met afdrukfunctie voor project-

gegevens

- Automatische reconnect van

de Windows client: na her-

nieuwde programmering maakt

de client automatisch contact

met Home- en FacilityServer.

- Opslag van remanente gegevens:

cyclische backup op maximaal

2 FTP-servers, archiverings-

frequentie instelbaar, backup

van dag- en maandarchieven

mogelijk

- Uitbreiding en aanpassing

van de online-help

De update kunt u downloaden

onder www.download.gira.com

Updateversie 2.2
voor HomeServer 3
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Technische gegevens Gira FacilityServer

Functies

- Uitgebreid werkgeheugen en

uitgebreid gegevensgeheugen

(flashgeheugen)

- Veilige toegangsprocedures:

identificatie via telefoonnummer,

gebruikersnaam, IP-adres en

PIN-code

- Geschikt voor updates

- Beheer van 200 gebruikers;

meerdere keren inloggen onder

één gebruikersnaam is mogelijk

- Cyclische/getriggerde

dataopslag (b.v. temperatuurver-

anderingen, bedrijfsurentellers,

niveau's) en grafische weergave

- Export van opgeslagen data en

alarmen in de formats Excel™,

CSV, HTML of XML

- Mathematische functies

(b.v. optellen, aftrekken,

vermenigvuldigen, delen)

- Opslaan en opvragen

van lichtscènes

- Tijdschakelklokken, weekpro-

gramma, feestdagenkalender

- Schakelen via de telefoon

- Programmering op afstand

via een (draadloze) netwerk-

of internetverbinding

- Verzenden van ASCII-teksten

naar het Info-Display 2

- IP-koppeling van de Gira

FacilityServer aan andere pro-

ducten die zelf IP-telegrammen

voor besturing kunnen gene-

reren of verwerken

- Grafische logische editor:

hiermee kunnen b.v. bouwsteen-

groepen tussen projecten

worden gekopieerd en wille-

keurig veel werkbladen worden

aangemaakt. Meer dan 80

logische bouwstenen

- Communicatieobjecten: toe-

passen van gegevens uit ETS

via OPC-bestand. Im- en export

van communicatieobjecten als

CSV-bestand

- Universele tijdschakelklok: hier-

mee zijn onder andere meer

schakelpunten per uur mogelijk,

het gebruik van plaatshouders in

dag, maand, jaar en activering

resp. deactivering via een

communicatieobject. Inclusief

astro- en toevalsfunctie

- Databeveiliging/herstel van

remanente gegevens

- 14-byte EIB-teksten: verwerking

door vergelijking met tekst-

string. Gebruik in sms, e-mails

of statuspagina

- Ontvangst van IP-telegrammen:

opgave van een adresbereik,

uitlichten van 14-byte EIB-

teksten, toewijzen aan 14-byte

EIB-teksten

- SNMP: uitlezen van numerieke

en 14-byte-EIB teksten, instellen

van numerieke en integerwaar-

den en teksten, verzenden van

SNMP-traps via commando en

optioneel ColdStart-trap bij het

starten van de FacilityServer

- Bediening en statusweergave

via Agfeo-telefooninstallatie

- Bustoegang ook door midel

van EIBnet/IP-protocol

- Verwerken van webpagina's en

webgebaseerde IP-apparaten

(lezend/schrijvend)

- iETS-server: programmering

op afstand van EIB-installaties

(veilig gebruik mogelijk door

controle van het IP-adres van de

afzender), vrijgave van de iETS-

functie via communicatieobject,

de Gira FacilityServer draait

tijdens het programmeren via

iETS zonder beperkingen door

en voert ook schakelprocessen

gewoon uit, de procesweergave

blijft eveneens up-to-date

Meer informatie vindt u

in de Gira catalogus of onder

www.gira.nl/facilityserver
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Aansluitmogelijkheden

- 1 seriële interface

- 1 RJ45 netwerkaansluiting,

10/100 Mbit Ethernet

- op het Instabus KNX/EIB

systeem via: busaankoppelaar

inbouw 2 art.nr. 0645 00

Instabus data-interface FT 1.2

art.nr. 0504 .. Instabus RS-232-

aansluitleiding art.nr. 0906 00

- ISDN-modem geïntegreerd

(1x EURO-ISDN-S0 RJ45 voor

rechtstreekse aansluiting op

de NTBA of S0 van de telefoon-

installatie)

Ingebruiknamesoftware

- Gira FacilityServer Expert

voor besturingssystemen

vanaf Windows XP™ tot

en met Windows Vista™

inclusief Internet Explorer

- Overname van ETS-groepen-

adressen

- Koppeling met grafische pro-

gramma's

Levering

- Netvoeding met aansluitleiding,

ISDN-aansluitleiding,

nullmodemkabel

- Verkorte handleiding

- Gira FacilityServer

- 19"-opname met aluminium

frontpaneel

Technische gegevens

- Geïntegreerde ventilator,

temperatuurafhankelijk gestuurd

- Beschermingsklasse IP20

- Bedrijfstemperatuur

0°C tot +45°C

- Opgenomen vermogen ca. 15 W

- Afmetingen

b x h x d 483 x 88 x 270 mm

Functies

- Gesproken meldingen via de

telefoon: b.v. voor alarmdoor-

gifte

- DTMF-bediening: bevestiging

van commando's en bediening

via DTMF-signalen van de tele-

foon

- Ontwerp: slechts één

Expert voor HomeServer 3

en FacilityServer

- Globale bibliotheek: opslaan

en invoegen van delen in andere

projecten voor de functies visua-

lisatie, menu, zoeken, logisch,

diagrammen, EIB/IP-telegram-

men en webpagina's/IP-appa-

raten

- Diagrammen: aanmaken in

de stamgegevens voor opname

in menu en visualisatie. Aan-

vullende uitbreiding van func-

tionaliteit en visualisatie

- Projectimport van archieven

zonder vooraf uitpakken

- Logische verzameling:

herstructurering en uitbreiding

met 30 logische bouwstenen

voor veelgevraagde functies

- KO-gateway: nieuwe interface

voor toegang van externe pro-

gramma's, gereserveerd voor

koppeling van externe systemen

en storingzoeken

- Schriftelijke archivering mogelijk

met afdrukfunctie voor project-

gegevens

- Automatische reconnect van

de Windows client: na

hernieuwde programmering

maakt de client automatisch

contact met Home- en

FacilityServer.

- Opslag van remanente

gegevens: cyclische backup

op maximaal 2 FTP-servers,

archiveringsfrequentie instel-

baar, backup van dag- en

maandarchieven mogelijk

- Uitbreiding en aanpassing

van de online-help

De update kunt u downloaden

onder www.download.gira.com

Updateversie 2.2
voor FacilityServer
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Aanwijzing

De hier vermelde informatie,

oplossingen en toepassingen zijn

gebaseerd op softwareversie 2.1.

Technische wijzigingen

voorbehouden.

Samenwerkingspartner voor

ServerClient 15

(Pro-face artikelnummer

PS-3701A-T41-256 XPEMB)

Pro-face Deutschland GmbH

Albert-Magnus-Straße 11

42719 Solingen

Tel. +49 (0)2 12-2 58 26 17

Fax +49 (0)2 12-2 58 26-40

sales@pro-face.de

www.pro-face.de

Andere samenwerkingspartners

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

www.inotec-licht.de

MOBOTIX AG

www.mobotix.com

AGFEO GmbH & Co. KG

www.agfeo.com

Robert Bosch GmbH

www.bosch.nl

Revox GmbH

www.revox.com

Aanvullende
informatie
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Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG

Concept, design, redactie

schmitz Visuelle Kommunikation

www.hgschmitz.de

Illustraties

Hoang-Dung Nguyen, Hagen

7, 9, 11, 13, 19, 21, 23

Peter Krämer, Düsseldorf

1, 5 ff, 17 e.v.

H.G. Esch, Hennef

18, 20

Henrik Spohler, Hamburg

22

Productfotografie

Udo Kowalski, Wuppertal

Lithografie + druk

Damo Digital Technik, Duisburg
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische

installatie systemen

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postbus 1220

42477 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0)21 95-602-0

Fax +49 (0)21 95-602-119

www.gira.nl

info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:

Tel 0800-belgira

(Tel 0800-2 35 44 72)

Importeur in Nederland

Bovenkerkerweg 10-12

NL-1185 XE Amstelveen

Postbus 900

NL-1180 AX Amstelveen

Tel +31 (0) 20 -5 45 03 45

Fax +31 (0) 20 -5 45 02 50

communicatie@

technischeunie.com

Voor toezending van de

complete Gira documentatie

in Nederland:

Gira Informatiedienst

Postbus 30124

NL-1301 AC Almere

Fax +31 (0) 36 -7 11 35 99
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