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Inleiding

Over ESMweb™
De ETAP Safety Manager (ESM) is een centraal controle- en besturingsysteem dat u helpt uw
noodverlichtinginstallatie te bewaken, te sturen en te onderhouden.
Daarvoor krijgt elk armatuur dat op uw ESM-netwerk aangesloten is een unieke code. ESM kan de
armaturen dus heel eenvoudig individueel identificeren en automatisch rapporteren of elke armatuur
correct functioneert.
U kiest ofwel voor een bedraad, ofwel voor een draadloos netwerk, of voor een combinatie van de
twee. Met ESM beheert u niet alleen uw autonome armaturen of uw armaturen voor centraal noodnet
of uw ‘ETAP Batterij Systeem’ (EBS) armaturen voor noodverlichting, maar ook DALI-noodunits en K9
led-modules die u inbouwt in uw verlichtingsarmaturen.
ESMweb™
Doordat uw ESM-installatie aangesloten is aan het Internet, heeft u er altijd en overal volledige
toegang toe via het ‘world wide web’. ESMweb is een ‘embedded webserver’-applicatie voor de
opvolging van een noodverlichtinginstallatie, die draait in een ‘black box’ met als naam de ‘ESM web
controller’. De ESMweb-applicatie kan vanaf eender welke PC in het bedrijfsnetwerk of aangesloten
op het Internet benaderd worden - door middel van een standaard webbrowser.

ESM staat voor superieure veiligheid
• In één oogopslag ziet u of al uw armaturen voor noodverlichting correct functioneren. De
ESM-software waarschuwt u onmiddellijk zodra de volledige veiligheid niet meer gewaarborgd
is.
• U kunt uw noodverlichtinginstallatie niet alleen opvolgen, maar ook actief beheren van op
eender welke locatie.
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•

•

U kunt zelf het testmoment automatisch instellen, een permanente lamp schakelen, een
tussentijdse test opstarten of de armatuur in rustmodus plaatsen.
Daardoor kunt u ondermeer:
o voldoen aan de IEC62034-norm, die zegt dat u moet vermijden dat armaturen in eenzelfde
ruimte gelijktijdig testen;
o voorkomen dat tests op een ongewenst moment worden uitgevoerd;
o voorkomen dat alle armaturen gelijktijdig leegbranden bij een geplande spanningsonderbreking – daartoe zet u uw armaturen gewoon in rust.
Ook als de communicatie met het netwerk uitvalt, krijgt u een foutmelding. Ondertussen blijven
uw armaturen voor noodverlichting helemaal zelfstandig functioneren; ook hun ingebouwde
zelftest.

Tijdwinst bij foutmeldingen
Volgens de Europese norm EN50172, moet u elke noodverlichtinginstallatie regelmatig controleren
om bij een stroompanne de veiligheid te garanderen. Van al die controles moet u een logboek
bijhouden: een tijdrovende bezigheid, zeker als het over een uitgebreide installatie gaat.
ESM neemt deze taak helemaal van u over door alle benodigde testgegevens te bewaren. Van elk
armatuur kunt u altijd de historiek en de actuele toestand opvragen of een logboek afdrukken met alle
nodige informatie over controles en onderhoudsbeurten.
Bij foutmeldingen krijgt u alle informatie die u nodig heeft om ze meteen te verhelpen: locatie op een
grondplan of foto, type van de armatuur, omschrijving van het defect, benodigde wisselstukken,
enzovoort. Hierdoor kunt u snel en gericht ingrijpen.
Om uw onderhoud preventief te regelen, kunt u altijd gedetailleerde informatie van de autonome
armaturen opvragen over de brandtijd van de lamp en de autonomie van de batterij.
Beheer op afstand
Verafgelegen gebouwen kunnen gemakkelijk gecontroleerd en beheerd worden vanaf elke PC
verbonden met het internet. Daardoor is het niet langer nodig dat u een noodverlichtingmanager
aanstelt voor elk gebouw. Op basis van het onderhoudsrapport kunt u de nodige wisselstukken voor
het onderhoud op voorhand verzamelen. Het onderhoud van het complete ESM-systeem kan in één
bezoek gebeuren.
Om de status van uw armaturen weer te geven, kunt u dagelijks geüpdate exportbestanden
integreren. Het systeem kan dagelijks of bij een foutmelding een e-mail sturen naar vooraf ingestelde
e-mailadressen.
Eenvoudige installatie
De ETAP Safety Manager is gemakkelijk te installeren en eenvoudig aan te passen aan de structuur
van uw gebouw(en), ook als die later verandert.
Het enige dat u daarvoor moet doen, is uw armaturen logisch indelen in een lijst die de structuur van
uw gebouw volgt. Zodra uw netwerk geïnstalleerd is, herkent uw ESM-software automatisch alle
armaturen. Een specialist van ETAP helpt u om het opstartproces tot een goed einde te brengen.
Gebruiksvriendelijke interface
Voor het opzoeken van een armatuur, klikt u meteen door de beelden en grondplannen van uw
gebouw. ESMweb toont enkel relevante informatie en de mogelijke acties in de specifieke context.
Met slechts twee muiskliks geeft ESM u de nodige informatie om een fout op te lossen. Door de
gelaagde interface, de gebruiksvriendelijke aanpak en de heldere visuele feedback, is ESMweb
gemakkelijk om te leren en te gebruiken.
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Hoe u ESMweb en deze handleiding gebruikt
ESMweb
Voor deze uitgave van de ESM-software is bijzonder veel aandacht besteed aan het intuïtieve gebruik
van de webapplicatie, met als naam ESMweb™.
De applicatie is bedoeld om gebruikt te worden door iedereen, gaande van een leek tot een
noodverlichtingtechnicus en een softwarebeheerder. Door het toewijzen van specifieke
gebruikersrechten aan de diverse gebruikers, maakt u meer of minder gegevens toegankelijk. Aldus
beveiligt u uw ESM-gegevens tegen accidenteel verkeerd gebruik.
De volgende gebruikersrechten zijn beschikbaar:
• Receptionist-rechten zijn voldoende voor een receptionist van de foutmeldingen of
noodwerkingsituaties, die verder doorverwijst naar een technicus.
• Consultatie-rechten zijn bedoeld voor elke gebruiker die alleen maar informatie nodig heeft
over de samenstelling en/of de toestand van de ESM-installatie en zijn onderdelen.
• Onderhoud-rechten zijn, samen met de consultatierechten, voldoende voor een
noodverlichtingtechnicus die instaat voor het onderhoud van de ESM-installatie.
• Installatiebeheer- en Systeembeheer-rechten zijn, samen met de andere gebruikersrechten,
nodig voor een administrator die de installatiestructuur, respectievelijk de applicatie beheert.
Een ETAP-specialist kan u bij de inbedrijfstelling van de ESMweb-applicatie en het opbouwen van de
structuur die de ESM-installatie weergeeft in de applicatie helpen.
Dankzij het bovenstaande en uw kennis van Microsoft Windows, een Internet browser en de ‘Adobe
Acrobat Reader’, zult u snel vertrouwd zijn met de werking van ESMweb.



Lees hiertoe ook nog de ‘Conventies van de ESMweb-applicatie’ op pag. 11.

Referentiehandleiding
Voor de uitvoering van uw taken met ESMweb vindt u in deze referentiehandleiding de nodige en
voldoende toelichtingen om alle elementen van de diverse applicatieschermen te begrijpen.
De titels van de applicatiemodules en -schermen komen overeen met de titels van de paragrafen in
deze handleiding. Gebruik dus de inhoudstafel als leidraad bij het opzoeken van de informatie.
U kunt deze handleiding zowel in afgedrukte vorm als elektronisch met de ‘Adobe Acrobat Reader’
raadplegen.
die u in alle
Terwijl u de applicatie gebruikt, klikt u voor dit laatste gewoon op de [Help]-knop
ESMweb-schermen ziet. Een tweede browservenster met deze handleiding zal zich openen.
Maak gebruik van het ‘Acrobat Reader’-venster met daarin de inhoudstafel, het bladwijzer- of het
pagina’s-overzicht (thumbnails view) om de juiste paragraaf op te zoeken.
Alle paginaverwijzingen in de handleiding zijn opgevat als hyperlinks. U kunt er op klikken om naar de
betreffende paragraaf te gaan.



Maak in de ESMweb-applicatie ook gebruik van de ballonteksten die verschijnen als u de
muisaanwijzer op een knop of pictogram zet.
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Conventies
Conventies van de ESWweb-applicatie
In het midden van de titelzone van elk applicatiescherm ziet u de naam die u of uw collega heeft
gegeven aan de ‘ESM web controller’.
De ESMweb-applicatie bestaat uit vijf of zes modules die u oproept met de moduleknoppen, die
duidelijk zichtbaar zijn in elk scherm.
Met uitzondering voor het Overzichtbord (zie pag. 18), dat een zeer specifieke lay-out heeft, herkent u
de actieve module aan de modulenaam in de titelzone van elk scherm, rechts van de ‘ESM web
controller’-naam (zie pag. 36).
De moduleknoppen zijn:
Overzichtbord




Armaturen

Systeemoverzicht
(optioneel)

Onderhoud

Installatiebeheer

Voorkeuren
en instellingen

Gebruik steeds de moduleknoppen hierboven om te wisselen van of terug te keren naar een
module. Vermijdt bij voorkeur het gebruik van de browserknoppen [Terug] of [Volgende].
De moduleknop [Systeemoverzicht] verschijnt alleen als uw installatie armaturen bevat die
gekoppeld zijn aan een ‘ETAP Batterij Systeem’ (EBS).

,
De kleur van het Overzichtbord of van de titelzone in de andere modules (
een oogwenk de globale toestand van de ESM-installatie weer, tezamen met:
dan wel
Waaktoestand

Noodwerking

of

) geeft in

(
kan uitzonderlijk voorkomen).
Communicatiefout
met (een deel van) de ESM-installatie

Voor de juiste betekenis hiervan, zie de paragrafen van het Overzichtbord op pag. 18 en volgende.



Het kan nuttig zijn op de [Pagina hernieuwen]-knop
te klikken om de detail-informatie op
het scherm een update te geven, als sommige datawijzigingen niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Conventies in deze handleiding
toestel

dit kan een noodverlichtingsarmatuur zijn, maar ook elk ander onderdeel van de
ESM-installatie zoals een EBS-unit, een afstandsbediening of een EUG
armatuur dit is een autonome of een EBS-noodverlichtingsarmatuur (een toestel met een lichtbron)
module deze term geeft de hoofdindeling van de ESMweb-applicatie aan
scherm deze term geeft een ‘webpage’ aan als onderdeel van een module
vak
deze term geeft een rechthoekig gebied in een scherm aan
zone
deze term geeft een rechthoekig gebied binnen een vak aan
naam
een cursieve naam duidt een beeldschermitem aan dat geen naam heeft
nn
één of meer cursieve karakters geven een variabele tekst aan die u moet vervangen door
zijn eigenlijke waarde – in het algemeen geeft ‘n’ een numerieke waarde aan en ‘x, y en z’
een alfanumerieke waarde
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<A>
[OK]

karakter(s) tussen scherpe haakjes geven een toets aan op het toetsenbord
karakters tussen vierkante haakjes geven een knop aan op het beeldscherm; in dit
voorbeeld de ‘OK’-knop.
vul in
betekent ‘toets een commando of tekst in’ en druk daarna op <Enter>
typ
betekent ‘toets een commando of tekst in’ en druk niet op <Enter>
pag. nn paginaverwijzingen zijn uitgevoerd als hyperlink; net zoals in de inhoudstafel kunt u er op
klikken om de gerefereerde pagina te zien (als u de handleiding op uw beeldscherm
consulteert)





geeft een nota aan met bijkomende informatie
geeft een nota aan met belangrijke informatie
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Bij moeilijkheden
Ondervindt u problemen met de ESMweb-applicatie, controleer dan eerst of uw PC en de
geïnstalleerde software voldoet aan de systeemvereisten in de volgende paragraaf.
Lost dit het probleem niet op, neem dan eerst contact op met uw ‘Information & Communication
Technologies’-administrator (ICT-administrator) en/of uw systeembeheerder van de ESMwebapplicatie.
Blijven de moeilijkheden aanhouden, laat de ETAP-contactpersoon van uw bedrijf dan contact
opnemen met de servicedienst van ‘ETAP Noodverlichting’.
Contactgegevens:
service@etaplighting.com
ETAP NV
Antwerpsesteenweg 130 – 2390 Malle
Tel. +32 (0)3 310 02 11

Systeemvereisten
Voor het optimaal gebruik van ESMweb heeft u het volgende nodig:
•
•

•
•

Het beeldscherm van uw PC heeft best een minimum horizontale schermresolutie van 1280
pixels. De verticale resolutie is minder belangrijk (720, 768, 800 of 1024 pixels).
U heeft een Internet-browser nodig. De volgende versies voldoen:
o Microsoft Edge versie 4.0.150063 of hoger.
Indien u over een lagere versie beschikt, kan u gebruik maken van Firefox, te downloaden
op http://www.firefox.com. Indien u over onvoldoende gebruikersrechten beschikt om deze
software te installeren op uw PC, kunt u gebruik maken van een ‘portable versie’. Deze
behoeft geen installatie. U kunt een portable versie van Firefox downloaden op
http://www.portableapps.com.
o Firefox versie 3.0 of hoger
o Safari
o Opera
o Chrome
De browser moet ook uitgerust zijn met de ‘Adobe Acrobat Reader’ versie 4.0 of hoger.
Tenslotte moet uw browser ‘Javascript enabled’ zijn.
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Starten en aanmelden
Start uw browser en surf naar de domeinnaam of het ip-adres van de ESMweb-applicatie (opgegeven
door uw ICT-administrator). Het aanmeldscherm verschijnt in de taal van uw PC (zoals gemeld door
uw browser).

Aanmeldvak-naam
De naam van het aanmeldvak is de naam toegekend aan uw ‘ESM web controller’ (zie pag. 98).
Onder dit vak ziet u het versienummer van de ESMweb-applicatie.
Gebruikersnaam:
Vul de gebruikersnaam in die u van uw ESMweb-systeembeheerder gekregen heeft.
Wachtwoord:
Vul het wachtwoord in dat u van uw ESMweb-systeembeheerder heeft gekregen. U kunt dit
wachtwoord wijzigen (zie pag. 122). Zorg ervoor dat het een sterk, uniek paswoord is.
Mij onthouden op deze computer aankruisvakje
Als u dit vakje aankruist, zal ESMweb uw gebruikersnaam automatisch suggereren de volgende
keer dat u de webapplicatie start van op de PC die u thans gebruikt. U hoeft dan nog enkel uw
wachtwoord in te vullen.
Als u dit vakje terug deactiveert bij een volgende succesvolle aanmelding op dezelfde computer,
zal uw gebruikersnaam niet meer verschijnen de volgende keer dat u naar ESMweb surft.
Configuratiemodus aankruisvakje
Activeer dit aankruisvakje als u instellingen wilt wijzigen in ESMweb. U moet hiertoe ook over de
juiste gebruikersrechten beschikken (zie pag. 122).



De [Installatiebeheer]-knop
zal alleen beschikbaar zijn in alle schermen van de
webapplicatie als u over de Installatiebeheer-rechten beschikt en dit aankruisvakje activeert.
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De gebruiker die met configuratiemodus aangemeld is, is de enige die op dat ogenblik de
configuratie kan wijzigen. Andere gebruikers die ook met configuratiemodus willen
aanmelden, moeten wachten tot deze weer afgemeld is.
Een gebruiker die met configuratiemodus aangemeld is, wordt door ESMweb automatisch
afgemeld na 15 minuten inactiviteit.

[Aanmelden]
Klik op deze knop, nadat u alle velden heeft ingevuld, om toegang te hebben tot de
webapplicatie. Het Overzichtbord zal verschijnen (zie pag. 18) als uw gebruikersnaam en
wachtwoord gekend en juist getypt zijn (hoofd- en kleine letters maken een verschil).
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Overzichtbord
Het Overzichtbord verschijnt als u zich aanmeldt en ook als u op de [Overzichtbord]-knop
pag. 28) of de [Noodwerking]-knop

(zie

(zie pag. 19) klikt in een andere module van ESMweb.

Enerzijds ziet u op dit Overzichtbord-scherm met één oogopslag of de ESM-installatie naar behoren
functioneert, dan wel of er ergens een probleem is. Anderzijds heeft u met de knoppen van dit scherm
zeer snel toegang tot de bijbehorende informatie en de overige modules van de ESMweb-applicatie.

Het Overzichtbord-scherm bestaat uit vier informatieve delen, van boven naar onder:
• algemene informatie en knoppen;
• waaktoestand of noodwerking (dit laatste al dan niet in rusttoestand gezet);
• meldingen, die mogelijk ook de verandering van de kleur van het Overzichtbord voor gevolg
hebben, en autonomietesten;
• ‘Ga naar’ andere modules, door middel van één of meer knoppen, die al dan niet zichtbaar zijn
volgens uw ESMweb-gebruikersrechten of de installatiekenmerken (EBS).

Algemene informatie
Bovenaan in het titelzone ziet u algemene informatie bestaande uit, van links naar rechts:
• de titel; dit is de naam toegekend aan uw ‘ESM web controller’ (zie pag. 98);
• de aan u toegekende ESMweb-gebruikersnaam;
• de Afmelden-link (zie pag. 27);
•

– dit wil zeggen dat de
indien van toepassing, de [Communicatiefout]-knop
communicatie met de ESM-installatie geheel of gedeeltelijk verbroken is (zie pag. 27);
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•



de [Pagina hernieuwen]-knop
klik op deze knop om de informatie op het scherm een update te geven.
Meer informatie hierover vindt u onder ‘ESM-toestandweergave en algemene knoppen’ op
pag. 27.

Onder bovenstaande knoppen ziet u, in de tweede zone, de [Help]-knop
deze handleiding te openen in een nieuw browser-venster (zie pag. 29).

. Klik op deze knop om

Waaktoestand of Noodwerking en Rusttoestand
Links in de tweede zone van het Overzichtbord ziet u een pictogram:
Waaktoestand
Dit pictogram geeft aan dat de ESM-installatie volledig in stand-by is – overal in de ESMinstallatie is netspanning aanwezig.

Noodwerking (en noodwerkingbalk)
Indien er ergens in de ESM-installatie een netspanningonderbreking optreedt, verschijnt een
blauwe balk met het Noodwerking-pictogram in plaats van het Waaktoestand-pictogram.
Klik op de blauwe balk om de Noodwerkingtabel en de Rusttoestandtabel met de bijbehorende
armatuurinformatie open of terug dicht te klappen.

Noodwerking tabel
In de bovenste tabel ziet u de armaturen die in noodwerking zijn – hun noodlamp brandt.
Code, Serienummer, Omschrijving en Type
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
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Toestand
.
Hier ziet u het Armatuurnoodwerking-pictogram
Locatie
De naam van de locatie zoals die in de logische installatiestructuur van deze ESMwebapplicatie geconfigureerd is (zie pag. 81).
[Zet in rusttoestand]
Selecteer één of meerdere armaturen in de tabel en klik deze knop om hun lamp te doven.
De armatuur of armaturen verhuizen naar de onderste tabel.





Alleen als de fysische omgeving van de armatuur of armaturen veilig is, mag u
ze in rusttoestand zetten. Hierdoor zal de batterij niet leegbranden bij een (gewilde)
netspanningsonderbreking. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd na het terug opkomen
van de netspanning.
[Zet alle armaturen in rusttoestand]
Klik deze knop om de lampen van alle armaturen in noodwerking te doven (zie ook de
waarschuwing hierboven). Ze verhuizen alle naar de onderste tabel.
[Toon details]
Selecteer een toestel en klik op deze knop om de detailinformatie ervan te zien. U ziet deze
informatie in het Armaturenscherm (zie pag. 40) of in het Systeemoverzicht-scherm (zie
pag. 52).
U kunt hiertoe ook dubbelklikken op een toestelregel.
In plaats van in de bovenste noodwerkingtabel, kan een ‘armatuur in noodwerking’ ook
automatisch in de onderste rusttoestandtabel verschijnen als zijn batterijlading opgebruikt is of
als de armatuur handmatig (niet via ESMweb) in rust of in zogenaamde ‘cabineschakeling’
gezet werd (zie ook de Inhibit-kolom in de rusttoestandtabel onder).

Rusttoestand tabel
In de onderste tabel ziet u de armaturen die in rusttoestand gezet zijn – de armatuurlamp is
gedoofd.
Code, Serienummer, Omschrijving en Type
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
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Toestand
.
Hier ziet u het rusttoestand-pictogram
Locatie
De naam van de locatie zoals die in de logische installatiestructuur van deze ESMwebapplicatie geconfigureerd is (zie pag. 81).
Inhibit
‘Inhibit aangevinkt’ betekent dat de armatuur handmatig in ‘cabineschakeling’ werd gezet. Ze
gaat hierdoor bij noodwerking onmiddellijk in rusttoestand. Ze verschijnt niet in de
noodwerkingtabel maar in de rusttoestandtabel.



De cabineschakeling verhindert dat de batterij leegbrandt in geval van
netspanningsuitval. Meestal wordt deze schakeling op één noodverlichtingarmatuur
toegepast in een technische ruimte zoals een elektriciteitscabine. Hierdoor beschikt de
elektrotechnicus langer over licht om de elektriciteitspanne te verhelpen.
[Zet in noodwerking]
Selecteer één of meer armaturen in de tabel en klik deze knop om hun lamp terug te doen
branden. De armatuur of armaturen verhuizen terug naar de bovenste tabel.





Als de batterij onvoldoende energie over heeft om de lamp te doen branden, zal de
armatuur in rusttoestand blijven en bijgevolg ook niet naar de noodwerkingtabel
verhuizen.
[Zet alle armaturen in noodwerking]
Klik deze knop om de lampen van alle armaturen in rusttoestand terug te doen branden. Ze
verhuizen alle naar de bovenste tabel, met uitzondering voor armaturen met onvoldoende
batterijlading (zie ook de nota hierboven).
[Toon details]
Selecteer een toestel en klik op deze knop om de detailinformatie ervan te zien. U ziet deze
informatie in het Armaturenscherm (zie pag. 40) of in het Systeemoverzicht-scherm (zie
pag. 52).
U kunt hiertoe ook dubbelklikken op een toestelregel.
De armatuur verdwijnt uit ofwel de noodwerkingtabel ofwel de rusttoestandtabel als ze terug
netspanning heeft – de noodlamp zal nog korte tijd ‘nabranden’.
De noodwerkingbalk en dus ook de beide tabellen, verdwijnen automatisch als alle armaturen
terug netspanning hebben.

Foutmeldingen
Overzichtbordkleur
ESMweb signaleert problemen in de installatie door middel van meldingen. Deze meldingen moet u
telkens bevestigen, waardoor u aangeeft dat u ze gezien heeft.



Door de bevestiging van een melding, verhuist ze naar de ‘bevestigde meldingen’-tabel (zie
pag. 23). Dit heeft het belangrijke voordeel dat u nieuwe meldingen van de bestaande
meldingen kunt onderscheiden.
Immers, als u alle meldingen bevestigd heeft, verandert de kleur van het overzichtbord (zie
onder).

ESMweb™ Referentiehandleiding NL.2.1.0

21

ESMweb™ aan- en afmelden – algemeen gebruik

De kleur van het Overzichtbord en ook de kleur van het titelvak van de andere moduleschermen
(zie ook pag. 28) wijzigt in functie van de meldingen en de bevestiging van de meldingen:
groen – er zijn geen Meldingen en geen ‘Bevestigde meldingen’;
oranje – er zijn één of meerdere nieuwe (niet-bevestigde) Armatuurfout-meldingen;
geel – er is alleen maar één of er zijn alleen maar meerdere ‘Bevestigde meldingen’.

•
•
•
Meldingen

om de tabel met de huidige meldingen open te klappen. Hun aantal
Klik op de [Meldingen]-knop
is tussen haakjes aangegeven naast de knop. Gebruik dezelfde knop om de tabel terug dicht te
klappen.



U kunt de locaties van de ‘armaturen met een melding’ doorlopen in het Zoekenvak van de
Armaturenmodule (zie pag. 34) en/of de Systeemoverzicht-module (zie pag. 46), en mogelijk
ook grafisch voorgesteld zien.

De kolommen van de tabel bevatten de volgende informatie:
Fout
Het pictogram stelt een van de volgende meldingen voor (zet de muisaanwijzer op het
pictogram om de bijbehorende tekstballon te zien):



lampfout

batterijfout

elektronicafout

communicatiefout

‘autonomietest voortdurend uitgesteld’

lichtsensorfout

gloeilampfout

Het getal achter het communicatiefout-pictogram geeft het aantal armaturen aan
waarmee geen communicatie mogelijk is.
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Datum
Datum en tijd wanneer de melding is opgetreden.
Code, Serienummer en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
Locatie
De naam van de locatie zoals die in de logische installatiestructuur van deze ESMwebapplicatie geconfigureerd is (zie pag. 81).
Type
Soort melding, zoals bijvoorbeeld ‘Resultaat van een test’ bij een nieuwe melding of ook
‘Herinnering’ bij een reeds eerder bevestigde melding (zie pag. 23) waarvoor de vervaldatum
verlopen is.
[Bevestig]
Selecteer één of meerdere regels in de tabel en klik vervolgens op deze knop om de melding(en)
‘voor gezien’ te bevestigen. De betreffende armatuurmelding(en) verhuist of verhuizen naar de
‘Bevestigde meldingen’-tabel met als extra kenmerk een automatische nieuwe meldingsdatum
(zie onder in volgende paragraaf).
[Toon details]
Klik op een regel en klik op deze knop om de detailinformatie over het toestel te zien. U ziet deze
informatie in het Armaturenscherm (zie pag. 40) of in het Systeemoverzicht-scherm (zie pag. 52).
U kunt hiertoe ook dubbelklikken op een toestelregel.
Bevestigde meldingen
om de tabel met de huidige bevestigde meldingen open
Klik op de [Bevestigde meldingen]-knop
te klappen. Hun aantal is tussen haakjes aangegeven naast de knop. Gebruik dezelfde knop om de
tabel terug dicht te klappen.

De kolommen van de tabel bevatten de volgende informatie:
Fout
De mogelijke foutpictogrammen zijn dezelfde als onder Meldingen op pag. 22.

ESMweb™ Referentiehandleiding NL.2.1.0

23

ESMweb™ aan- en afmelden – algemeen gebruik

Datum
Datum en tijd wanneer de melding is opgetreden.
Code, Serienummer en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
Locatie
De naam van de locatie zoals die in de logische installatiestructuur van deze ESMwebapplicatie geconfigureerd is (zie pag. 81).
Opnieuw melden op
Dit is een automatisch ingevulde datum op het ogenblik van de bevestiging van de melding.
U kunt eventueel in dit veld klikken om een kalender op te roepen waarop u een andere
herinneringsdatum selecteert.





Als het gemelde probleem niet is opgelost op de aangegeven datum, verschijnt de
melding opnieuw in de meldingentabel (zie pag. 22) met als Type ‘Herinnering’.
De automatische periode tussen bevestiging en opnieuw melden is vastgelegd in de
meldingsvoorkeuren (zie pag. 115).

[Toon details]
Klik op een regel en klik op deze knop om de detailinformatie over het toestel te zien. U ziet deze
informatie in het Armaturenscherm (zie pag. 40) of in het Systeemoverzicht-scherm (zie pag. 52).
U kunt hiertoe ook dubbelklikken op een toestelregel.

Lopende autonomietesten
Klik op de [Lopende autonomietesten]-knop
om de tabel met armaturen die hun autonomietest
uitvoeren, open te klappen. Hun aantal is tussen haakjes aangegeven naast de knop boven de tabel.
Gebruik dezelfde knop om de tabel terug dicht te klappen.
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De kolommen van de tabel bevatten de volgende informatie:
Code, Serienummer en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
Locatie
De naam van de locatie zoals die in de logische installatiestructuur van deze ESMwebapplicatie geconfigureerd is (zie pag. 81).
[Stop test]
Klik op een regel en klik op deze knop om de lopende test te stoppen. De knop is uitgegrijsd als u
hiertoe niet over de juiste gebruikersrechten beschikt.



U moet over de gebruikersrechten Onderhoud of Systeembeheer beschikken (zie
pag. 119).
[Toon details]
Klik op een regel en klik op deze knop om de detailinformatie over het toestel te zien. U ziet deze
informatie in het armaturenscherm (zie pag. 40) of in het Systeemoverzicht-scherm (zie pag. 52).
U kunt hiertoe ook dubbelklikken op een toestelregel.

'Ga naar' Armaturen, Onderhoud, Installatiebeheer of Systeemoverzicht
Onderaan het Overzichtbord ziet u de knoppen waarover u beschikt om de andere modules van de
webapplicatie op te roepen. De mogelijke knoppen zijn:
[Armaturen]

[Systeemoverzicht] (optioneel)

[Onderhoud]

[Installatiebeheer]

Voor meer informatie, zie pag. 28.
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Modules – algemeen
ESMweb bestaat uit een Overzichtbord en modules die u met moduleknoppen oproept. De modules
zijn op hun beurt onderverdeeld in schermen die u met een (afrol)menu oproept.



Sommige moduleknoppen zijn slechts zichtbaar als u ze kunt gebruiken – als u daarvoor de
juiste gebruikersrechten heeft.
Andere ESMweb-onderdelen, zoals knoppen en afrolmenu-items ziet u alleen als ze relevant
zijn. Soms ook worden knoppen uitgegrijsd als ze op dat ogenblik niet van toepassing zijn.

Armatuurinfo
In haast alle schermen ziet u informatie over de armaturen, meestal in tabelvorm. De volgende
gegevens maken een armatuur herkenbaar:
• Code: de armatuurcode of identificatie, die u zelf of uw collega aan de armatuur heeft
toegekend (zie pag. 101);
• Serienummer: het serienummer van de armatuur – een vast gegeven dat ESMweb uitgelezen
heeft uit de elektronica van de armatuur;
het serienummer van een EBS-armatuur bestaat uit drie componenten, met als betekenis
‘armatuurnummer / stroomkring / EBS-modulenummer’;
• Omschrijving: de omschrijving van de armatuur (bijvoorbeeld van de locatie), die u zelf of uw
collega aan de armatuur heeft gegeven;
•

Type: grafische voorstelling van de armatuur, als permanent
ook van een ander apparaat

of niet-permanent

, of

in het ESM-netwerk.

Tabelmanipulatie
In de ESMweb-applicatie ziet u veel informatie in tabelvorm. U kunt alle tabellen op de volgende
manier manipuleren:
• Om de gegevens van een tabel te doorlopen, gebruikt u normaal de verticale schuifbalk. U
kunt hiertoe echter ook de muisaanwijzer in een tabel plaatsen en het muiswieltje gebruiken.
• In alle tabellen kunt u op een kolomtitel klikken om de sortering van de tabel stijgend of
dalend te maken volgens de informatie in de betreffende kolom;
bijvoorbeeld, om de armatuur met de ‘laagste code’, respectievelijk de ‘hoogste code’
bovenaan in de tabel te zien.
• U kunt een tabel soms filteren bijvoorbeeld op Code, Serienr, Omschrijving, enzovoort.
Onder deze kolomtitels verschijnt daartoe een invulveld.

•

Typ in zo een veld de gezochte waarde van een armatuur. Naarmate u meer karakters typt,
verschijnen alleen de armaturen met de overeenstemmende waarde.
Als u de muisaanwijzer beweegt tussen de kolomtitels, verandert deze in een dubbele
horizontale pijl .
Als u op dat ogenblik de linkermuisknop indrukt en ingedrukt houdt, kunt u de breedte van de
kolom links van de muisaanwijzer versmallen of verbreden door de muis naar links,
respectievelijk naar rechts te bewegen.
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•

In alle tabellen met armaturen kunt u dubbelklikken op een regel met armatuurinformatie om
de details van de betreffende armatuur op te roepen. Hierdoor gaat u naar de Armaturenmodule (zie pag. 31) of naar de Systeemoverzicht-module (zie pag. 45).



In het Zoekenvak van de Armaturenmodule en de Systeemoverzicht-module ziet u de
locatie van de armatuur respectievelijk de EBS-unit. In het Overzichtvak ziet u ook de
andere toestellen van hetzelfde niveau (in dezelfde ruimte) en in het Detailsvak alle
specifieke informatie over de lamp, batterij, testen en de armatuur of de EBS-unit zelf.

ESM-toestandweergave en algemene knoppen
Niet alleen het Overzichtbord signaleert de toestand van de ESM-installatie; ook het titelvak van alle
andere ESMweb-schermen maakt dit duidelijk. De volgende paragrafen beschrijven de elementen van
dit titelvak, die gedeeltelijk overeenkomen met die van het Overzichtbord (zie pag. 18).

In het midden van het titelvak ziet u de naam toegekend aan uw ‘ESM web controller’ (zie ook
pag. 98), gevolgd door de naam van de actieve module.
Aan de rechterkant van het titelvak ziet u, links in het rijtje, de ESMweb-gebruikersnaam waarmee u
zich aangemeld heeft (zie ook pag. 122).
Afmelden
Om de webapplicatie te verlaten moet u op de Afmelden hyperlink klikken. In het dialoogvenster dat
zich opent, klikt u op [OK] om de webapplicatie te verlaten.
U wordt automatisch afgemeld
als u de browser sluit,
of als u de webapplicatie gedurende een zekere tijd niet gebruikt (als u dit ingesteld heeft).



De tijdsduur voor dit laatste, het ‘automatisch afmelden’, kunt u zien en eventueel wijzigen in uw
gebruikersprofiel (zie pag. 122).
Als u bent aangemeld met de bedoeling de configuratie aan te passen (zie pag. 16), wordt u
steeds automatisch afgemeld na 15 minuten inactiviteit.

Waaktoestand of Noodwerking
Alle ESMweb-schermen signaleren de ESM-waaktoestand of de ESM-noodwerking. In het titelvak van
de modules gebeurt dit anders dan in het Overzichtbord (zie pag. 18).
Als de volledige ESM-installatie in waaktoestand is, ziet u hiervoor geen pictogram in de
rechterbovenhoek van de moduleschermen.
Als er ergens in de ESM-installatie een spanningsonderbreking is, dan meldt de ESMweb-applicatie
dit door middel van de [Noodwerking]-knop, zoals in de titelbalk-illustratie hierboven.
[Noodwerking]
Klik op deze knop om het Overzichtbord (zie pag. 19) te openen. Met de noodwerkingbalk aldaar
klapt u de tabellen met ‘armaturen in noodwerking’ open.
Communicatiestoring
Als er ergens een verbreking is van de communicatie tussen de ‘ESM web controller’ en de ESMinstallatie of een deel ervan, dan meldt de ESMweb-applicatie dit door middel van de
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[Communicatiefout]-knop in de rechterbovenhoek van elk ESMweb-scherm (op de plaats van de
[Noodwerking]-knop).

[Communicatiefout]
Klik op deze knop om het ‘Fysische netwerkstructuur’-scherm te openen (zie pag. 83). In dit
scherm ziet u waar de communicatie verbroken is.
Pagina hernieuwen
om de informatie op het scherm een update te geven.
Klik op de [Pagina hernieuwen]-knop
Dit is nuttig als u lange tijd de informatie op hetzelfde scherm bekijkt. Het kan ook nodig zijn als u
bijvoorbeeld een armatuur aanstuurt en het resultaat van uw actie niet onmiddellijk zichtbaar wordt.
Als de [Pagina hernieuwen]-knop rood

gekleurd is, is er nieuwe informatie beschikbaar.

Titelvakkleur
De kleur van het titelvak bovenaan de moduleschermen wijzigt in functie van de meldingen en de
bevestiging van de meldingen, op dezelfde wijze als de kleur van het Overzichtbord (zie pag. 21):
groen – er zijn geen Meldingen en geen ‘Bevestigde meldingen’;
•
oranje – er zijn één of meerdere nieuwe (niet-bevestigde) Armatuurfout-meldingen;
•
geel – er is alleen maar één of er zijn alleen maar meerdere ‘Bevestigde meldingen’.
•

Moduleknoppen
De ESMweb-applicatie bestaat uit 5 of 6 modules.
Vanuit de eerste module, het Overzichtbord, roept u de andere modules op met de ‘Ga naar’-knoppen
(zie pag. 25).
Klik in het Overzichtbord bijvoorbeeld op [Armaturen].
In de Armaturen-module en de overige modules ziet u de moduleknoppen links bovenaan op het
scherm.



Gebruik steeds de moduleknoppen om te wisselen van of om terug te keren naar een andere
module. Vermijd bij voorkeur het gebruik van de browserknoppen [Terug] of [Volgende]

.

[Overzicht]
Klik op deze knop om terug te keren naar het Overzichtbord (zie pag. 18).
[Armaturen]
Klik op deze knop om naar de Armaturen-module (zie pag. 31) te gaan.
Zie illustratie onder.
[Systeemoverzicht]
Klik op deze knop om naar de Systeemoverzicht-module (zie pag. 45) te gaan.



De moduleknop [Systeemoverzicht] verschijnt alleen als uw installatie armaturen bevat
die gekoppeld zijn aan een ‘ETAP Batterij Systeem’.
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In het Armaturen-scherm en in de verschillende Onderhoud-schermen ziet u twee of meer
horizontale balken, zoals de Zoeken-balk.
Klik op zo een balk om een gesloten tabel of vak open te klappen ofwel om een zichtbare tabel
of vak dicht te klappen.
[Onderhoud]
Klik op deze knop om naar de Onderhoud-module te gaan (zie pag. 56).



Deze knop is alleen beschikbaar als u, als ESMweb-gebruiker, de rechten heeft om de
onderhoudsgegevens te raadplegen (zie pag. 122).

[Installatiebeheer]
Klik op deze knop om naar de Installatiebeheer-module te gaan (zie pag. 97).



Deze knop is alleen beschikbaar als u, als ESMweb-gebruiker, de rechten heeft om de
installatiestructuur aan te passen en als u zich daartoe ook heeft aangemeld in
configuratiemodus (zie pag. 122 en pag. 16).

[Voorkeuren en Instellingen]
Klik op deze knop om naar het ‘Voorkeuren en instellingen’-module te gaan (zie pag. 109).
Help
om deze handleiding te openen in een nieuw browser-venster of browserKlik op de [Help]-knop
tabblad.
Gebruik de ‘Adobe Acrobat reader’-functies om de handleiding te raadplegen, net zoals u die gebruikt
om de ESMweb-rapporten te raadplegen (zie volgende paragraaf).
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Rapporten
De inhoud van sommige schermen kunt u ook afdrukken. Als dit mogelijk is, ziet u de
[Rapport aanmaken]-knop

(meestal onderaan het scherm).

Als u op zo een knop klikt – bijvoorbeeld in het eerste Onderhoud-scherm ‘Geïnstalleerde armaturen’
(zie pag. 59), opent u een nieuw browservenster of een browser-tabblad met daarin het ‘Adobe
Acrobat Reader’-programma.

U kunt door het document navigeren met de ‘Adobe Acrobat Reader’-functies.
U kunt dit rapport afdrukken en/of bewaren als PDF-document.
Sluit het browser-venster om het rapport te sluiten.



Dit programma heeft een eigen Help-functie.
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Zoeken
Klik op de [Armaturen]-knop
om de Armaturen-module te openen (zie figuur op pag. 36). Het
bovenste vak van deze module is het algemene Zoeken-vak.



Over de andere specifieke functies van deze module vindt u informatie in de paragrafen
Overzicht (pag. 36) en Details (pag. 40) van dit hoofdstuk.

In het Zoeken-vak van de Armaturen-module (en ook in de Onderhoud-module; zie pag. 56) kunt u
een armatuur en/of haar locatie eenvoudig opzoeken.



Indien van toepassing, kunt u hier ook naar EBS-armaturen zoeken, maar niet naar EBS-units.
Voor deze laatste gebruikt u de Systeemoverzicht-module (zie pag. 46).
U herkent een EBS-armatuur aan het driedelige EBS-serienummer (zie Armatuurinfo op
pag. 26).

Klik daartoe op de Zoeken-balk (met het opschrift ‘Zoeken’).
Het Zoeken-vak klapt open. In dit vak kunt u een armatuur of locatie ‘zoeken op naam’ of naar de
locatie van een armatuur navigeren op drie verschillende manieren.

Locatie zoeken op naam
Als u (een gedeelte van) de naam – de code (zie pag. 26) – van een armatuur kent, kunt u de
gegevens van de armatuur snel opzoeken.
Locatie zoeken
Typ de code van de armatuur in het ‘Locatie zoeken’-veld. Vanaf het ogenblik dat u twee letters
of cijfers van de code heeft getypt, verschijnt een afrolmenu met alle codes die de betreffende
alfanumerieke tekens bevatten.
Typ indien mogelijk verder. Het lijstje in het afrolmenu verkleint naarmate u verder typt. Selecteer
tenslotte de betreffende armatuur in het afrolmenu.



U kunt ook de naam ingeven van een niveau (zie pag. 97).
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[Zoeken]
Klik op [Zoeken] om de eerste armatuur van het lijstje in het afrolmenu (zie boven) geselecteerd
te zien in de Overzicht-tabel onder het zoekenvak.
Zodra u een armatuur selecteert, verschijnen de gegevens van de armatuur in de tabel(len) onder het
zoekenvak.



Als er tevens illustraties verschijnen, ziet u ook de locatie van de armatuur op de illustratie met
een ‘gele ster’-pictogram

(zie paragraaf ‘Naar een locatie zoeken met illustraties’ onder).

Naar een locatie zoeken met niveaulijsten
In het Zoekenvak kunt u ook een armatuur terugvinden door de niveaus van de installatiestructuur af
te lopen.
Initieel klikt u hiertoe op de ‘ESM web controller’-naam in het meest linkse afrolmenu van het
Zoekenvak – het hoogste niveau.
Een ‘Alle armaturen’-afrolmenu verschijnt rechts van het hoogste afrolmenu. Dit afrolmenu bevat de
lijst van onderliggende niveaus.
Selecteer hierin opnieuw een onderliggend niveau op naam. Doe zo verder tot alle ‘Alle armaturen’afrolmenu’s opgebruikt zijn.



Als er tevens illustraties verschijnen, kunt u ook ‘Naar een locatie zoeken met illustraties’ in de
volgende paragraaf.

U ziet zo – in overeenstemming met de installatiestructuur van de ESM-installatie (zie ook pag. 81) –
de namen van opeenvolgende niveaus (de vestiging, het gebouw, de verdieping, de zaal of kamer en
dergelijke).
Tenslotte – als er geen lager niveau meer is – ziet u alle armaturen van het laagste geselecteerde
niveau in de tabel onder het Zoekenvak. Klik hierin op de armatuur die u wenst te selecteren.
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Naar een locatie zoeken met illustraties
In het Zoekenvak kunt u ook op grafische wijze een armatuur zoeken op voorwaarde dat de
installatiestructuur ook volledig grafisch is aangemaakt (zie het hoofdstuk Installatiebeheer op
pag. 97).
Initieel klikt u hiertoe op de ‘ESM web controller’-naam in het meest linkse afrolmenu van het
Zoekenvak. De illustratie van het hoogste niveau verschijnt onder het afrolmenu.
Op de illustratie ziet u één of meerdere groen-omkaderde zones. Zet de muisaanwijzer in zo een
zone. Het kader wordt blauw en de naam van de zone verschijnt in een tekstballon.
Klik in de omkaderde zone om het lager niveau te selecteren. De geselecteerde zone heeft nu een
rode kader en een nieuwe illustratie verschijnt rechts met opnieuw (een) omkaderde zone(s).
Klik alsmaar verder in de omkaderde zones.

U ziet zo – in overeenstemming met de installatiestructuur van de ESM-installatie (zie ook pag. 104) –
de grafische voorstellingen van opeenvolgende niveaus met er boven hun naam (de vestiging, het
gebouw, de verdieping, de zaal of kamer en dergelijke).
Tenslotte ziet u alle armaturen van het laagste geselecteerde niveau in de meest rechtse illustratie en
in de tabel onder het Zoekenvak. Klik in de meest rechtse illustratie op de armatuur die u wenst te
selecteren.
en waar zich
U ziet nu waar de geselecteerde armatuur zich bevindt met een ‘gele ster’-pictogram
op hetzelfde niveau (in dezelfde ruimte) nog andere armaturen bevinden – aangeduid met een ‘witte
.
ster’-pictogram

Zoeken via vorige en volgende melding
Als er meldingen zijn, kunt u ook snel – in detail – het lijstje van ‘armaturen met meldingen’ aflopen
(zie ook de Meldingentabel in het Overzichtbord op pag. 22) en vaststellen waar de betreffende
armaturen zich bevinden.
Hiertoe maakt u gebruik van het Zoekenvak in de Armaturenmodule (klik indien nodig op de
Zoekenbalk). U ziet twee knoppen in de rechterbovenhoek van het vak.
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[Vorige melding]
Klik op deze knop om de vorige armatuur waarvoor een melding is gegeven, geselecteerd weer
te geven in de Overzicht-tabel en ook op de grondplan-illustratie in het zoekenvak met het ‘gele
(als de illustratie met armaturen bestaat; zie pag. 106).
ster’-pictogram
[Volgende melding]
Klik op deze knop om de volgende armatuur, waarvoor een melding is gegeven, geselecteerd
weer te geven in de Overzicht-tabel en ook op de grondplan-illustratie in het zoekenvak met het
(als de illustratie met armaturen bestaat).
‘gele ster’-pictogram



De [Vorige melding] en [Volgende melding] knoppen werken voor alle armaturen en voor EBSunits (zie ‘Systeemoverzicht – Zoeken EBS-unit’ op pag. 46) samen, in volgorde van de
gebeurtenis.
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Overzicht
Klik op de [Armaturen]-knop

om het Overzicht-vak met armaturen te zien.

In de tabel raadpleegt u de toestand van een armatuur. Het Details-vak onder het overzichtvak is
aanvankelijk leeg.
Als u op een regel klikt in het Overzicht-vak verschijnen de details van de geselecteerde armatuur in
het Details-vak (zie pag. 40).





De kenmerken van EBS-armaturen zijn anders dan die van autonome armaturen – u herkent ze
ondermeer aan het driedelige EBS-serienummer (zie Armatuurinfo op pag. 26).
Raadpleeg in dit geval het Details-vak van de EBS-armatuur op pag. 50.

U kunt de tabel manipuleren zoals aangegeven in paragraaf Tabelmanipulatie op pag. 26.

Melding bevestigen
Veronderstel dat er voor een armatuur een melding is gegeven. Als u dan de [Toon details]-knop
onder de Meldingen-tabel in het Overzichtbord (zie pag. 22) gebruikt, ziet u de betreffende armatuur
hier geselecteerd in de Overzicht-tabel.
U kunt dan ook hier de melding bevestigen (zie onder).
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[Bevestig]
Klik op deze knop om de melding te bevestigen.
De herinneringsdatum wordt automatisch geregistreerd (zie de ‘Opnieuw melden op’-kolom op
pag. 23), tenzij u vooraf in het veld hieronder een andere datum kiest.
‘en meld opnieuw op’
Als u in dit veld klikt voor u op de [Bevestig]-knop hierboven klikt, kunt u een herinneringsdatum
voor de melding kiezen in de kalender.

Armaturentabel
In de kolommen van de tabel ziet u de volgende informatie (zet de muisaanwijzer op een pictogram
om de bijbehorende tekstballon te zien):
Code, Serienummer, Omschrijving en Type
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
Toestand
Mogelijke armatuurtoestanden:
Waaktoestand

Armatuurnoodwerking (eventueel ook Nabranden)

Rusttoestand

Functietest bezig

Autonomietest bezig

Autonomietest uitgesteld

Lamp
Permanente armaturen kunnen door ESM ‘AAN of UIT’ en ook lokaal ‘AAN of UIT’
geschakeld worden. Beide instellingen bepalen samen de toestand van de lamp.
ESM

lokaal

lamp

AAN

AAN

brandt

UIT

AAN

gedoofd

AAN

UIT

gedoofd

Voor de niet-permanente armaturen is het veld leeg.
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Testen
Mogelijke testresultaten:
‘Test resultaat ok’
Lampfout

Batterijfout

Elektronicafout

Communicatiefout

‘Autonomietest voortdurend uitgesteld’

Lichtsensorfout

Gloeilampfout

Schakelen en/of testen
Afhankelijk van het type van de geselecteerde armatuur, verschijnen rechtsboven de Overzicht-tabel
één of meerdere van de hierna volgende afrolmenu’s.
Deze afrolmenu’s bestaan hier niet voor EBS-armaturen (zie daartoe Systeemoverzicht – ‘Schakelen
en/of testen’ op pag. 48).



U kunt de toestand van een armatuur alleen wijzigen als u over het Onderhoud-gebruikersrecht
beschikt (zie pag. 122).

Zet toestand
In dit afrolmenu kiest u (naargelang de toestand) uit de volgende mogelijkheden:
Zet in rusttoestand
Schakel de armatuur van noodwerking in rusttoestand.
Noodwerking
Schakel de armatuur van rusttoestand in noodwerking.



Deze menu-items hebben dezelfde functie als onder Noodwerking en Rusttoestand in het
Overzichtbord (zie pag. 19).

Schakelen
In dit afrolmenu kiest u (naargelang de toestand) uit de volgende mogelijkheden:
Uitschakelen
Schakel de brandende permanente lamp uit.
Inschakelen
Schakel de gedoofde permanente lamp aan.
Schakelinstellingen
Klik dit menu-item om – voor de geselecteerde armatuur – naar ‘Onderhoud Schakelinstellingen’ te gaan (zie pag. 73).



Test

In de Lampzone van het Detailsvak (zie pag. 40) vindt u knoppen met dezelfde functies.

In dit afrolmenu kiest u (naargelang de toestand) uit de volgende mogelijkheden:
‘Start functietest’
Gebruik dit menu-item om – voor de geselecteerde armatuur – een extra functietest manueel
te starten.
‘Start autonomietest’
Gebruik dit menu-item om – voor de geselecteerde armatuur – een extra autonomietest
manueel te starten.
‘Stop test’
Gebruik dit menu-item om de lopende functietest of autonomietest te stoppen.
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Testinstellingen
Klik dit menu-item om – voor de geselecteerde armatuur – naar ‘Onderhoud Testinstellingen’ te gaan (zie pag. 63).



In de Testzone van het Detailsvak (zie pag. 40) vindt u knoppen met dezelfde functies.
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Details
In het Detailsvak van de Armaturenmodule raadpleegt u alle gegevens over de armatuur die
geselecteerd is in het Overzichtvak (zie pag. 36).



Voor EBS-armaturen raadpleegt u de Details in het hoofdstuk Systeemoverzicht op pag. 50.

U beschikt hier ook over knoppen om de toestand van een armatuur te wijzigen en om naar de
instellingenschermen te gaan.



U kunt de toestand van de armatuur alleen wijzigen als u over het Onderhoud-gebruikersrecht
beschikt (zie pag. 122).

Het Detailsvak is ingedeeld in vier zones met detailinformatie over Lamp, Batterij, Test en Armatuur.

Lamp
Lampcode:
Dit is de ETAP-bestelcode van de lamp.
Lamp:
Dit is hetzelfde Lamp-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 37.
Lampbrandtijd:
De ‘totale tijd dat de lamp gebrand heeft’ wordt uitgedrukt in uren en grafisch voorgesteld.
Het getal midden onder de tijdbalk geeft de verwachte levensduur van de lamp aan. Als de
lampbrandtijd deze verwachting overtreft, verandert de grafiek van kleur als aanwijzing voor
de aanbevolen vervanging.
Laatste vervanging:
Hier ziet u de datum wanneer lamp laatst werd vervangen. Een leeg veld betekent dat de
oorspronkelijke lamp nog steeds in gebruik is.
Toestand:
Dit is hetzelfde armatuur-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 37.
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Inhibit
Als deze tekst verschijnt onderaan in de Lamp-zone betekent dit dat de armatuur met
‘cabineschakeling’ aangesloten is.



De cabineschakeling verhindert dat de batterij leegbrandt in geval van noodwerking.
Meestal wordt deze schakeling op een noodverlichtingarmatuur toegepast in een
technische ruimte zoals een elektriciteitscabine. Hierdoor beschikt de elektrotechnicus
langer over licht om de elektriciteitspanne te verhelpen.

[Uitschakelen] / [Inschakelen]
In geval van een ‘armatuur van het permanente type’ schakelt u met deze knop de lamp uit,
respectievelijk aan (zie ook het Schakelen-afrolmenu boven de Overzicht-tabel op pag. 38).
[Schakelinstellingen]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde permanente armatuur – naar ‘Onderhoud Schakelinstellingen’ te gaan (zie pag. 73).
[Registreer lampvervanging]
Klik op deze knop als de lamp vervangen is en bevestig met [OK] in het dialoogvenster dat
verschijnt.
De lampbrandtijd komt op nul en de actie wordt geregistreerd in het logboek.



Deze actie kunt u niet meer ongedaan maken!

[Zet in rusttoestand] / [Noodwerking]
Deze knop verschijnt alleen als de armatuur in noodwerking / rusttoestand is. Deze functie
komt overeen met de gelijkaardige Overzichtbord-knoppen in geval van noodwerking en
rusttoestand (zie pag. 19) en ook het ‘Zet toestand’-afrolmenu boven de Overzichttabel (zie
pag. 38).

Batterij
Batterijcode:
Dit is de ETAP-bestelcode van de batterij.
Batterijautonomie:
De autonomie van de batterij wordt uitgedrukt in minuten en grafisch voorgesteld. Dit is het
resultaat van de laatste autonomietest.
Het getal midden onder de tijdbalk geeft de minimum autonomie van de batterij aan. Als de
autonomie onder dit minimum komt, verandert de grafiek van kleur als aanwijzing voor de
noodzakelijke vervanging.

Voldoende batterijautonomie (grijs)

Onvoldoende batterijautonomie (rood)

Laatste vervanging:
Datum wanneer de batterij laatst werd vervangen; een leeg veld betekent dat de
oorspronkelijke batterij nog steeds in gebruik is.
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[Registreer batterijvervanging]
Klik op deze knop als de batterij vervangen is en bevestig met [OK] in het dialoogvenster dat
verschijnt.
Het vorig autonomieresultaat wordt gewist en vervangen door dat van de nieuwe batterij,
zodra dit beschikbaar is. De actie wordt geregistreerd in het logboek.



Deze actie kunt u niet meer ongedaan maken!

Test
Testresultaat:
Dit is hetzelfde Testen-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 37.
Volgende functietest:
Datum en uur wanneer de volgende automatische functietest zal starten.
Volgende autonomietest:
Datum en uur wanneer de volgende automatische autonomietest zal starten.
[Start functietest] / [Stop functietest]
Gebruik deze knoppen om – voor de geselecteerde armatuur – een extra functietest
manueel te starten, respectievelijk de lopende functietest te stoppen (zie ook het Testafrolmenu boven de Overzichttabel op pag. 38).
[Start autonomietest] / [Stop autonomietest]
Gebruik deze knoppen om – voor de geselecteerde armatuur – een extra autonomietest
manueel te starten, respectievelijk de lopende autonomietest te stoppen (zie ook het Testafrolmenu boven de Overzichttabel op pag. 38).
[Testinstellingen]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde armatuur – naar ‘Onderhoud - Testinstellingen’
te gaan (zie pag. 63).

Armatuur
Typenummer:
Dit is de ETAP-bestelcode van de armatuur.
Installatiedatum:
Dit is de datum wanneer de armatuur geïnstalleerd werd.
Autonomie:
Dit is de gedeclareerde waarde van de batterijautonomie – de minimale lampbrandtijd in
noodwerking.
Referentie:
Dit is het Referentienummer uitgelezen door de ‘ESM web controller’ uit de armatuur (zie
ook de ‘Toegekende armaturen’-tabel in ‘Gedetecteerde armaturen toekennen (en
verwijderen)’ op pag. 101).
BUS-adapter:
Dit is de identificatie van de BUS-adapter waarlangs de ‘ESM web controller’ de armatuur
controleert en aanstuurt (zie ook ‘Fysische netwerkstructuur’ op pag. 83).
COM-server:
Dit is de identificatie van de eigen COM-poort, dan wel van de COM-server op afstand,
waarlangs de ‘ESM web controller’ de armatuur controleert en aanstuurt.
[Logboek]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde armatuur – naar ‘Onderhoud - Logboek’ te gaan
(zie pag. 62).
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Draadloos
Deze melding geeft aan dat een draadloze verbinding gebruikt is. In alle andere gevallen is
het veld blanco.
[Rapport aanmaken]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde armatuur – een rapport aan te maken (zie ook
pag. 30).
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Zoeken
Klik op de [Systeemoverzicht]-knop
om de Systeemoverzicht-module te openen (zie figuur op
pag. 47). Het bovenste vak van deze module is het algemene Zoeken-vak.



Over de andere specifieke functies van deze module vindt u informatie in de paragrafen
Overzicht (pag. 47) en Details EBS-unit (pag. 52) van dit hoofdstuk.

EBS-armatuur
In het Zoeken-vak van de Armaturen-module (zie pag. 31) en van de Onderhoud-module (zie pag. 56)
kunt u een EBS-armatuur en/of haar locatie eenvoudig opzoeken.
U doet dit op dezelfde wijze als voor een autonome armatuur.
Merk op dat de titel en de inhoud van het Detailsvak van het armaturenscherm wijzigt als u een EBSarmatuur selecteert (zie ‘Details EBS-armatuur’ op pag. 50).



U herkent een EBS-armatuur aan het driedelige EBS-serienummer (zie Armatuurinfo op
pag. 26).

EBS-unit
In het Zoeken-vak van deze Systeemoverzicht-module kunt u een EBS-unit en/of haar locatie
eenvoudig opzoeken – geen EBS-armatuur.



In de Onderhoud-module (zie pag. 56) kunt u zowel naar een EBS-armatuur als naar een EBSunit zoeken.

De zoeksystemen die u gebruikt voor de EBS-units zijn gelijkaardig met die van de autonome
armaturen (zie Zoeken op pag. 32).
De zoekomgeving van het Systeemoverzicht verschilt slechts op enkele punten:
• Als u alfanumerieke karakters ingeeft in het ‘Locatie zoeken’-veld verschijnen alleen namen
van EBS-units (als de karakters ermee overeenstemmen).
• In het tweede en de volgende afrolmenu's van het Zoeken-vak kunt u ‘Alle EBS units’
aangeven.
•
•
•

(uiteraard alleen als zich
In de illustratie van een lokaal ziet u een ‘EBS-unit’-pictogram
daar een EBS-unit bevindt).
In het Overzicht-vak ziet u alleen één of meerdere EBS-units (als de betreffende locatie
geselecteerd is in het Zoekenvak).
De [Vorige melding] en [Volgende melding] knoppen werken voor alle armaturen (zie ‘Zoeken
via vorige en volgende melding’op pag. 34) en voor EBS-units samen, in volgorde van de
gebeurtenis.
Op de grondplan-illustratie in het zoekenvak herkent u de ‘EBS-unit met een foutmelding’ aan
het ‘geselecteerde EBS-unit’-pictogram
(op voorwaarde dat de illustratie met de EBS-unit aangemaakt is; zie pag. 106).
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Overzicht
Klik op de [Systeemoverzicht]-knop

om het Overzicht-vak met EBS-units te zien.

In de tabel raadpleegt u de toestand van een EBS-unit. Het Details-vak onder het Overzicht-vak is
aanvankelijk leeg. Als u op een regel klikt in het Overzicht-vak verschijnen de details van de
geselecteerde EBS-unit in het Details-vak (zie pag. 52).
Het Details-vak zal er een beetje anders uitzien, afhankelijk van het type EBS.



U kunt de tabel manipuleren zoals aangegeven in paragraaf Tabelmanipulatie op pag. 26.

Melding bevestigen
Veronderstel dat er voor een EBS-unit een melding is gegeven. Als u dan de [Toon details]-knop
onder de Meldingen-tabel in het Overzichtbord (zie pag. 22) gebruikt, ziet u de betreffende EBS-unit
hier geselecteerd in de Overzicht-tabel.
U kunt dan ook hier de melding bevestigen (zie onder).
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[Bevestig]
Klik op deze knop om de melding te bevestigen.
De herinneringsdatum wordt automatisch geregistreerd (zie de ‘Opnieuw melden op’-kolom op
pag. 23), tenzij u vooraf in het veld hieronder een andere datum kiest.
‘en meld opnieuw op’
Als u in dit veld klikt voor u op de [Bevestig]-knop hierboven klikt, kunt u een herinneringsdatum
voor de melding kiezen in de kalender.

‘EBS-units’-tabel
In de kolommen van de tabel ziet u de volgende informatie (zet de muisaanwijzer op een pictogram
om de bijbehorende tekstballon te zien):
Code, Serienummer en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
Toestand
Mogelijke ‘EBS-unit’-toestanden:
Waaktoestand

Noodwerking (eventueel ook Nabranden)

Rusttoestand

Functietest bezig

Autonomietest bezig
Testresultaat
Mogelijke testresultaten:

Autonomietest uitgesteld

‘Test resultaat ok’



Lampfout

Batterijfout

Elektronicafout

Communicatiefout

‘Autonomietest voortdurend uitgesteld’

In deze tabel heeft de elektronikafout alleen betrekking op de EBS-unit.
De lampfout heeft betrekking op één van de bijbehorende armaturen en betekent ofwel een
elektronikafout ofwel een lampfout (fluorescentie of LED).

Schakelen en/of testen
Afhankelijk van het type van de geselecteerde EBS-unit, verschijnen rechtsboven de Overzicht-tabel
één of meerdere van de volgende afrolmenu’s.



U kunt de toestand van een EBS-unit alleen wijzigen als u over het Onderhoud-gebruikersrecht
beschikt (zie pag. 122).

Schakelen
In dit afrolmenu kiest u (naargelang de toestand) uit de volgende mogelijkheden:
Uitschakelen
Schakel alle brandende permanente lampen, behorende bij de EBS-unit, uit. Dit heeft geen
invloed op de bijbehorende niet-permanente lampen.
Inschakelen
Schakel alle gedoofde permanente lampen, behorende bij de EBS-unit, aan. Dit heeft geen
invloed op de bijbehorende niet-permanente lampen.
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Schakelinstellingen
Klik dit menu-item om – voor de geselecteerde EBS-unit – naar ‘Onderhoud – EBSschakelinstellingen’ te gaan (zie pag. 77).


Test

In de ‘EBS-unit’-zone van het Detailsvak (zie pag. 52) vindt u knoppen met dezelfde
functies.

In dit afrolmenu kiest u (naargelang de toestand en het type EBS-unit) uit de volgende
mogelijkheden:
Start functietest
Gebruik dit menu-item om – voor de geselecteerde EBS-unit – een extra functietest manueel
te starten.
Start autonomietest
Gebruik dit menu-item om – voor de geselecteerde EBS-unit – een extra autonomietest
manueel te starten.
Stop test
Gebruik dit menu-item om de eventueel lopende autonomietest te stoppen.
Testinstellingen
Klik dit menu-item om – voor de geselecteerde EBS-unit – naar ‘Onderhoud – EBStestinstellingen’ te gaan (zie pag. 68).



In de Testzone van het Detailsvak (zie pag. 52) vindt u knoppen met dezelfde functies.
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Details EBS-armatuur
In het Detailsvak van de Armaturenmodule raadpleegt u alle gegevens over de EBS-armatuur die
geselecteerd is in het Overzichtvak van de Armaturenmodule (zie pag. 36).
U beschikt hier niet over knoppen om de toestand van een armatuur te wijzigen en om naar de
instellingenschermen te gaan. Zie hiervoor ‘Details EBS-unit’ op pag. 52.

Het Detailsvak is ingedeeld in drie zones met detailinformatie over Lamp, Test en Armatuur.

Lamp
Lampcode:
Dit is de ETAP-bestelcode van de lamp.
Lamp:
Dit is hetzelfde Lamp-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 37.
[Registreer lampvervanging]
Klik op deze knop als de lamp vervangen is en bevestig met [OK] in het dialoogvenster dat
verschijnt.
De lampbrandtijd komt op nul en de actie wordt geregistreerd in het logboek.



Deze actie kunt u niet meer ongedaan maken!

[Registreer lampvervanging]
Klik op deze knop als de lamp vervangen is en bevestig met [OK] in het dialoogvenster dat
verschijnt.
De lampbrandtijd komt op nul en de actie wordt geregistreerd in het logboek.



Deze actie kunt u niet meer ongedaan maken!
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Stroomkring:
U ziet hier op welke stroomkring van de EBS-unit, aangegeven in het volgende veld, de lamp
aangesloten is.
EBS-unit:
U ziet hier op welke EBS-unit de lamp aangesloten is.
Toestand:
Dit is hetzelfde armatuur-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 37.

Test
Testresultaat:
Dit is hetzelfde Testen-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 37.
Laatste functietest:
Datum en uur wanneer de laatste functietest uitgevoerd werd.

Armatuur
Typenummer:
Dit is de ETAP-bestelcode van de EBS-armatuur.
Installatiedatum:
Dit is de datum wanneer de EBS-armatuur geïnstalleerd werd.
Referentie:
Dit is het Referentienummer uitgelezen door de ‘ESM web controller’ uit de EBS-armatuur
(zie ook de ‘Toegekende armaturen’-tabel in ‘Gedetecteerde armaturen toekennen (en
verwijderen)’ op pag. 101).
BUS-adapter:
Dit is de identificatie van de BUS-adapter waarlangs de ‘ESM web controller’ de EBSarmatuur controleert en aanstuurt (zie ook ‘Fysische netwerkstructuur’ op pag. 83).
COM-server:
Dit is de identificatie van de eigen COM-poort, dan wel van de COM-server op afstand,
waarlangs de ‘ESM web controller’ de EBS-armatuur controleert en aanstuurt.
[Logboek]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde EBS-armatuur – naar ‘Onderhoud - Logboek’ te
gaan (zie pag. 62).
[Rapport aanmaken]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde EBS-armatuur – een rapport aan te maken (zie
ook pag. 30).
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Details EBS-unit
In het Detailsvak van de Systeemoverzicht-module raadpleegt u alle gegevens over de EBS-unit die
geselecteerd is in het Overzichtvak (zie pag. 47).



Voor details van de EBS-armaturen raadpleegt u ‘Details EBS-armatuur’ op pag. 50.

U beschikt hier ook over knoppen om de toestand van een EBS-unit te wijzigen en om naar de
instellingenschermen te gaan.



U kunt de toestand van de EBS-unit alleen wijzigen als u over het Onderhoud-gebruikersrecht
beschikt (zie pag. 122).
Afhankelijk van het type EBS, kan het Detailsvak een beetje anders zijn.
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Het Detailsvak is ingedeeld in vier zones met detailinformatie over EBS-unit, Batterij, Test en Details.

EBS-unit
Naam:
Dit is de omschrijving van de EBS-unit bepaald in de ESM-installatie (zie pag. 97).
Toestand:
Dit is hetzelfde ‘EBS-unit’-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 48.
[Uitschakelen] / [Inschakelen]
Alle ‘armaturen van het permanente type’, horende bij de EBS-unit, schakelt u met deze
knop uit, respectievelijk aan (zie ook het Schakelen-afrolmenu boven de Overzicht-tabel op
pag. 48).
[Schakelinstellingen]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde EBS-unit – naar ‘Onderhoud – EBSschakelinstellingen’ te gaan (zie pag. 77).
Stroomkring stromen:
U ziet hier het actuele stroomverbruik in de verschillende stroomkringen van de
geselecteerde EBS-unit (maximum 3,5A).
[Reset systeemwaarschuwingen]
Indien beschikbaar, klik je op deze knop om alle systeemwaarschuwingen van de EBS-unit
te initialiseren. U kunt zo een waarschuwing via ESMweb of via het display van de EBS-unit
vaststellen en resetten.
Deze waarschuwing treedt bijvoorbeeld op voor een ‘diepe ontlading’ van de batterij (die
volgens de geldende normen door een operator “voor gezien” moet bevestigd worden).
ESMweb geeft de ‘diepe ontlading’ hier weer met een batterijfout-pictogram
registreert ze in het logboek (zie pag. 62).
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Batterij
Batterijcode:
Dit is de ETAP-bestelcode van de batterij.
Batterijautonomie:
De autonomie van de batterij wordt uitgedrukt in minuten en geeft de waarde weer zoals
ingesteld in de EBS-unit.
Als deze waarde tijdens de autonomietest gehaald wordt, is de batterij in orde (en wordt de
test afgebroken). U vindt hierover meer details in het Logboek (zie pag. 62).
Batterijspanning:
Dit is de actuele spanning van de batterij.
Laadstroom:
Dit is de laadstroom van de batterij.

Test
Testresultaat:
Dit is hetzelfde Testen-toestandpictogram als in de Overzichttabel op pag. 48.
Volgende functietest:
Datum en uur wanneer de volgende automatische functietest zal starten.
Volgende autonomietest:
Datum en uur wanneer de volgende automatische autonomietest zal starten.
[Start functietest]
Gebruik deze knop om – voor de geselecteerde EBS-unit – een extra functietest manueel te
starten, (zie ook het Test-afrolmenu boven de Overzichttabel op pag. 48).
[Start autonomietest] / [Stop autonomietest]
Gebruik deze knoppen om – voor de geselecteerde EBS-unit – een extra autonomietest
manueel te starten, respectievelijk de lopende autonomietest te stoppen (zie ook het Testafrolmenu boven de Overzichttabel op pag. 48).
[Testinstellingen]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde EBS-unit – naar ‘Onderhoud – EBStestinstellingen’ te gaan (zie pag. 68).

Details
Typenummer:
Dit is de ETAP-bestelcode van de EBS-unit.
Installatiedatum:
Dit is de datum wanneer de EBS-unit geïnstalleerd werd.
Referentie:
Dit is het Referentienummer uitgelezen door de ‘ESM web controller’ uit de EBS-unit (zie ook
de ‘Toegekende armaturen’-tabel in ‘Gedetecteerde armaturen toekennen (en verwijderen)’
op pag. 101).
BUS-adapter:
Dit is de identificatie van de BUS-adapter waarlangs de ‘ESM web controller’ de EBS-unit
controleert en aanstuurt (zie ook ‘Fysische netwerkstructuur’ op pag. 83).
COM-server:
Dit is de identificatie van de eigen COM-poort, dan wel van de COM-server op afstand,
waarlangs de ‘ESM web controller’ de EBS-unit controleert en aanstuurt.
[Logboek]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde EBS-unit – naar ‘Onderhoud - Logboek’ te gaan
(zie pag. 62).
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[Rapport aanmaken]
Klik deze knop om – voor de geselecteerde EBS-unit – een rapport aan te maken (zie ook
pag. 30).
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Zoeken en onderhoudschermselectie
Klik op de [Onderhoud]-knop

om de Onderhoud-module te openen (zie figuur op pag. 59).

U kunt hier naar één armatuur of een groep van armaturen zoeken. Vervolgens of vooraf kiest u met
een selectiemenu de gewenste onderhoudgegevens voor de geselecteerde armatuur of armaturen.

Zoeken
U gebruikt het Zoeken-vak (met opschrift ‘Zoeken’) voor het zoeken naar een armatuur(locatie), door
middel van de naam, niveaulijsten of op illustraties, op dezelfde wijze als onder Zoeken van de
Armaturenmodule (zie pag. 32).

Selectiemenu
Onder het Zoekenvak in het Onderhoudscherm ziet u het Toon afrolmenu.
Via dit menu kunt u de onderstaande informatieschermen oproepen. Met uitzondering voor het
‘Fysische netwerkstructuur’-scherm is de inhoud van het vak onder het menu beperkt tot de selectie
die u via Zoeken heeft gemaakt (zie vorige paragraaf).
Geïnstalleerde armaturen
Overzicht van de geïnstalleerde armaturen; zie pag. 59.
Status per armatuur
Resultaten van de laatste functie- en autonomietesten en lampbranduren; zie pag. 60.
Logboek
De lijst van alle meldingen per armatuur of EBS-unit (indien van toepassing) met eventueel
detailinformatie; zie pag. 62.
Testinstellingen
De testinstellingen zoals gedefinieerd voor een bepaald niveau van de installatiestructuur of
een armatuur; zie pag. 63.
EBS-testinstellingen
De EBS-testinstellingen zoals gedefinieerd voor een bepaald niveau van de
installatiestructuur of een EBS-unit; zie pag. 68.
Schakelinstellingen
De schakelinstellingen zoals gedefinieerd voor een bepaald niveau van de
installatiestructuur of een armatuur; zie pag. 73.
EBS-schakelinstellingen
De EBS-schakelinstellingen zoals gedefinieerd voor een bepaald niveau van de
installatiestructuur of een EBS-unit; zie pag. 77.
Logische installatiestructuur
Overzicht van de armaturen gekoppeld aan de logische installatiestructuur, weergegeven in
een boomstructuur; zie pag. 81.
Fysische netwerkstructuur
Overzicht van de fysische netwerkstructuur van de ESM-installatie, weergegeven met een
boomstructuur; zie pag. 83.
Herstellingsopdrachten
Overzicht van de actuele herstellingsopdrachten; zie pag. 89.
Lampvervangingen
Overzicht van de geregistreerde lampvervangingen; zie pag. 90.
Batterijvervangingen
Overzicht van de geregistreerde batterijvervangingen; zie pag. 91.
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Preventief onderhoud voor lampen
Overzicht van de armaturen met hun lampbrandtijd en de laatste lampvervangingen; zie
pag. 92.
Preventief onderhoud voor batterijen
Overzicht van de armaturen met de resultaten van hun autonomietesten en de laatste
batterijvervangingen; zie pag. 94.

ESMweb™ Referentiehandleiding NL.2.1.0

58

Onderhoud

Geïnstalleerde armaturen
Telkens u het Onderhoudscherm opent, ziet u het ‘Geïnstalleerde armaturen’-vak. Als u wilt
terugkeren naar dit overzicht, kies dan ‘Geïnstalleerde armaturen’ in het Toon-afrolmenu van de
Onderhoud-module.
Typisch voor dit overzicht van de geïnstalleerde armaturen is dat u de armaturen kunt
groeperen/sorteren volgens hun type of hun installatiedatum (zie Tabelmanipulatie op pag. 26).

In het ‘Geïnstalleerde armaturen’-vak ziet u een tabel met de volgende kolommen:
Code, Serienr en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
Type
Met een pictogram ziet u hier het type van de armatuur:
, niet-permanent
of onbepaald.
permanent
Installatiedatum
Dit is de datum waarop de armatuur geïnstalleerd is. Meestal komt dit overeen met de datum
waarop de armatuur voor het eerst herkend is door de ‘ESM web controller’.
De datum kan ook gewijzigd zijn in Installatiebeheer met tabblad ‘Gedetecteerde armaturen
toekennen’ (zie pag. 101).

[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport over de armaturen in de tabel aan te maken (zie pag. 30).
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Status per armatuur
Selecteer ‘Status per armatuur’ in het Toon-afrolmenu van de Onderhoudmodule om deze tabel te
openen.
In dit overzicht ziet u de resultaten van de laatste toesteltesten en de totale lampbrandtijd. U kunt de
armaturen en EBS-units selecteren en sorteren (zie Tabelmanipulatie op pag. 26).

In het ‘Status per armatuur’-vak ziet u de tabel met de volgende kolommen:
Code, Serienummer en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
Laatste functietest
Datum
Datum wanneer de laatste functietest werd uitgevoerd.
Detail
Resultaat van de laatste functietest, voorgesteld door een pictogram:
‘Test resultaat ok’



Lampfout

Batterijfout

Electronicafout

Communicatiefout

‘Autonomietest voortdurend uitgesteld’

Lichtsensorfout

Gloeilampfout

Als een functietest bezig is, ziet u nog steeds de gegevens van de laatste afgewerkte
functietest.
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Voor een EBS-unit in de tabel heeft de elektronikafout alleen betrekking op de EBS-unit
zelf.
De lampfout van een EBS-armatuur betekent ofwel een elektronikafout ofwel een lampfout
(fluorescentie of LED). Een lichtsensor- of gloeilampfout bestaat niet voor EBS.
Lampbrandtijd (uren)
Dit is het totaal aantal uren dat de lamp gebrand heeft. Dit veld is altijd blanco voor een EBS-unit
en een EBS-armatuur.
Laatste autonomietest
Datum
Datum wanneer de laatste autonomietest werd uitgevoerd.
Detail
Resultaat van de laatste autonomietest, voorgesteld door een pictogram:
‘Test resultaat ok’
Batterijfout
Batterijautonomie (min)
Autonomie van de batterij in minuten, gemeten tijdens de laatste autonomietest.



Als een autonomietest bezig is, ziet u nog steeds de gegevens van de laatste afgewerkte
autonomietest.

[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport over de status van de geselecteerde armaturen aan te maken
(zie pag. 30).
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Logboek
Selecteer Logboek in het Toon-afrolmenu van de Onderhoudmodule om de tabellen van het logboek
te openen.
Het logboek omvat de lijst van alle meldingen per toestel met, eventueel, gedetailleerde informatie.
Voor elk toestel afzonderlijk kunt u hier de logboekinformatie raadplegen en afdrukken.
Met de kolomtitels als criterium kunt u de toestellen filteren, groeperen en/of sorteren (zie
Tabelmanipulatie op pag. 26).



De informatie in deze tabel is dezelfde als de Overzicht-tabel van het Armaturenscherm (zie
pag. 37), met dit verschil dat u in de Type-kolom hier ook een EBS-unit pictogram
zien (indien van toepassing).

kunt

Selecteer een toestel in de bovenste tabel om de logboekinformatie ervan te zien.
De logboekinformatie is de lijst van alle gebeurtenissen sinds de installatie van het toestel. In de
onderste tabel ziet u deze logboekinformatie voor het geselecteerde toestel met de volgende
kolommen:
Datum en Tijd
Datum en tijd van de melding. De laatste melding staat standaard bovenaan de lijst.
Melding
Omschrijving van de melding.
Detail
Detailinformatie over de melding.



U kunt ook hier op de kolomtitel(s) klikken om de sorteervolgorde om te keren.

[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om het logboek van het geselecteerde toestel aan te maken (zie pag. 30).
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Testinstellingen
Selecteer Testinstellingen in het Toon-afrolmenu van de Onderhoudmodule om de testinstellingen
voor de autonome armaturen (niet EBS) van de ESM-installatie te openen.



Als ESMweb-gebruiker kunt u hier de testinstellingen alleen wijzigen als u Onderhoud-rechten
heeft (zie ook pag. 122). Bovendien moet u bij het aanmelden het Configuratiemodusaankruisvakje geactiveerd hebben (zie pag. 16).

U ziet hier de testinstellingen vastgelegd voor een bepaald niveau van de netwerkstructuur of voor
een bepaalde armatuur.

Het scherm is ingedeeld in twee vakken.
In het bovenste vak consulteert of wijzigt u de standaard testinstellingen voor het geselecteerde
niveau, waarbij u eventueel deze instellingen kunt opleggen aan onderliggende niveaus en armaturen
(zie ook de ‘Logische installatiestructuur’ op pag. 81).
In het onderste vak consulteert of wijzigt u de testinstellingen voor de onderliggende niveaus (zie
pag. 65) of voor de armaturen van het geselecteerde niveau in het bovenste vak (zie pag. 66).



Functietesten gebeuren dagelijks of wekelijks naargelang het type armatuur. U kunt hiervoor
geen datum instellen.
De starttijd van de functietest en de autonomietest is hetzelfde.
De autonomietest vervangt de functietest op de datum die u hiervoor instelt.
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Tijdens de autonomietesten zullen de armatuurlampen branden.
Uit oogpunt van de veiligheid is het belangrijk dat dit gebeurt op een ogenblik dat er nog
voldoende tijd is om te herladen voor er terug iemand aanwezig is.
Zorg er ook voor dat dit gebeurt zodat niemand gestoord wordt in de ruimte waar de armaturen
in test hangen.

Testinstellingen voor - niveau
Volgt eigen instellingen aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u de testen voor het betreffende niveau wilt instellen. De andere velden
van het vak krijgen automatisch een standaardwaarde, die u naar wens kunt wijzigen.
Starttijd voor functie- en autonomietesten: nn:nn afrolmenu’s
Klik op elk afrolmenu en kies het uur, respectievelijk de minuten (instelbaar per kwartier) waarop
de testen moeten starten.
Autonomietest schema: afrolmenu
Kies één van de drie mogelijke schema’s:
Periodiek menu-item
Startdatum:
Klik in het veld zodat de kalender zich opent waarop u een datum kiest. Kies eventueel
een andere maand met de [volgende] en/of [vorige] pijltjes in de balk bovenaan.
Periode: afrolmenu
Kies het interval tussen de autonomietesten; 13 weken (kwartaal), 17 weken (trimester),
26 weken (half jaar) of 52 weken (jaar).
Vooraf gedefinieerd menu-item
Geplande autonomietesten
Kies een datum op de kalender (eventueel in een andere maand) en klik op de
[Transfer rechts]-knop

om de datum toe te voegen in het lijstvakje rechts. Om een

datum te wissen, klikt u op de [Transfer links]-knop



.

Na de laatste geplande autonomietest voeren de armaturen verder eigen
autonomietesten uit met een tussenperiode van telkens 13 weken.
Willekeurig menu-item
Het ESMweb-systeem spreidt de testdagen over de verschillende armaturen van eenzelfde
ruimte, zodat de armaturen nooit alle gelijktijdig in test staan en leegbranden.
Toegelaten weekdagen: aankruisvakjes
Kruis de weekdagen aan waarop testen mogen uitgevoerd worden.
Periode: afrolmenu
Kies het interval tussen de autonomietesten; 13 weken (kwartaal), 17 weken (trimester),
26 weken (half jaar) of 52 weken (jaar).
[Toepassen]
Als het actuele niveau eigen testinstellingen volgt en u het ‘Volgt eigen instellingen’ aankruisvakje
heeft gedeactiveerd, kunt u met deze knop de deactivering doorvoeren.
U ziet deze knop uitgegrijsd als het actuele niveau geen specifieke ‘eigen instellingen’ heeft.

OF

[Toepassen en afwijkende instellingen bewaren]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en armaturen ‘zonder eigen instellingen’ deze testinstellingen
overnemen.
Alle onderliggende niveaus en armaturen ‘met eigen instellingen’ behouden hun afwijkende
testinstellingen.
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[Toepassen op onderliggende niveaus]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en armaturen deze testinstellingen overnemen (eventuele
afwijkende instellingen worden overschreven).
Bevestig de instelling met [OK] in het dialoogvenster dat zich opent.
[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport over de testinstellingen van alle armaturen onder het
geselecteerde niveau aan te maken, gerangschikt per eventueel tussenliggend niveau (zie
pag. 30).

Testinstellingen voor onderliggende niveaus
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in het bovenste vak, zie vorige paragraaf op pag. 63)
nog andere niveaus zijn.

Tabel
Selecteer het niveau om de (afwijkende) instellingen te zien.
Afwijkende instellingen
Als een onderliggend niveau andere testinstellingen heeft dan het actuele niveau, ziet u in
de linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Niveau
De naam van het onderliggend niveau.



.

Als dit niveau afwijkt, kunt u in dit vak de afwijking ongedaan maken (zie knop onder).

Als u een afwijking wilt instellen of wijzigen, moet u de tabelregel dubbelklikken om het
betreffende niveau over te brengen naar het bovenste vak.
Meteen ziet u dan ook in dit onderste vak de instellingen van eventuele onderliggende
niveaus.
Als er geen onderliggend niveau meer is, wordt dit vak vervangen door het
‘Testinstellingen voor onderliggende armaturen’-vak (zie volgende paragraaf).
Starttijd voor functie- en autonomietesten: nn:nn
Het tijdstip van de dag waarop de testen van dit onderliggend niveau zullen starten.
Autonomietest schema:
Drie mogelijke schema’s: Periodiek, ‘Vooraf gedefinieerd’ of Willekeurig; zie boven op pag. 63 en
volgende.
Periode:
Facultatief voor het periodiek en het willekeurig schema, het interval tussen de
autonomietesten: 13 weken (kwartaal), 17 weken (trimester), 26 weken (half jaar) of 52
weken (jaar).
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Startdatum:
Facultatief voor het periodiek en het willekeurig schema, de datum waarop de eerstvolgende
autonomietest zal starten.
Toegelaten weekdagen:
Facultatief voor het willekeurig schema, de weekdagen waarop de autonomietesten mogen
plaatsgrijpen.
Geplande autonomietesten:
Facultatief voor het ‘vooraf gedefinieerd’ schema, de datums waarop de autonomietesten
zullen plaatsgrijpen.
[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als een onderliggend niveau afwijkende testinstellingen heeft, kunt u de afwijking met deze knop
ongedaan maken.

Testinstellingen voor de armaturen van het geselecteerde niveau
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in het bovenste vak, zie pag. 63) geen andere niveaus
meer zijn – alleen nog wel armaturen.

Tabel
Selecteer de armatuur om de (afwijkende) instellingen te zien.
Afwijkende instellingen
Als een armatuur andere testinstellingen heeft dan het geselecteerde niveau, ziet u in de
linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Code, Serienr en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.

.

Dubbelklik op een tabelregel om de detailinformatie van de aldus geselecteerde armatuur te zien
in de Armaturenmodule (zie pag. 40).
‘Volgt eigen instellingen’ aankruisvakje
Selecteer de gewenste armatuur in de tabel boven.
Als het vakje niet aangekruist is, ziet u in de uitgegrijsde velden van het vak de testinstellingen
die de armatuur overneemt van het bovenliggend niveau.
Kruis dit vakje aan als u de instellingen voor de betreffende armatuur wilt wijzigen. De andere
velden van het vak behouden aanvankelijk de waarden van het bovenliggend niveau.
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Starttijd voor functie- en autonomietesten: nn:nn afrolmenu’s
Het tijdstip van de dag waarop de testen zullen starten.
Autonomietest schema: afrolmenu
Twee mogelijke schema’s (zie ook boven pag. 63):
Periodiek menu-item
Volgende autonomietest:
Startdatum voor de volgende autonomietest.
Periode:
Interval tussen de autonomietesten: 13 weken (kwartaal), 17 weken (trimester), 26
weken (half jaar) of 52 weken (jaar).
Vooraf gedefinieerd menu-item
Geplande autonomietesten:
Lijst met datums voor de autonomietesten.
[Afwijkende instellingen toepassen]
Klik deze knop om de gewijzigde testinstellingen van de armatuur door te voeren.
[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als de armatuur afwijkende testinstellingen heeft, kunt u de afwijking met deze knop ongedaan.



Standaard heeft een nieuw aangesloten armatuur steeds ‘eigen instellingen’.
Elke ESM-armatuur bevat immers een eigen testkalender die ook functioneert als de armatuur
niet aangesloten is op een ESM-netwerk.
U moet de ‘eigen instellingen’ dus ongedaan maken als u wenst dat de nieuwe armatuur de
testinstellingen van het bovenliggend niveau overneemt.
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EBS-testinstellingen
Selecteer EBS-testinstellingen in het Toon-afrolmenu van de Onderhoudmodule om de testinstellingen
voor de EBS-units van de ESM-installatie te openen.



Als ESMweb-gebruiker kunt u hier de testinstellingen alleen wijzigen als u Onderhoud-rechten
heeft (zie ook pag. 122). Bovendien moet u bij het aanmelden het Configuratiemodusaankruisvakje geactiveerd hebben (zie pag. 16).
Testinstellingen voor EBS Superior moeten worden ingevoerd met behulp van de knop
'Beheren' zoals geïllustreerd op pagina 50. Als u op deze knop klikt, wordt u naar de webpagina
van het EBS Superior-systeem geleid, waarmee u volledige controle over het systeem heeft
alsof u er voor stond.

U ziet hier de testinstellingen vastgelegd voor een bepaald niveau van de netwerkstructuur of voor
een bepaalde EBS-unit, met de bijbehorende EBS-armaturen.

Het scherm is ingedeeld in twee vakken.
In het bovenste vak consulteert of wijzigt u de standaard testinstellingen voor het geselecteerde
niveau, waarbij u eventueel deze instellingen kunt opleggen aan onderliggende niveaus en EBS-units
(zie ook de ‘Logische installatiestructuur’ op pag. 81).
In het onderste vak consulteert of wijzigt u de testinstellingen voor de onderliggende niveaus (zie
pag. 70) of voor de EBS-units van het geselecteerde niveau in het bovenste vak (zie pag. 71).





Functietesten gebeuren dagelijks of wekelijks.
De starttijd van de functietest en de autonomietest is hetzelfde.
De autonomietest vervangt de functietest op de datum die u hiervoor instelt.
Tijdens de autonomietesten zullen alle EBS-armatuurlampen branden.
Uit oogpunt van de veiligheid is het belangrijk dat dit gebeurt op een ogenblik dat er nog
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voldoende tijd is om te herladen voor er (terug) iemand aanwezig is.
Zorg er ook voor dat dit gebeurt zodat niemand gestoord wordt in de ruimte waar de armaturen
in test hangen.

EBS-testinstellingen voor - niveau
Volgt eigen instellingen aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u de testen voor het betreffende niveau wilt instellen. De andere velden
van het vak krijgen automatisch een standaardwaarde, die u naar wens kunt wijzigen.
Functietest
Stel de parameters voor de functietesten in.
Starttijd: nn:nn afrolmenu’s
Klik op elk afrolmenu en kies het uur, respectievelijk de minuten (instelbaar per kwartier)
waarop de testen moeten starten.
Interval: nn dagen afrolmenu
Klik op het afrolmenu en kies het aantal dagen tussen de opeenvolgende functietesten.
Autonomietest
Stel de parameter voor de autonomietesten in.
Startdatum
Klik in het veld zodat de kalender zich opent waarop u een datum kiest. Kies eventueel een
andere maand met de [volgende] en/of [vorige] pijltjes in de balk bovenaan.
Na de autonomietest op de ingestelde datum herhaalt de autonomietest zich automatisch na
26 weken (half jaar), tenzij u een nieuwe startdatum instelt op een vroegere datum.
[Toepassen]
Als het actuele niveau eigen testinstellingen volgt en u het ‘Volgt eigen instellingen’ aankruisvakje
heeft gedeactiveerd, kunt u met deze knop de deactivering doorvoeren.
U ziet deze knop uitgegrijsd als het actuele niveau geen specifieke ‘eigen instellingen’ heeft.

OF

[Toepassen en afwijkende instellingen bewaren]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en EBS-units ‘zonder eigen instellingen’ deze testinstellingen
overnemen.
Alle onderliggende niveaus en EBS-units ‘met eigen instellingen’ behouden hun afwijkende
testinstellingen.
[Toepassen op onderliggende niveaus]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en EBS-units deze testinstellingen overnemen (eventuele
afwijkende instellingen worden overschreven).
Bevestig de instelling met [OK] in het dialoogvenster dat zich opent.
[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport over de testinstellingen van alle EBS-units onder het
geselecteerde niveau aan te maken, gerangschikt per eventueel tussenliggend niveau (zie
pag. 30).
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EBS-testinstellingen voor onderliggende niveaus
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in het bovenste vak, zie vorige paragraaf op pag. 68)
nog andere niveaus zijn.

Tabel
Selecteer het niveau om de (afwijkende) instellingen te zien.
Afwijkende instellingen
Als een onderliggend niveau andere testinstellingen heeft dan het actuele niveau, ziet u in
de linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Niveau
De naam van het onderliggend niveau.



.

Als dit niveau afwijkt, kunt u in dit vak de afwijking ongedaan maken (zie knop onder).
Als u een afwijking wilt instellen of wijzigen, moet u de tabelregel dubbelklikken om het
betreffende niveau over te brengen naar het bovenste vak.
Meteen ziet u dan ook in dit onderste vak de instellingen van eventuele onderliggende
niveaus.
Als er geen onderliggend niveau meer is, wordt dit vak vervangen door het
‘Testinstellingen voor onderliggende EBS-units’-vak (zie volgende paragraaf).

Functietest
U ziet de (afwijkende) parameters voor de functietesten.
Starttijd: nn:nn:nn
U ziet het uur, de minuten (instelbaar per kwartier) en de seconden waarop de test zal
starten.
Interval: nn dagen
U ziet het aantal dagen tussen de opeenvolgende functietesten.
Autonomietest
U ziet de (afwijkende) parameter voor de autonomietesten.
Startdatum
U ziet de startdatum van de autonomietest.
[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als een onderliggend niveau afwijkende testinstellingen heeft, kunt u de afwijking met deze knop
ongedaan maken.
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EBS-testinstellingen voor de EBS-units van het geselecteerde niveau
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in het bovenste vak, zie pag. 68) geen andere niveaus
meer zijn – alleen nog wel EBS-units.

Tabel
Selecteer de EBS-unit om de (afwijkende) instellingen te zien.
Afwijkende instellingen
Als een EBS-unit andere testinstellingen heeft dan het geselecteerde niveau, ziet u in de
linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Code, Serienr en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.

.

Dubbelklik op een tabelregel om de detailinformatie van de aldus geselecteerde EBS-unit te zien
in de Systeemoverzicht-module (zie pag. 52).
Volgt eigen instellingen aankruisvakje
Selecteer de gewenste EBS-unit in de tabel boven.
Als het vakje niet aangekruist is, ziet u in de uitgegrijsde velden van het vak de testinstellingen
die de EBS-unit overneemt van het bovenliggend niveau.
Kruis dit vakje aan als u de instellingen voor de betreffende EBS-unit wilt wijzigen. De andere
velden van het vak behouden aanvankelijk de waarden van het bovenliggend niveau.
Functietest
Stel de parameters voor de functietesten in.
Starttijd: nn:nn afrolmenu’s
Klik op elk afrolmenu en kies het uur, respectievelijk de minuten (instelbaar per kwartier)
waarop de testen moeten starten.
Interval: nn dagen afrolmenu
Klik op het afrolmenu en kies het aantal dagen tussen de opeenvolgende functietesten.
Autonomietest
Stel de parameter voor de autonomietesten in.
Startdatum
Klik in het veld zodat de kalender zich opent waarop u een datum kiest. Kies eventueel een
andere maand met de [volgende] en/of [vorige] pijltjes in de balk bovenaan.
Na de autonomietest op de ingestelde datum herhaalt de autonomietest zich automatisch na
26 weken (half jaar), tenzij u een nieuwe startdatum instelt op een vroegere datum.
[Afwijkende instellingen toepassen]
Klik deze knop om de gewijzigde testinstellingen van de EBS-unit door te voeren.
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[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als de EBS-unit afwijkende testinstellingen heeft, kunt u de afwijking met deze knop ongedaan
maken.



Standaard heeft een nieuw aangesloten EBS-unit steeds ‘eigen instellingen’.
Elke EBS-unit bevat immers een eigen testkalender die ook functioneert als de EBS-unit niet
aangesloten is op een ESM-netwerk.
U moet de ‘eigen instellingen’ dus ongedaan maken als u wenst dat de nieuwe EBS-unit de
testinstellingen van het bovenliggend niveau overneemt.
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Schakelinstellingen
Selecteer Schakelinstellingen in het Toon-afrolmenu van de Onderhoudmodule om de
schakelinstellingen voor de autonome permanente armaturen (niet EBS) van de ESM-installatie te
openen.



Als ESMweb-gebruiker kunt u hier de schakelinstellingen alleen wijzigen als u Onderhoudrechten heeft (zie ook pag. 122). Bovendien moet u bij het aanmelden het Configuratiemodusaankruisvakje geactiveerd hebben (zie pag. 16).

U ziet hier de schakelinstellingen vastgelegd voor een bepaald niveau van de netwerkstructuur of voor
een bepaalde armatuur.

Het scherm is ingedeeld in twee vakken.
In het bovenste vak consulteert of wijzigt u de standaard schakelinstellingen voor het geselecteerde
niveau, waarbij u eventueel deze instellingen kunt opleggen aan onderliggende niveaus en armaturen
(zie ook de ‘Logische installatiestructuur’ op pag. 81).
In het onderste vak consulteert of wijzigt u de schakelinstellingen voor de onderliggende niveaus (zie
pag. 74) of de armaturen van het geselecteerde niveau in het bovenste vak (zie pag. 75).



Het is mogelijk dat vanaf het hoogste niveau tot en met een bepaald armaturenniveau er geen
enkele schakelinstelling gedefinieerd is. In dat geval zullen de betreffende permanente armaturen niet
automatisch aan- en uitgeschakeld worden. De armatuurlampen branden dan altijd.
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Schakelinstellingen voor - niveau
Volgt eigen instellingen aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u de instellingen voor het betreffende niveau wilt wijzigen.
Permanente armaturen niet schakelbaar via ESM. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de permanente armaturen niet kan
schakelen. De betreffende armatuurlampen branden dan altijd.
Permanente armaturen schakelbaar via opdracht en via dagelijks tijdpatroon. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de permanente armaturen kan schakelen
met een commando en/of op basis van dagprogrammering.
Activeer automatisch schakelen met volgend dagelijks terugkerend tijdpatroon:
aankruisvakje
Kruis dit vakje aan om de automatische schakeling van de permanente armaturen in te
stellen met terugkerend dagprogramma.
Armaturen worden aangeschakeld van: nn:nn tot nn:nn afrolmenu’s
Klik in de uren en minuten afrolmenu’s en selecteer een waarde om de
inschakelperiode van de permanente armaturen in te stellen. Buiten deze periode
zijn de betreffende lampen gedoofd.
[Toepassen]
Als het actuele niveau eigen schakelinstellingen volgt en u het ‘Volgt eigen instellingen’
aankruisvakje heeft gedeactiveerd, kunt u met deze knop de deactivering doorvoeren.
U ziet deze knop uitgegrijsd als het actuele niveau geen specifieke ‘eigen instellingen’ heeft.

OF

[Toepassen en afwijkende instellingen bewaren]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en armaturen ‘zonder eigen instellingen’ deze schakelinstellingen
overnemen.
Alle onderliggende niveaus en armaturen ‘met eigen instellingen’ behouden hun afwijkende
schakelinstellingen.
[Toepassen op onderliggende niveaus]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en armaturen deze schakelinstellingen overnemen (eventuele
afwijkende instellingen worden overschreven).
Bevestig de instelling met [OK] in het dialoogvenster dat zich opent.

Schakelinstellingen voor onderliggende niveaus
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in bovenste vak, zie vorige paragraaf op pag. 73) nog
andere niveaus zijn.

Tabel
Selecteer het niveau om de (afwijkende) instellingen te zien.
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Afwijkende instellingen
Als een onderliggend niveau andere schakelinstellingen heeft dan het actuele niveau, ziet u
in de linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Niveau
De naam van het onderliggend niveau.



.

Als dit niveau afwijkt, kunt u in dit vak de afwijking ongedaan maken.
Als u een afwijking wilt instellen of wijzigen, moet u de tabelregel dubbelklikken om het
betreffende niveau over te brengen naar het bovenste vak. Meteen ziet u dan ook in
dit onderste vak de instellingen van eventuele onderliggende niveaus.
Als er geen onderliggend niveau meer is, wordt dit vak vervangen door het
‘Schakelinstellingen voor onderliggende armaturen’-vak (zie volgende paragraaf).

Schakelinstellingen:
Klik op een niveau in de tabel om zijn schakelinstellingen in dit veld te zien.
[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als een onderliggend niveau afwijkende schakelinstellingen heeft, kunt u de afwijking met deze
knop ongedaan maken.

Schakelinstellingen voor de armaturen van het geselecteerde niveau
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in bovenste vak, zie pag. 73) geen andere niveaus meer
zijn – alleen nog wel armaturen.

Tabel
Selecteer de armatuur om de (afwijkende) instellingen te zien.
Afwijkende instellingen
Als een armatuur andere schakelinstellingen heeft dan het geselecteerde niveau, ziet u in de
.
linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Code, Serienr, Omschrijving en Type
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
De schakelinstellingen zijn alleen van toepassing op de armaturen van het permanente type.
Voor de niet-permanente armaturen is de informatie uitgegrijsd.
Dubbelklik op een tabelregel om de detailinformatie van de aldus geselecteerde armatuur te zien
in de Armaturen-module (zie pag. 40).
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Volgt eigen instellingen aankruisvakje
Selecteer de gewenste armatuur in de tabel boven.
Als het vakje niet aangekruist is, ziet u in de uitgegrijsde velden van het vak de
schakelinstellingen die de armatuur overneemt van het bovenliggend niveau.
Kruis dit vakje aan als u de instellingen voor de betreffende armatuur wilt wijzigen. De andere
velden van het vak behouden aanvankelijk de waarden van het bovenliggend niveau.
Permanente armaturen niet schakelbaar via ESM. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de permanente armatuur niet kan
schakelen. De betreffende armatuurlamp brandt dan altijd.
Permanente armaturen schakelbaar via opdracht en via dagelijks tijdpatroon. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de permanente armatuur kan schakelen
met een commando en/of op basis van dagprogrammering.
Activeer automatisch schakelen met volgend dagelijks terugkerend tijdpatroon:
aankruisvakje
Kruis dit vakje aan om de automatische schakeling van de permanente armatuur in te
stellen met terugkerend dagprogramma.
Armaturen worden aangeschakeld van: nn:nn tot nn:nn afrolmenu’s
Klik in de uren en minuten afrolmenu’s en selecteer een waarde om de
inschakelperiode van de permanente armatuur in te stellen. Buiten deze periode is
de lamp gedoofd.
[Afwijkende instellingen toepassen]
Klik deze knop om de gewijzigde schakelinstellingen van de onderliggende armatuur door te
voeren.
[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als een onderliggende armatuur afwijkende schakelinstellingen heeft, kunt u de afwijking met
deze knop ongedaan maken.
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EBS-schakelinstellingen
Selecteer EBS-schakelinstellingen in het Toon-afrolmenu van de Onderhoudmodule om de
schakelinstellingen voor de EBS-units van de ESM-installatie te openen.



Als ESMweb-gebruiker kunt u hier de schakelinstellingen alleen wijzigen als u Onderhoudrechten heeft (zie ook pag. 122). Bovendien moet u bij het aanmelden het Configuratiemodusaankruisvakje geactiveerd hebben (zie pag. 16).

U ziet hier de schakelinstellingen vastgelegd voor een bepaald niveau van de netwerkstructuur of voor
een bepaalde EBS-unit, met de bijbehorende EBS-armaturen.



De EBS-schakelinstellingen zijn van toepassing tezamen voor alle permanente EBSarmaturen behorende bij een geselecteerde EBS-unit. Ze zijn niet van toepassing voor nietpermanente EBS-armaturen.
Of een EBS-armatuur permanent is of niet, bepaalt u door een DIP-schakelaar in de armatuur
zelf. ESMweb kan een EBS-armatuur niet apart schakelen.
Afhankelijk van het type EBS-unit is het ook mogelijk om schakelaarinstellingen (kalenders) op
de EBS-unit zelf in te stellen. Het wordt aangeraden om ofwel de kalenders van EBS of van
ESM te gebruiken, maar niet beide om een duidelijk overzicht te behouden.

Het scherm is ingedeeld in twee vakken.
In het bovenste vak consulteert of wijzigt u de standaard schakelinstellingen voor het geselecteerde
niveau, waarbij u eventueel deze instellingen kunt opleggen aan onderliggende niveaus en EBS-units
(zie ook de ‘Logische installatiestructuur’ op pag. 81).
In het onderste vak consulteert of wijzigt u de schakelinstellingen voor de onderliggende niveaus (zie
pag. 78) of de EBS-units van het geselecteerde niveau in het bovenste vak (zie pag. 79).



Het is mogelijk dat vanaf het hoogste niveau tot en met een bepaald ‘EBS-unit’-niveau er geen
enkele schakelinstelling gedefinieerd is. In dat geval zullen de betreffende EBS-units niet
automatisch aan- en uitgeschakeld worden. De permanente armatuurlampen branden dan
altijd.
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EBS-schakelinstellingen voor - niveau
Volgt eigen instellingen aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u de instellingen voor het betreffende niveau wilt wijzigen.
EBS-units niet schakelbaar via ESM. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de EBS-units niet kan schakelen. De
bijbehorende armatuurlampen branden dan altijd.
EBS-units schakelbaar via opdracht en via dagelijks schema. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de permanente armaturen kan schakelen
met een commando en/of op basis van dagprogrammering.
Activeer automatisch schakelen met volgend dagelijks terugkerend tijdpatroon:
aankruisvakje
Kruis dit vakje aan om de automatische schakeling van de EBS-units in te stellen met
terugkerend dagprogramma.
Armaturen worden aangeschakeld van: nn:nn tot nn:nn afrolmenu’s
Klik in de uren en minuten afrolmenu’s en selecteer een waarde om de
inschakelperiode van de EBS-units in te stellen. Buiten deze periode zijn de
bijbehorende lampen gedoofd.
[Toepassen]
Als het actuele niveau eigen schakelinstellingen volgt en u het ‘Volgt eigen instellingen’
aankruisvakje heeft gedeactiveerd, kunt u met deze knop de deactivering doorvoeren.
U ziet deze knop uitgegrijsd als het actuele niveau geen specifieke ‘eigen instellingen’ heeft.

OF

[Toepassen en afwijkende instellingen bewaren]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en EBS-units ‘zonder eigen instellingen’ deze schakelinstellingen
overnemen.
Alle onderliggende niveaus en EBS-units ‘met eigen instellingen’ behouden hun afwijkende
schakelinstellingen.
[Toepassen op onderliggende niveaus]
Klik deze knop als u voor het actuele niveau ‘eigen instellingen’ heeft aangegeven en als u wenst
dat alle onderliggende niveaus en EBS-units deze schakelinstellingen overnemen (eventuele
afwijkende instellingen worden overschreven).
Bevestig de instelling met [OK] in het dialoogvenster dat zich opent.

EBS-schakelinstellingen voor onderliggende niveaus
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in het bovenste vak, zie vorige paragraaf op pag. 77)
nog andere niveaus zijn.

Tabel
Selecteer het niveau om de (afwijkende) instellingen te zien.
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Afwijkende instellingen
Als een onderliggend niveau andere schakelinstellingen heeft dan het actuele niveau, ziet u
in de linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Niveau
De naam van het onderliggend niveau.



.

Als dit niveau afwijkt, kunt u in dit vak de afwijking ongedaan maken.
Als u een afwijking wilt instellen of wijzigen, moet u de tabelregel dubbelklikken om het
betreffende niveau over te brengen naar het bovenste vak. Meteen ziet u dan ook in
dit onderste vak de instellingen van eventuele onderliggende niveaus.
Als er geen onderliggend niveau meer is, wordt dit vak vervangen door het
‘Schakelinstellingen voor de onderliggende EBS-units’-vak (zie volgende paragraaf).

Schakelinstellingen:
Klik op een niveau in de tabel om zijn schakelinstellingen in dit veld te zien.
[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als een onderliggend niveau afwijkende schakelinstellingen heeft, kunt u de afwijking met deze
knop ongedaan maken.

EBS-schakelinstellingen voor de EBS-units van het geselecteerde niveau
U ziet dit vak als er onder het actuele niveau (in het bovenste vak, zie pag. 77) geen andere niveaus
meer zijn – alleen nog wel EBS-units.

Tabel
Selecteer de EBS-unit om de (afwijkende) instellingen te zien.
Afwijkende instellingen
Als een EBS-unit andere schakelinstellingen heeft dan het geselecteerde niveau, ziet u in de
.
linkse kolom het ‘Afwijkende instellingen’-pictogram
Code, Serienr, Omschrijving
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
De schakelinstellingen zijn alleen van toepassing op alle permanente armaturen van de
EBS-unit.
Dubbelklik op een tabelregel om de detailinformatie van de aldus geselecteerde EBS-unit te zien
in de Systeemoverzicht-module (zie pag. 52).
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Volgt eigen instellingen aankruisvakje
Selecteer de gewenste EBS-unit in de tabel boven.
Als het vakje niet aangekruist is, ziet u in de uitgegrijsde velden van het vak de
schakelinstellingen die de EBS-unit overneemt van het bovenliggend niveau.
Kruis dit vakje aan als u de instellingen voor de geselecteerde EBS-unit wilt wijzigen. De andere
velden van het vak behouden aanvankelijk de waarden van het bovenliggend niveau.
EBS-units niet schakelbaar via ESM. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de EBS-unit niet kan schakelen. De
bijbehorende armatuurlampen branden dan altijd.
EBS-units schakelbaar via opdracht en via dagelijks schema. radioknop
Activeer deze radioknop als u wenst dat ESMweb de EBS-unit kan schakelen met een
commando en/of op basis van dagprogrammering.
Activeer automatisch schakelen met volgend dagelijks terugkerend tijdpatroon:
aankruisvakje
Kruis dit vakje aan om de automatische schakeling van de EBS-unit in te stellen met
terugkerend dagprogramma.
Armaturen worden aangeschakeld van: nn:nn tot nn:nn afrolmenu’s
Klik in de uren en minuten afrolmenu’s en selecteer een waarde om de
inschakelperiode van de EBS-unit met de bijbehorende armaturen in te stellen.
Buiten deze periode zijn de lampen gedoofd.
[Afwijkende instellingen toepassen]
Klik deze knop om de gewijzigde schakelinstellingen van de geselecteerde EBS-unit door te
voeren.
[Afwijkende instellingen ongedaan maken]
Als de geselecteerde EBS-unit afwijkende schakelinstellingen heeft, kunt u de afwijking met deze
knop ongedaan maken.
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Logische installatiestructuur
Selecteer ‘Logische installatiestructuur’ in het Toon-afrolmenu van de Onderhoud-module om de
structuur van de ESM-installatie te openen (zie ook pag. 97).
U ziet hier het overzicht van de armaturen aangesloten volgens de logische netwerkstructuur, die
voorgesteld is met een boomstructuur.



Indien van toepassing, ziet u hier ook EBS-armaturen, maar geen EBS-units. Zie voor deze
laatste de ‘Fysische netwerkstructuur’ op pag. 83).

Het scherm is ingedeeld in twee zones. In de linkse zone ziet u een boomstructuur, in de rechtse zone
de tabel met de armaturen die bij een niveau in de boomstructuur horen.
Boomstructuur
Klik op een [+]-knop om een niveau open te klappen of klik op een [-]-knop om een niveau dicht
te klappen.
U kunt ook een niveau dubbelklikken om het open en terug dicht te klappen.
Klik één maal op een niveau om de bijbehorende armaturen en hun toestand in de rechterzone te
zien.
Armaturen tabel
Code, Serienr, Omschrijving en Type
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
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Toestand
Mogelijke armatuurtoestanden:
Waaktoestand

Armatuurnoodwerking (eventueel ook Nabranden)

Rusttoestand

Functietest bezig

Autonomietest bezig

Autonomietest uitgesteld

Lamp
Permanente armaturen kunnen door ESM ‘AAN of UIT’ en ook lokaal ‘AAN of UIT’
geschakeld worden. Beide instellingen bepalen samen de toestand van de lamp.
ESM

lokaal

lamp

AAN

AAN

brandt

UIT

AAN

gedoofd

AAN

UIT

gedoofd

Voor niet-permanente armaturen is het veld leeg. Zie ook de Armaturentabel op pag. 37.
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Fysische netwerkstructuur
De verschillende elementen van een ESM-netwerk zijn met elkaar verbonden in een zogenaamde
fysische netwerkstructuur. Een schets van zo een bekabeling ziet u in onderstaande illustratie.

Selecteer ‘Fysische netwerkstructuur’ in het Toon-afrolmenu van de Onderhoud-module om het
scherm met de beschrijving van de fysische netwerkstructuur van uw ESM-installatie te openen.
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In dit scherm kunt u vaststellen hoe alle netwerkelementen (hiërarchisch) met elkaar verbonden zijn
en of alle elementen naar wens functioneren. U kunt hier niets wijzigen; dit doet u eventueel met de
Administrator-instellingen op pag. 128.
Het scherm is ingedeeld in twee:
• In de linkse paneel ziet u de boomstructuur van uw ESM-netwerk met de ‘ESM web controller’
en eventueel nog aangesloten COM-servers en BUS-adapters.
• Rechts ziet u detailinformatie van het geselecteerde netwerkelement in de boomstructuur.
Dit kunnen ‘COM-server’-vakken of ‘BUS-adapter’-vakken zijn.
gemeld wordt, kunt u dit ‘Fysische
Als een communicatiefout in de ESM-installatie
netwerkstructuur’-scherm ook snel en eenvoudig oproepen.
Klik hiertoe rechts in de titelbalk op de [Communicatiefout]-knop met dit pictogram (zie ook
Communicatiestoring op pag. 27).
Het netwerkelement dat een storing veroorzaakt ziet u in de boomstructuur gemarkeerd met een
rood asterisk-symbool *. In de bijbehorende tabel in de rechtse zone ziet u de melding.
Boomstructuur paneel
Klik op een [+]-knop om een niveau open te klappen of klik op een [-]-knop om een niveau dicht
te klappen.
U kunt ook een niveau dubbelklikken om het open en terug dicht te klappen.
Klik één maal op een niveau in de boomstructuur om de bijbehorende COM-poorten of BUSadapters (zie illustratie onder) en hun toestand in de rechtse zone te zien.
COM-servers
Zie rechts in de schermillustratie boven.
‘COM-servers’ tabel
Hier ziet u de COM-servers in het ESM-netwerk.
IP adres
In deze kolom ziet u het adres van een COM-server binnen uw bedrijfsnetwerk.
De eerste COM-server staat voor de ‘ESM web controller’ zelf.
Daaronder volgen COM-servers die er aan gekoppeld zijn via uw bedrijfsnetwerk.
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COM-poort
Dit is de communicatiepoort in de ‘ESM web controller’ waarmee de COM-server
geschakeld wordt.
Naam
Deze naam wordt uitgelezen uit de betreffende COM-server.
Fout
‘OK’ geeft aan dat de communicatie met de betreffende COM-server goed functioneert.
‘Communicatiefout’ geeft aan dat er een storing is.
Aangesloten
Een groen vinkje geeft aan dat adequate COM-server-informatie via de betreffende
COM-poort bekomen is. Een rood kruisje geeft aan dat dit niet in orde is. Een blanco
veld geeft aan dat dit nog niet gebeurd is.
Details vak
In dit vak ziet u informatie over de COM-server geselecteerd in de ‘COM-servers’-tabel
hierboven.
Niveau hoger:
Dit is de naam van het hogere niveau in de boomstructuur waarmee de COM-server
verbonden is.
IP adres:
Dit is het adres van de geselecteerde COM-server binnen uw bedrijfsnetwerk.
COM-poort:
Dit is de communicatiepoort in de ‘ESM web controller’ of in de COM-server waarmee
BUS-adapters en/of armaturen aangestuurd worden.
MAC:
Dit is het unieke lokale hardware adres (het zogenaamde ‘Media Access Control’
identificatienummer) dat aan de geselecteerde COM-server in het netwerk is
toegekend.
Serienr:
Dit serienummer wordt uitgelezen uit de geselecteerde COM-server.
Naam:
Deze naam wordt uitgelezen uit de geselecteerde COM-server.
BUS-adapters
Zie rechts in de schermillustratie onder.
Klik op een COM-poort in de boomstructuur om de detailinformatie over de bijbehorende BUSadapters te zien.
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BUS-adapters tabel
Hier ziet u de BUS-adapters horend bij de COM-server geselecteerd in de boomstructuur.
Segment
In deze kolom ziet u het volgnummer van een BUS-adapter.
Details zone
In dit vak ziet u informatie over de BUS-adapter geselecteerd in de ‘BUS-adapters’-tabel
hierboven.
Niveau hoger:
Dit is de COM-poort in de ‘ESM web controller’ of in de COM-server waarmee de BUSadapter aangestuurd wordt.
Segment:
Dit is het volgnummer van de geselecteerde BUS-adapter.
Aantal BUS-apparaten:
Hier ziet u het aantal apparaten dat gekoppeld is aan de geselecteerde BUS-adapter.
Aantal armaturen:
Hier ziet u het aantal armaturen dat de ‘ESM web controller’ via de geselecteerde BUSadapter aanstuurt en controleert.
Fouten zone
In dit vak ziet u mogelijke foutinformatie over de geselecteerde BUS-adapter.
‘BUS-adapter’-apparaten
Zie rechts in de schermillustratie onder.
Klik op een BUS-adapter in de boomstructuur om de detailinformatie over de bijbehorende ‘BUSadapter’-apparaten te zien.
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Apparaten tabel
Hier ziet u de ‘BUS-adapter’-apparaten in de geselecteerde vertakking van het ESMnetwerk.
Code
In deze kolom ziet u de code van de aangesloten ‘BUS-adapter’-apparaten.
Dit kunnen EBS-units zijn of ook ‘Emergency Unit Gateways’ (EUG; zie ook
Productinformatie op pag. 124) zijn of ook nog ‘draadloze coördinatoren’.
Serienr
Dit is het serienummer van het apparaat aangesloten aan de ‘BUS-adapter’.
Omschrijving
Deze omschrijving wordt uitgelezen uit het betreffende apparaat.
Testen
Deze pictogrammen geven het resultaat weer van een communicatietest.
Het OK-pictogram
goed functioneert.

geeft aan dat de communicatie met de betreffende COM-server

Het Communicatiefoutpictogram

geeft aan dat er een storing is.

Details zone
In deze zone ziet u informatie over het ‘BUS-adapter’-apparaat geselecteerd in de
Apparatentabel hierboven.
Niveau hoger:
Dit is de naam van het hogere niveau in de boomstructuur waarmee het apparaat
verbonden is.
Type:
Afstandsbediening, EUG (Emergency Unit Gateway) of EBS-gateway unit.
Installatiedatum:
Dit is de installatiedatum van het betreffende apparaat.
Referentie:
Dit is het referentienummer van het betreffende apparaat (zie ook Productinformatie op
pag. 124).
Test zone
Testresultaat:
Dit pictogram geeft de communicatietoestand weer zoals in de tabel boven.
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Testcommentaar:
In dit veld ziet u mogelijke testinformatie over de geselecteerde afstandsbediening of
EUG (Emergency Unit Gateway).
Basisadres zone
Deze zone komt alleen voor bij EBS-units.
Basisadres:
Dit getal geeft het adres weer van het eerste armatuur dat aangesloten is op de EBSunit. U kunt dit adres wijzigen.
[Basisadres aanpassen]
Wijzig het adres in bovenstaand veld en klik deze knop om de wijziging door te voeren.



WAARSCHUWING
Deze functie is bedoeld voor de indienststelling van de EBS-unit.
Een wijziging van het basisadres heeft gevolgen voor alle armaturen
behorende bij de EBS-unit. U zult nadien alle armaturen ook terug moeten
toekennen in Installatiebeheer (zie pag. 101).

[Verwijderen]
Deze knop is alleen actief als u een EUG (Emergency Unit Gateway) selecteert. Indien
nodig, kunt u dan met deze knop het apparaat verwijderen.

[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport over het ESM-netwerk aan te maken (zie pag. 30).
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Herstellingsopdrachten
Selecteer Herstellingsopdrachten in het Toon-afrolmenu van de Onderhoudmodule om de tabel met
‘uit te voeren herstellingen’ te zien.



De toestellen waarvoor een melding of een ‘bevestigde melding’ bestaat in het Overzichtbord
(zie pag. 18) ziet u hier terug.

Code, Serienr en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
COM-poort - BUS-adapter
Hier ziet u de identificatie van de COM-server met zijn COM-poort en het volgnummer van de
daaraan gekoppelde BUS-adapter waarlangs de ‘ESM web controller’ de armatuur aanstuurt.
Testresultaat
Mogelijke fouten:



Lampfout

Batterijfout

Elektronicafout

Communicatiefout

‘Autonomietest voortdurend uitgesteld’

Lichtsensorfout

Gloeilampfout

Voor een EBS-unit in de tabel heeft de elektronikafout alleen betrekking op de EBS-unit
zelf.
De lampfout van een EBS-armatuur betekent ofwel een elektronikafout ofwel een lampfout
(fluorescentie of LED). Een lichtsensor- of gloeilampfout bestaat niet voor EBS.

Actie
Dit is een bondige werkinstructie als hulp voor de technicus die de herstelling zal uitvoeren.
[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport te maken van de herstellingsopdrachten die de technicus moet
uitvoeren (zie pag. 30).
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Lampvervangingen
Selecteer Lampvervangingen in het Toon-afrolmenu van de Onderhoud-module om de tabel te zien
met armaturen, waarvan de technicus de lamp heeft vervangen en waarvoor hij of zij de vervanging
met ESMweb heeft geregistreerd.
Deze functie is niet van toepassing voor EBS-units en EBS-armaturen.

Code, Serienummer, Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
Datum van de vervanging
Hier ziet u de datum waarop de vervanging werd geregistreerd. Deze datum is automatisch
ingevoerd bij het registreren in de Lampzone van het Detailsvak van het Armaturen-scherm (zie
pag. 40).

[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport te maken van de lampvervangingen die de technicus heeft
geregistreerd (zie pag. 30).
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Batterijvervangingen
Selecteer Batterijvervangingen in het Toon-afrolmenu van de Onderhoud-module om de tabel te zien
met armaturen, waarvan de technicus de batterij heeft vervangen en waarvoor hij of zij de vervanging
met ESMweb heeft geregistreerd.
Deze functie is niet van toepassing voor EBS-units en EBS-armaturen.

Code, Serienr, Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
Datum van de vervanging
Hier ziet u de datum waarop de vervanging werd geregistreerd. Deze datum is automatisch
ingevoerd bij het registreren in de Batterijzone van het Detailsvak van het Armaturen-scherm (zie
pag. 40).

[Rapport aanmaken]
Klik op deze knop om een rapport te maken van de batterijvervangingen die de technicus heeft
geregistreerd (zie pag. 30).
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Preventief onderhoud voor lampen
Selecteer ‘Preventief onderhoud voor lampen’ in het Toon-afrolmenu van de Onderhoud-module om
de tabel te zien met de toestand van de armatuurlampen.
U ziet hier het overzicht van de armaturen met de tijd dat de lamp heeft gebrand en de laatste
lampvervanging.
Op basis van deze gegevens kunt u beslissen welke armatuurlampen aan vervanging toe zijn. Zodra
dit gebeurd is, kunt u hier ook de vervanging registreren.
Deze functie is niet van toepassing voor EBS-units en EBS-armaturen.

Lampbrandtijd afrolmenu
U kunt een selectie maken in functie van de brandtijd van de lampen met dit tweede afrolmenu.
De verwachte brandtijd is functie van de lampsoort (zie Lampcode op pag. 40). De effectieve
brandtijd is in de tabel aangegeven (zie onder).
Toon alle armaturen
Standaard ziet u het overzicht van alle armaturen.
Lampbrandtijd < verwachte levensduur
Overzicht van de armaturen met lampen die nog niet aan vervanging toe zijn.
Lampbrandtijd > verwachte levensduur
Overzicht van de armaturen met lampen die in aanmerking komen om preventief te worden
vervangen.
Lampbrandtijd > 150%
Overzicht van de armaturen met lampen die best zo snel mogelijk vervangen worden.
Code, Serienr, Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
Lampbrandtijd (uren)
Het aantal uren dat de lamp van de armatuur gebrand heeft.
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Verwachte levensduur
Het gemiddelde aantal uren dat de lamp normaal moet kunnen branden.
Laatste lampvervanging
De datum waarop de huidige lamp werd geïnstalleerd. Een leeg veld geeft aan dat nog steeds de
oorspronkelijke lamp in gebruik is.
Datum:
Als u een lampvervanging wenst te registreren op een andere dag dan de huidige, klik dan in dit
veld om de kalender te openen en de vervangingsdatum te selecteren. Kies eventueel een
andere maand met de [volgende] en/of [vorige] pijltjes in de kalenderbalk bovenaan.
[Registreer lampvervanging]
Selecteer een armatuur in de tabel en klik deze knop om de datum van de lampvervanging vast
te leggen. Bevestig met [OK] in het dialoogvenster dat zich opent.
De applicatie zet de lampbrandtijd van de armatuur op nul.



U kunt de datum achteraf niet meer wijzigen!
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Preventief onderhoud voor batterijen
Selecteer ‘Preventief onderhoud voor batterijen’ in het Toon-afrolmenu van de Onderhoud-module om
de tabel te zien met de toestand van de armatuurbatterijen.
U ziet hier het overzicht van de armaturen met het resultaat van de laatste autonomietest en de
laatste batterijvervanging.
Op basis van deze gegevens kunt u beslissen welke armatuurbatterijen aan vervanging toe zijn. Zodra
dit gebeurd is, kunt u hier ook de vervanging registreren.
Deze functie is niet van toepassing voor EBS-units en EBS-armaturen.

Autonomie afrolmenu
U kunt een selectie maken in functie van de noodzaak tot vervanging met dit tweede afrolmenu.
Toon alle armaturen
Standaard ziet u het overzicht van alle armaturen.
Noodzakelijke batterijvervangingen
Overzicht van de armaturen met batterijen die onvoldoende kunnen opladen om de
vooropgestelde (gedeclareerde) autonomie te halen.
Code, Serienr, Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
Autonomietestresultaat (minuten)
Het aantal minuten dat de batterij van de armatuur nog energie kan leveren om de lamp te doen
branden in noodwerking. Deze waarde werd gemeten tijdens de laatste autonomietest van de
armatuur (zie ook pag. 41).
Autonomie
Het aantal minuten dat de armatuur autonoom moet kunnen branden. Dit is de zogenaamde
gedeclareerde autonomie.
Laatste batterijvervanging
De datum waarop de huidige batterij werd geïnstalleerd. Een leeg veld geeft aan dat nog steeds
de oorspronkelijke batterij in gebruik is.
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Datum:
Als u een batterijvervanging wenst te registreren op een andere dag dan de huidige, klik dan in
dit veld om de kalender te openen en de vervangingsdatum te selecteren. Kies eventueel een
andere maand met de [volgende] en/of [vorige] pijltjes in de kalenderbalk bovenaan.
[Registreer batterijvervanging]
Selecteer een armatuur in de tabel en klik deze knop om de datum van de batterijvervanging vast
te leggen. Bevestig met [OK] in het dialoogvenster dat zich opent.
De applicatie zet het testresultaat op blanco.



U kunt de datum achteraf niet meer wijzigen!
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Netwerkstructuur beheren
Als u de eerste keer op de [Installatiebeheer]-knop
van de Installatiebeheer-module.



klikt, ziet u aanvankelijk onderstaand scherm

Als u als ESMweb-gebruiker geen Installatiebeheer-rechten heeft of niet met Configuratiemodus
bent aangemeld, ziet u deze knop niet. U kunt bijgevolg de logische structuur van de installatie
niet wijzigen.
U kunt de installatiestructuur wel raadplegen in het Zoeken-vak van de Armaturenmodule en de
Onderhoudmodule (zie pag. 32) en ook in de ‘Logische installatiestructuur’ (zie pag. 81).
Indien van toepassing, ziet u ook de installatiestructuur van de EBS-units in het Zoeken-vak van
de Systeemoverzicht-module (zie pag. 46).

U beheert de ESM-installatie door middel van een ‘ESM web controller’. Dit is de unit waarin alle ESMgegevens bewaard en verwerkt worden en waarmee de installatie aangestuurd wordt.
Om dit mogelijk te maken moet een logische installatiestructuur gedefinieerd zijn. Dit is een
boomstructuur met niveaus waarin u alle armaturen van de ESM-installatie onderbrengt.
Deze structuur kunt u hier op elk ogenblik aanpassen aan de reële situatie.

In het linkervak kunt u door de logische installatiestructuur navigeren (zoals ook aangegeven op
pag. 81). Telkens u een element uit de structuur selecteert, ziet u in het rechtse vak de bijbehorende
armaturen of de onderliggende niveaus (zie de overige paragrafen van dit hoofdstuk).
U kunt de structuur aanpassen met de knoppen boven het ‘Structuur:’-vak.
ESM web controller
De top van de boomstructuur draagt aanvankelijk deze naam.
Gebruik het ‘Niveau hernoemen’-item van het ‘pop-up’-menu (zie onder) om deze naam te
vervangen door de naam van de omgeving waarin u werkt (bijvoorbeeld de naam van de
bedrijfsvestiging of van het gebouw).
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Selecteer telkens eerst het niveau in de structuur waar u een wijziging wilt aanbrengen. Klik op de
[+] en de [-] knoppen om een niveau open, respectievelijk dicht te klappen.

[Niveau toevoegen]
Klik op deze knop om het dialoogvenster te openen waarin u de naam van het nieuwe niveau
typt. Klik op [Niveau toevoegen] in het dialoogvenster om te bevestigen. Het nieuwe niveau wordt
een subniveau van het eerder geselecteerde niveau.
[Niveau verwijderen]
Klik op deze knop om het dialoogvenster te openen waarmee u de verwijdering bevestigt. Klik
[OK] om het geselecteerde niveau te verwijderen.



U kunt geen niveaus verwijderen waarvoor nog onderliggende niveaus of bijbehorende
armaturen bestaan. U moet deze voorafgaand verwijderen (zie ook ‘Gedetecteerde
armaturen toekennen (en verwijderen)’ op pag. 101).

[Naar boven verplaatsen]
Klik deze knop om het geselecteerde niveau één positie naar boven in de boomstructuur te
brengen.
[Naar beneden verplaatsen]
Klik deze knop om het geselecteerde niveau één positie naar beneden in boomstructuur te
brengen.
[Naar links verplaatsen]
Klik deze knop om een niveauverhoging op het geselecteerde niveau toe te passen.
[Naar rechts verplaatsen]
Klik deze knop om een niveauverlaging op het geselecteerde niveau toe te passen.
[Boomstructuur openen]
Klik deze knop om de volledige boomstructuur open te klappen.

Pop-up menu
Selecteer een niveau in de boomstructuur en klik de rechtse muisknop. Het ‘pop-up’-menu
verschijnt.
Niveau toevoegen menu-item
Idem [Niveau toevoegen]-knop boven.
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Niveau hernoemen menu-item
Klik op dit menu-item om het dialoogvenster te openen waarin u de nieuwe naam van het
bestaande niveau wijzigt. Klik op [Niveau hernoemen] in het dialoogvenster om te
bevestigen.
Niveau verwijderen menu-item
Idem [Niveau verwijderen]-knop boven.

[Rapport aanmaken]
Selecteer een niveau en klik deze knop om het overzicht aan te maken van de geïnstalleerde
armaturen in het geselecteerde niveau en alle onderliggende niveaus (zie ook pag. 30).
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Gedetecteerde armaturen toekennen (en verwijderen)
Dit tabblad verschijnt in het rechtervak van het Installatiebeheer-scherm als u in het ‘Structuur:’-vak
links een niveau selecteert waarvoor geen onderliggende niveaus bestaan. Indien nodig moet u ook
nog boven in het vak op de tab ‘Gedetecteerde armaturen toekennen’ klikken.
Gedetecteerde armaturen zijn armaturen die zich hebben aangemeld bij de ‘ESM web controller’,
maar die nog niet zijn toegewezen aan een niveau.
Indien van toepassing, kunnen de gedetecteerde armaturen ook EBS-armaturen en EBS-units zijn.



Om een armatuur te kunnen toewijzen aan een niveau, moet dat niveau op het laagste niveau
van de boomstructuur staan (er mogen geen onderliggende niveaus meer zijn).

Aan het geselecteerde niveau kunt u een door de ‘ESM web controller’ gedetecteerde armatuur
toewijzen of er een reeds toegewezen armatuur uit verwijderen.
Tenslotte kunt u hier ook een ‘niet-toegekende armatuur’ definitief uit de installatie verwijderen
(bijvoorbeeld in geval van afbraak).
Gedetecteerde, niet toegekende armaturen tabel
Dit is de rechtse tabel van het tabblad. Zie ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
pictogram
voor een EBS-unit.
Indien van toepassing, ziet u in deze kolom een EBS pictogram
Code
Deze code is een voorlopige, automatisch door het ESM-systeem toegekende,
herkenningscode.
Serienr
Dit nummer is uniek en werd door het ESM-systeem uitgelezen uit de interne elektronica van
het toestel. U kunt het ook aflezen op het label van de armatuur.
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communicatie
Als een toestel niet meer verbonden is met het ESM-netwerk, verschijnt het
Communicatiefout-pictogram
definitief verwijderen (zie onder).

in deze kolom. Alleen op dat ogenblik kunt u het toestel

[Armaturen toekennen]
Selecteer één of meerdere armaturen of EBS-units in de ‘niet toegekende’-tabel en klik deze
knop om de toestellen naar de ‘toegekende’-tabel over te brengen.
Het toestel is dan toegewezen aan het geselecteerde niveau in de boomstructuur.
[Armaturen verwijderen uit niveau]
Selecteer één of meerdere armaturen of EBS-units in de ‘toegekende’-tabel links en klik deze
knop om de toestellen naar de ‘niet-toegekende’-tabel over te brengen.
Toegekende armaturen voor niveau tabel
Dit is de linkse tabel van het tabblad. Zie ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
Code, Omschrijving, Serienr
Zie Armatuurinfo en Tabelmanipulatie op pag. 26.
U kunt in de velden Code en Omschrijving klikken en vervolgens de tekst ingeven of
wijzigen.
Installatiedatum
De herkenningsdatum bij de eerste aansluiting van de armatuur verschijnt automatisch in dit
veld.
Als u de datum wilt wijzigen, klik dan in dit veld en selecteer de datum in de kalender die
verschijnt. Als de datum reeds ingevuld was, ziet u de betreffende maand.
Referentie
Dit referentienummer komt overeen met de barcode van het toestel, die uitgelezen is uit de
elektronica. Hieruit leidt het ESM-systeem het type van het toestel, de vervanglamp en de
vervangbatterij af.
U kunt dit veld editeren als het niet automatisch ingevuld is. Dit is het geval voor armaturen
die gekoppeld zijn via een Emergency Unit Gateway (EUG). Het nummer dat u ingeeft moet
overeenkomen met een Referentie-nummer van Productinformatie (zie pag. 124).
pictogram
In deze kolom ziet u, indien van toepassing, het pictogram van een EBS-unit

.

[Vervangen]
Selecteer één (en slechts één) armatuur in de ‘toegekende’-tabel (links).
Klik op de [Vervangen]-knop om een dialoogvenster te openen waarin u een lijst ziet van
gedetecteerde en ‘nog niet toegekende’ armaturen. Selecteer een armatuur in deze lijst en klik op
[Vervangen] onder de lijst.
De identificatiegegevens en zowel de testinstellingen als de schakelinstellingen van de oude
armatuur worden nu overgenomen door de nieuwe armatuur die overgebracht is naar de
‘toegekende’-tabel.
De oude armatuur is meteen verplaatst naar de rechtse ‘niet-toegekende’-tabel.
[Knipperen]
Selecteer één of meerdere armaturen in één van beide tabellen en klik deze knop om de groene
led en de lamp van de armatuur of armaturen te doen knipperen. U kunt op deze wijze een
armatuur gemakkelijk herkennen in de reële omgeving.
Deze functie is niet van toepassing voor EBS-armaturen.
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[Stop knipperen]
Klik deze knop om het knipperen van alle armaturen te stoppen.



Het knipperen stopt om veiligheidsredenen automatisch na 20 minuten.

[Verwijderen]
Eerst moet u een armatuur fysisch verwijderen uit de ESM-installatie.
in de ‘Gedetecteerde, niet toegekende
Hierdoor verschijnt het Communicatiefout-pictogram
armaturen’-tabel rechts (zie boven). Selecteer de armatuur en klik op deze knop om de armatuur
definitief uit de installatiestructuur te verwijderen.
U moet de verwijdering vervolgens bevestigen met de [OK]-knop in een dialoogvenster.
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Niveau-illustraties beheren
Dit vak verschijnt rechts in het Installatiebeheer-scherm als u in het ‘Structuur:’-vak links een niveau
selecteert dat één of meer onderliggende niveaus bevat.
In dit vak kunt u een illustratie (foto, kaart of plan) koppelen aan een geselecteerd niveau en op deze
illustratie kunt u dan de onderliggende niveaus aanduiden met een rechthoek.

Het illustratiebestand moet zich in een folder bevinden waartoe u toegang heeft via uw PC. De
kenmerken waaraan het bestand moet voldoen, ziet u in het vak onder de naam van het niveau.
[Browse]
Klik deze knop om het venster te openen waarmee u naar het illustratiebestand op uw PC kunt
navigeren. Na de selectie, ziet u het pad en de naam van het bestand in het veld links naast de
[Browse]-knop.
[Niveau-illustratie opladen]
Klik deze knop om de illustratie op te laden en toe te voegen aan het geselecteerde niveau. Als
de illustratie niet voldoet aan de vereiste kenmerken (zoals aangegeven in dit vak), ziet u een
foutmeldingsdialoog.
Onderliggende niveaus tabel
In deze tabel ziet u één of meerdere onderliggende niveaus van het geselecteerde niveau.
Naam
De naam van het onderliggend niveau.
Niveau verbonden met weergaverechthoek op de illustratie
U ziet dit pictogram in de tabel als een onderliggend niveau grafisch met een rechthoek
aangegeven is op de illustratie (zie onder).
De rechthoek licht rood op als u het onderliggende niveau selecteert in de tabel.
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Als u een onderliggend niveau selecteert in de ‘Onderliggende niveaus’-tabel (zie boven) zijn de
volgende knoppen boven de illustratie actief:

[Niveau-illustratie verwijderen]
Klik deze knop om de illustratie te verwijderen.



U moet altijd eerst een illustratie verwijderen als u ze door een andere wilt vervangen.

[Teken een rechthoek]
Klik deze knop om de zone van het onderliggende niveau aan te duiden op de illustratie.
Volg de instructies die onder de illustratie verschijnen.
U kunt ook zonder meer voor het geselecteerde niveau een nieuwe rechthoek aanduiden om een
bestaande weergaverechthoek te vervangen.
[Verwijder de weergaverechthoek van de illustratie]
Klik deze knop om het dialoogvenster te openen waarmee u de weergaverechthoek van het
geselecteerde onderliggende niveau van de illustratie verwijdert. Klik [OK] om de verwijdering te
bevestigen.
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Illustraties toevoegen en armaturen plaatsen
Dit tabblad verschijnt in het rechtervak van het Installatiebeheerscherm als u in het ‘Structuur:’-vak
links een niveau selecteert waarvoor geen onderliggende niveaus gedefinieerd zijn.
Klik ook nog boven in het vak op de tab ‘Illustraties toevoegen en armaturen plaatsen’.
In dit vak kunt u een illustratie (foto, kaart of plan) koppelen aan een geselecteerd niveau. Op deze
illustratie kunt u vervolgens de onderliggende armaturen en, indien van toepassing, EBS-units
aanduiden met een pictogram.

Het illustratiebestand moet zich in een folder bevinden waartoe u toegang heeft via uw PC. De
kenmerken waaraan het bestand moet voldoen, ziet u in het vak onder de naam van het niveau.
[Browse]
Klik deze knop om het venster te openen waarmee u naar het illustratiebestand op uw PC kunt
navigeren. Na de selectie, ziet u het pad en de naam van het bestand in het veld links naast de
[Browse]-knop.
[Niveau-illustratie opladen]
Klik deze knop om de illustratie op te laden en toe te voegen aan het geselecteerde niveau. Als
de illustratie niet voldoet aan de kenmerken (zoals aangegeven in dit vak), ziet u een
foutmeldingsdialoog.
Toegekende armaturen tabel
In deze tabel ziet u de armaturen die u reeds eerder heeft toegekend aan het geselecteerde
niveau (zie pag. 101).
Code, Serienr en Omschrijving
Zie Armatuurinfo en ook Tabelmanipulatie op pag. 26.
of
Armatuur of EBS-unit geplaatst op de illustratie
Als een toestel op de illustratie geplaatst is, ziet u in deze kolom het geplaatst-pictogram.
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Als u een toestel selecteert in de ‘Toegekende armaturen’-tabel (zie boven) zijn de onderstaande
knoppen boven de illustratie actief.

[Niveau-illustratie verwijderen]
Klik op deze knop als u de niveau-illustratie wilt verwijderen en bevestig door [OK] te klikken in
het dialoogvenster dat zich opent.



U moet altijd eerst een illustratie verwijderen als u ze door een andere wilt vervangen.

[Plaats een armatuur op de illustratie]
Selecteer een armatuur of EBS-unit in de tabel en klik deze knop om de locatie van het toestel op
de illustratie te (ver)plaatsen. Volg verdere instructies onder de illustratie.
op de illustratie en het ‘geplaatst armatuur’U ziet het ‘geselecteerd armatuur’-pictogram
in de tabel.
pictogram
Indien van toepassing, ziet u het ‘EBS-unit’-pictogram
unit’-pictogram

op de illustratie en het ‘geplaatst EBS-

in de tabel.

[Verwijder een armatuur van de illustratie]
Klik op een toestel in de tabel of op de illustratie, klik op deze knop en klik [OK] in het
dialoogvenster dat zich opent om het armatuur- of EBS-unitpictogram uit de illustratie en de tabel
te verwijderen.
[Knipperen]
Selecteer één of meerdere armaturen in de tabel en klik deze knop om de groene led en de lamp
van de armatuur te doen knipperen. U kunt op deze wijze de armatuur gemakkelijk herkennen in
de reële omgeving. Deze functie is niet van toepassing voor EBS-armaturen.
[Stop knipperen]
Klik deze knop om het knipperen van alle armaturen te stoppen.



Het knipperen stopt om veiligheidsredenen automatisch na 20 minuten.
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Voorkeuren
Klik op de ‘Voorkeuren en instellingen’-knop
om de ‘Voorkeuren en instellingen’-module te
openen. Selecteer Voorkeuren in het linkervak om de bedrijfsinformatie te zien en aan te passen.



U kunt de bedrijfsinformatie alleen wijzigen als u als ESMweb-gebruiker Systeembeheerrechten heeft (zie pag. 122).

[Bewaren]
Klik op deze knop onderaan het scherm om alle wijzigingen, die u aanbrengt in het vak van dit
scherm, onmiddellijk te bewaren.



De gegevens die u typt in het vak van dit scherm gaan verloren als u niet op [Bewaren] klikt.

Bedrijfsinformatie
In dit vak vult u de coördinaten van uw bedrijf in.
Bedrijfsinformatie mee opnemen in rapporten aankruisvakje
Als u dit aankruisvakje activeert, wordt alle bedrijfsinformatie, die u in dit vak invult, opgenomen in
de rapporten van deze ESMweb-applicatie.
Bedrijfscoördinaten
Typ de bedrijfsinformatie in al deze velden.
Bedrijfslogo:
Het bedrijfslogobestand moet van het JPG-formaat zijn met een maximale resolutie van 100x100
pixels en mag geen alfakanaal hebben (transparante kleur).
[Browse]
Klik op deze knop om het ‘bestand selecteren’ dialoogvenster te openen waarmee u het
bedrijfslogobestand opzoekt.
Na bevestiging verschijnt het pad en de naam van het bestand in het Bedrijfslogo veld.
Als u op [Bewaren] klikt (zie boven), verschijnt het bedrijfslogo onder in het vak.



U kunt het logo niet wissen. U kunt het alleen vervangen door een ander logo (of een
blanco JPG-bestand).
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Instellingen
Selecteer Instellingen in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om de
onderstaande instellingen te zien en aan te passen.



U kunt deze instellingen alleen wijzigen als u als ESMweb-gebruiker Systeembeheer-rechten
heeft (zie pag. 122).

[Bewaren]
Klik op deze knop onderaan het scherm om alle wijzigingen, die u aanbrengt in de vakken van dit
scherm, onmiddellijk te bewaren.



De gegevens die u invult in de verschillende vakken van dit scherm gaan verloren als u niet op
[Bewaren] klikt.

Back-up
In dit vak stelt u de gegevens in die nodig zijn om dagelijks een back-up te maken van alle ESMwebdata. Zowel de instellingen als alle resultaten van het ESM-beheer, opgeslagen in de ESM-database,
worden gekopieerd.



Al deze gegevens kunnen te allen tijde in een nieuwe ‘ESM web controller’ geladen worden,
mocht de actuele controller defect raken.

‘Back-up’-bestand aanmaken aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u wilt dat dagelijks een back-up gemaakt wordt.
Tijd: nn:nn afrolmenu’s
Klik in het uren-afrolmenu en vervolgens in het minuten-afrolmenu om het tijdstip van de
dagelijkse back-up te kiezen.
Back-up kopiëren naar FTP-server aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u wilt dat het ‘back-up’-bestand bewaard wordt op een server.
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Als u dit vakje niet aankruist, wordt de back-up enkel bewaard in de ‘ESM web controller’.
FTP-server toegang
Typ de toegangsgegevens voor de FTP-server in de verschillende velden. De noodzakelijke
informatie hiervoor kunt u wellicht bekomen van uw ICT-verantwoordelijke.

Exporteren
In dit vak stelt u de gegevens in die nodig zijn om regelmatig bestanden aan te maken (in het CSVformaat) met de actuele toestand van de ESM-installatie. Dezelfde exportbestanden als aangegeven
onder ‘Import en Export’ op pag. 113 zullen geëxporteerd worden.



Deze gegevensbestanden kunt u gebruiken voor verdere analyse van de ESM-installatie door
andere systemen.

Exportbestanden aanmaken aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u wilt dat dagelijks de exportbestanden gemaakt worden.
Tijd: nn:nn afrolmenu’s
Klik in het uren-afrolmenu en vervolgens het minuten-afrolmenu om het tijdstip van de
dagelijkse aanmaak te kiezen.
Exportbestanden kopiëren naar FTP-server aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u wilt dat de exportbestanden bewaard worden op een server.
Als u dit vakje niet aankruist, worden de exportbestanden enkel bewaard op de ‘ESM web
controller’.
FTP-server toegang
Typ de toegangsgegevens voor de FTP-server in de verschillende velden. De noodzakelijke
informatie hiervoor kunt u wellicht bekomen van uw ICT-verantwoordelijke.

Schakelen
Schakelen van armaturen toelaten in ESM aankruisvakje
Als u dit vakje aankruist, kunt u toelaten de permanente armaturen te schakelen vanuit deze
ESMweb-applicatie – zowel manueel (zie pag. 40) als automatisch (zie pag. 73).
Als dit vakje niet aangekruist is, branden de lampen van alle permanente armaturen voortdurend.
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Import en Export
Selecteer ‘Import en Export’ in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om de
‘Import en Export’-commando’s uit te voeren.

De bestanden die u exporteert of importeert zijn alle van het CSV-formaat (in een txt-bestand).

Bestand exporteren
Klik op één van de volgende hyperlinks om een specifiek bestand te openen of op te slaan in een map
naar keuze.
Exporteer boomstructuur hyperlink
Met deze hyperlink exporteert u het ‘tree.txt’-bestand. Dit bestand bevat de ‘logische
installatiestructuur’ van de ESM-installatie die u heeft aangemaakt (zie pag. 98).
Exporteer gegevens armaturen hyperlink
Met deze hyperlink exporteert u het ‘export.txt’-bestand. Dit bestand bevat alle armaturen van de
ESM-installatie.
Exporteer gegevens armaturen ‘plus’ hyperlink
Met deze hyperlink exporteert u het ‘explus.txt’-bestand. Dit bestand bevat meer uitgebreide
gegevens over alle armaturen van de ESM-installatie.
Exporteer productinformatie hyperlink
Met deze hyperlink exporteert u het ‘user_ref.txt’-bestand. Dit bestand bevat de productinformatie
die u heeft aangemaakt (zie pag. 124).

Bestand importeren



U kunt de ‘Bestand importeren’-functie alleen gebruiken als u als ESMweb-gebruiker
Installatiebeheer-rechten (zie pag. 122) heeft en als u zich heeft aangemeld in
Configuratiemodus (zie pag. 16).

Tijdens de installatie van een nieuwe ESMweb-omgeving worden configuratiegegevens ingevoerd.
Ter vereenvoudiging van een grote installatie kan vooraf een CSV-bestand met de meeste gegevens
aangemaakt worden. Met deze functie kunt u dit bestand importeren.



Als u ETAP-noodverlichtingarmaturen heeft geïnstalleerd van een nieuw type, moet u ook het
‘esm_ref.txt’-bestand met de meest recente Referentie-gegevens (zie ook pag. 42 en pag. 101)
van de ETAP-website downloaden en hier opladen in ESMweb.
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[Browse]
Klik deze knop om met het ‘bestand selecteren’-dialoogvenster het importbestand op uw PC op te
zoeken. Na bevestiging verschijnt het pad en de bestandnaam in het invulveld.
[Import]
Klik op deze knop om het bestand daadwerkelijk in te voeren.

Importresultaten
Het importeren van gegevensbestanden in deze ESMweb-applicatie gebeurt in de achtergrond terwijl
u verder kunt werken.
Als het importeren klaar is, kunt u in dit vak het resultaat van de verwerking raadplegen door op de
hyperlink te klikken.
Manuele back-ups
[Maak een manuele back-up]
Klik op deze knop om een back-up van uw ESM-systeem te maken. De back-up wordt op de
achtergrond gemaakt terwijl u kunt blijven werken. Wanneer de back-up is voltooid, kunt u de
resultaten van het proces raadplegen door op de hyperlink te klikken.
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Meldingen
Selecteer Meldingen in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om de onderstaande
instellingen te zien en aan te passen.



U kunt de meldingsinstellingen alleen wijzigen als u als ESMweb-gebruiker Systeembeheerrechten heeft (zie pag. 122).

[Bewaren]
Klik op deze knop onderaan het scherm om alle wijzigingen, die u aanbrengt in de vakken van dit
scherm, onmiddellijk te bewaren.



De gegevens die u invult in de verschillende vakken van dit scherm gaan verloren als u niet op
[Bewaren] klikt.

E-mail
Met deze instellingen kunt u ervoor zorgen dat alle (fout)meldingen ook gesignaleerd worden naar
welbepaalde e-mail-adressen.
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Melding vak
Verstuur een e-mail bij meldingen. aankruisvakje
Activeer de e-mailmelding met dit aankruisvakje.
Altijd een e-mail versturen. aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als u wenst dat er altijd een e-mail wordt verzonden, ook als er niets
te melden valt.
Naar: en Cc:
Typ de e-mailadressen die een bericht moeten ontvangen.
Frequentie afrolmenu
Kies voor dagelijkse of wekelijkse verzending van de meldingen uit de voorbije periode.
Tijd: nn:nn afrolmenu’s
Leg met deze afrolmenu’s het tijdstip (uren en minuten) vast waarop de e-mail moet
verzonden worden.
Taalinstelling voor e-mail afrolmenu
Klik in het afrolmenu om de taal te selecteren.
Connectie vak
Typ de toegangsgegevens voor de mailserver in de verschillende velden. De noodzakelijke
informatie hiervoor kunt u wellicht bekomen van uw ICT-verantwoordelijke.
Mailserver:
Typ de naam van de mailserver.
Poort:
Typ de communicatiepoort van de mailserver.
Mailserver heeft authenticatie nodig aankruisvakje
Kruis dit vakje aan als de mailserver een gebruikersidentificatie nodig heeft.
Gebruikersnaam:
Typ de gebruikersnaam die door de mailserver gekend is.
Wachtwoord:
Typ het bijbehorende wachtwoord.
Encryptie: afrolmenu
Kies de gewenste encryptiemethode voor de communicatie van de gegevens.
Verzender vak
Typ de verzendergegevens waardoor de ESMweb-berichten door de ontvanger herkend kunnen
worden.
Naam:
Type de naam van de verzender.
E-mail:
Typ het e-mailadres van de verzender.
[Verstuur een testbericht]
Klik deze knop om een testbericht te laten verzenden naar de ontvanger(s).

Potentiaalvrije contacten
Uw ‘ESM web controller’ kan uitgerust zijn met ‘potentiaalvrij contact’-modules. Deze modules geven
door middel van vier (galvanisch gescheiden) potentiaalvrije contacten de globale toestand van uw
ESM-noodverlichtingsysteem door aan een gebouwbeheerssysteem of een brandcontrolesysteem.
In dit vak ziet u de toestand van deze vier potentiaalvrije contacten, aangegeven met een groen of
rood vierkantje. Het inhoud van het vak is uitgegrijsd als de ‘potentiaalvrij contact’-modules niet
aanwezig zijn of niet operationeel zijn.
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Actieve verbinding
U gebruikt deze radioknoppen om de ‘potentiaalvrij contact’-modules in of uit te schakelen.
Ja radioknop
Klik deze radioknop om de modules te activeren.
Neen radioknop
Na het opstarten van de ‘ESM web controller’ en/of de ‘potentiaalvrij contact’-modules is
deze radioknop standaard actief.
Klik deze radioknop om de modules terug te deactiveren.
Contact 1 – ‘Potentiaalvrij contact’-module OK / ‘Potentiaalvrij contact’-module niet OK
De ‘ESM web controller’ controleert permanent de verbinding met de ‘potentiaalvrij contact’modules en de werking ervan.
Een groen vierkantje geeft aan dat de signalen van de ‘potentiaalvrij contact’-modules
betrouwbaar zijn.
Een rood vierkantje geeft aan dat de verbinding of de werking niet in orde is (contact 1 is open).
[Test] / [Stop]
Klik op de bijbehorende [Test]-knop om het contact te testen.
Naast het bijschrift van het contact verschijnt “(Test)” (zoals voor contact 2 in de illustratie
hierboven) en het knop-opschrift wijzigt.
Het contact gaat open tijdens de test. Het rood vierkantje geeft nu aan dat het contact goed
functioneert. Klik op [Stop] om de test terug te deactiveren.
De knop is uitgegrijsd in geval van een ESM-fout; u kunt de test dan niet uitvoeren.
Contact 2 – Geen armatuurfout(en) / Armatuurfout(en)
Een groen vierkantje geeft aan dat alle noodverlichtingsarmaturen van de ESM-installatie foutloos
werken.
Een rood vierkantje geeft aan dat voor één of meer armaturen een fouttoestand gedetecteerd is
(contact 2 is open); zie ook Foutmeldingen op pag. 21.
[Test] / [Stop]
Idem als voor de knoppen van contact 1.
Contact 3 – Geen communicatiefout(en) / Communicatiefout(en)
Een groen vierkantje geeft aan dat er nergens een communicatiefout is; niet in het ESM-netwerk
en ook niet met één van de noodverlichtingsarmaturen of apparaten in het netwerk.
Een rood vierkantje geeft aan dat er ergens een communicatiefout is (contact 3 is open); zie ook
‘Fysische netwerkstructuur’ op pag. 83.
[Test] / [Stop]
Idem als voor de knoppen van contact 1.
Contact 4 – Geen armaturen in noodwerking / Armaturen in noodwerking
Een groen vierkantje geeft aan dat er nergens een noodverlichtingsarmatuur in noodwerking is of
(tijdens de noodwerking) ook niet in rust gezet is.
Een rood vierkantje geeft aan dat er ergens in de ESM-installatie noodwerking is (contact 4 is
open); zie ook ‘Waaktoestand of Noodwerking en Rusttoestand’ op pag. 19.
[Test] / [Stop]
Idem als voor de knoppen van contact 1.
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Herinnering
In het Overzichtbord ziet u de meldingen van het ESMweb-systeem (zie pag. 22). Deze meldingen
moet u bevestigen.
Hierbij wordt automatisch een vervaldag opgegeven voor de herinnering aan de melding, in geval er
ondertussen niets mee gebeurt (zie pag. 23).
De standaardperiode tussen de meldingsbevestiging en de vervaldag bepaalt u hier.
Bevestigde meldingen vervallen na : nn dagen
Typ het aantal dagen en klik op [Bewaren].
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Gebruikers
Selecteer Gebruikers in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om de tabel met
gebruikersinstellingen te zien en aan te passen.



U kunt de gebruikersinstellingen alleen wijzigen als u als ESMweb-gebruiker Systeembeheerrechten heeft (zie pag. 122).



De naam in de eerste kolom is de gebruikersnaam voor de ESMweb-applicatie en de
bijbehorende initialen worden gebruikt op het ogenblik dat die gebruiker gegevens registreert
met de applicatie.

Rechten van de gebruikers
= van toepassing;

= niet van toepassing.

Geactiveerd
Als dit veld van toepassing is, kan de betreffende gebruiker de applicatie gebruiken. Met ‘niet van
toepassing’ stelt u de gebruiker buiten dienst, zonder zijn gegevens te verliezen.
Receptionist
Een gebruiker met deze rechten kan alleen een beperkt Overzichtbord consulteren. Hij kan
waaktoestand, noodwerking of een communicatiefout vaststellen en eventuele meldingen of
‘bevestigde meldingen’ bekijken. Hij kan niets wijzigen.
Consultatie
Een gebruiker met deze rechten kan het Overzichtbord, alle Armaturen-informatie en alle
Onderhoud-informatie consulteren, maar niets wijzigen.
Onderhoud
Een gebruiker met deze rechten (bijvoorbeeld een technicus) kan ingrijpen op de registraties van
meldingen en interventies.



Deze gebruiker kan de test- en schakelinstellingen wijzigen als hij of zij het
Configuratiemodus-aankruisvakje activeert bij het aanmelden (zie pag. 16).
Installatiebeheer
Een gebruiker met deze rechten kan de configuratie van de ESM-installatie aanpassen. Hij of zij
moet hiertoe bovendien het Configuratiemodus-aankruisvakje bij het aanmelden activeren (zie
pag. 16).
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De schermen waar de Installatiebeheer-rechten van toepassing zijn worden in deze
handleiding expliciet aangegeven.
Systeembeheer
Een gebruiker met deze rechten kan de ESMweb-systeemgegevens aanpassen.



De schermen waar de Systeembeheer-rechten van toepassing zijn worden in deze
handleiding expliciet aangegeven.
Automatisch afmelden
Als dit item van toepassing is, wordt de inactieve gebruiker automatisch uitgelogd van de
ESMweb-applicatie na het aantal minuten aangegeven in de minuten-kolom (zie onder).
minuten
Het aantal minuten waarna een gebruiker afgemeld wordt, indien van toepassing (zie boven).



Als u zich met ‘Configuratiemodus actief’ aangemeld heeft, wordt u automatisch afgemeld
na 15 minuten ongeacht uw persoonlijke instelling.

Nieuwe of te wijzigen gebruiker
Met de knoppen onderaan de gebruikerstabel kunt u de gebruikersinstellingen wijzigen.
[Nieuw]
Klik deze knop om het ‘Nieuwe gebruiker’-venster te openen.

In dit venster kunt u de gegevens van de nieuwe gebruiker typen en zijn gebruikersrechten
aankruisen (zie vorige paragraaf op pag. 119).
Klik [OK] om de nieuwe gebruiker aan te maken.
[Wijzigen]
Selecteer een gebruiker in de tabel en klik deze knop om het ‘Gebruiker wijzigen’-venster te
openen (gelijkaardig met ‘Nieuwe gebruiker).
In dit venster kunt u de gegevens van de gebruiker wijzigen en zijn gebruikersrechten aanpassen
(zie vorige paragraaf op pag. 119).
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Klik [OK] om de gewijzigde gebruikersgegevens te bewaren.
[Verwijderen]
Selecteer een gebruiker in de tabel en klik op deze knop om het dialoogvenster te openen waarin
u met [OK] de verwijdering bevestigt.
[Wachtwoord veranderen]
Selecteer een gebruiker in de tabel en klik op deze knop om het ‘Wachtwoord veranderen’venster te openen. Typ het nieuwe wachtwoord en herhaal het nieuwe wachtwoord in het
volgende veld. Klik dan op [Wachtwoord veranderen] om de wijziging door te voeren.



Deze functie overschrijft een bestaand wachtwoord.
Als een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kunt u met deze functie hem of haar een
nieuw wachtwoord geven.
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Gebruikersprofiel
Selecteer Gebruikersprofiel in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om uw
gebruikersinstellingen te zien.
Elke gebruiker kan zijn profiel zien en sommige instellingen ervan wijzigen.

E-mail:
Typ hier uw e-mailadres.
Telefoon
Typ hier uw telefoonnummer.
Rechten
De aangekruiste rechten zijn van toepassing; u kunt ze niet zelf wijzigen.
De betekenis ervan ziet u in ‘Rechten van de gebruikers’ op pag. 119.
Automatisch afmelden aankruisvakje
Als u het aankruisvakje activeert, wordt u automatisch uitgelogd van de ESMweb-applicatie na
het aantal minuten inactiviteit aangegeven in de minutenvakje (zie onder).
na nn minuten
Geef het aantal minuten in voor het automatisch afmelden (zie boven).
Taal afrolmenu
Klik in het afrolmenu en selecteer uw taal.
[Bewaren]
Klik op deze knop om alle aangebrachte wijzigingen onmiddellijk te bewaren.



De gegevens die u invult gaan verloren als u niet op [Bewaren] klikt.

Wachtwoord veranderen
U kunt steeds zelf uw wachtwoord veranderen in dit Gebruikersprofiel-scherm.
[Wachtwoord veranderen]
Klik op deze knop om het ‘Wachtwoord veranderen’-venster te openen.
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Typ eerst uw huidig wachtwoord.
Typ uw nieuwe wachtwoord en herhaal het nieuwe wachtwoord in het volgende veld.
Klik op [Wachtwoord veranderen] om de wijziging door te voeren.

ESMweb™ Referentiehandleiding NL.2.1.0

123

Voorkeuren en instellingen

Productinformatie
Selecteer Productinformatie in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om de
onderstaande productinformatietabel te zien en eventueel aan te passen.



U kunt de productinformatie alleen wijzigen als u als ESMweb-gebruiker Installatiebeheerrechten heeft (zie pag. 122).

Elke armatuur heeft een referentiecode – ook gebruikt als barcode, die weergeeft hoe de armatuur is
samengesteld. Meestal wordt die referentie uitgelezen uit de armatuurelektronica en omgezet naar de
herkenbare identificaties. Zie ook de diverse vakken in het Detailsvak van de Armaturenmodule op
pag. 40.
Soms is het niet mogelijk deze omzetting uit te voeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor ESMgecontroleerde installaties met ook niet-ETAP materiaal dat aangesloten is via een EUG (Emergency
Unit Gateway). In dat geval kunt u hier referenties opgeven en aangeven waarvoor een referentie
staat.



De gegevens van deze tabel kunt u, als installatiebeheerder, exporteren en/of importeren. Zie
‘Import en Export’ op pag. 113.

Referentie
Dit is het Referentienummer dat eigen is aan bepaalde armaturen.
De bepaling van dit nummer is vrij, met uitzondering voor het eerste karakter dat altijd een letter
moet zijn.



Dit referentienummer gebruikt u later tijdens het configureren van de installatiestructuur, op
het ogenblik dat u gedetecteerde armaturen toekent aan een niveau; zie ‘Gedecteerde
armaturen toekennen (en verwijderen)’ op pag. 101.
Typenummer
Dit is het type van de armatuur, dat u zult zien in rapporten en op het beeldscherm.
Batterijcode
Dit is de code van de batterij, gebruikt in de armatuur, die u zult zien in rapporten en op het
beeldscherm.
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Lampcode
Dit is de code van de lamp, gebruikt in de armatuur, die u zult zien in rapporten en op het
beeldscherm.
Lamplevensduur
Dit is de verwachte levensduur van de armatuurlamp, aangegeven met 1000 uren als eenheid.
[Nieuw]
Klik op deze knop om een nieuwe referentie te definiëren. Typ de gegevens in de velden van het
‘Nieuwe productinformatie’-venster en klik op [OK] om ze te bewaren.

[Wijzigen]
Selecteer een referentie en klik op deze knop om ze te wijzigen. Wijzig de gegevens in de velden
van het ‘Wijzig productinformatie’ venster (gelijkaardig met het ‘Nieuwe productinformatie’-venster
hierboven) en klik op [OK] om ze te bewaren.
[Verwijderen]
Selecteer een referentie en klik op deze knop om ze te verwijderen na bevestiging met [OK] in
het dialoogvenster dat zich opent.
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Licentie-informatie
Selecteer Licentie-informatie in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om de
onderstaande Licentie-informatie te raadplegen.
Als u armaturen wilt toevoegen aan de ESM-installatie, kunt u hier vaststellen of uw licentie daar nog
voor voldoet.
U gebruikt dit scherm ook om uw licentie vernieuwen voor een hoger maximum aantal armaturen. De
nieuwe sleutelcode die u hiervoor van ETAP bekomt, voert u hier in.



U kunt de licentie-informatie alleen invoeren als u als ESMweb-gebruiker Systeembeheerrechten heeft (zie pag. 122).

ESM web controller vak
GUID
ETAP gebruikt de hier getoonde ‘Global Unique IDentifier’ om uw licentiecode aan te maken.
Dit is een unieke identificatiecode van uw ‘ESM web controller’.
Bedrijfsnaam
Dit is de bedrijfsnaam die gebruikt is voor het aanmaken van de sleutelcode.
ESM-versie
De applicatieversie is hier aangegeven ter informatie.
Download details hyperlink
U kunt de basisgegevens voor de sleutelcode downloaden en bewaren.

Licentie vak
Licentiecode:
Hier ziet u de volledige licentiesleutel. Deze is gebaseerd op de boven aangegeven GUID en
bedrijfsnaam en het aantal toegelaten armaturen (zie volgend veld).
Maximum aantal toestellen
De licentiesleutel is geldig voor het beheer van een afgesproken maximum aantal
armaturen.
Aantal gedecteerde toestellen
Hier ziet u hoeveel toestellen u in gebruik heeft.
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Nieuwe licentie-info
Manueel radioknop
Activeer deze radioknop als u de licentiecode die u van ETAP heeft bekomen manueel
wilt ingeven in het bijbehorend veld.
Bestand laden radioknop
Activeer deze radioknop om aan te geven waar het bestand staat met de nieuwe
licentiecode, die u van ETAP heeft bekomen.
[Browse]
Klik deze knop om met het ‘bestand selecteren’-dialoogvenster het licentiecode-bestand
op uw PC op te zoeken.
Na bevestiging verschijnt het pad en de bestandnaam in het bijbehorend invulveld.
[Bewaren]
Klik op deze knop onderaan het scherm om alle wijzigingen, die u aanbrengt in de vakken van dit
scherm, onmiddellijk te bewaren.
Eventueel wordt het aangegeven licentiecode-bestand ingeladen.



De gegevens die u invult in de verschillende vakken van dit scherm gaan verloren als u niet op
[Bewaren] klikt.
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Administrator-instellingen
Selecteer Administrator-instellingen in het linkervak van het ‘Voorkeuren en instellingen’-scherm om
de gebruikte ‘ESM-netwerk’-instellingen te zien en eventueel aan te passen.



U kunt de administratorinstellingen alleen invoeren als u als ESMweb-gebruiker
Systeembeheer-rechten heeft (zie pag. 122).
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De ‘ESM-netwerk’-configuratie die volgt uit deze instellingen kunt u bekijken in ‘Fysische
netwerkstructuur’ op pag. 83.
Netwerk-instellingen vak
Hier stelt u het netwerkadres in van de ‘ESM web controller’ binnen uw bedrijf. Als u dit niet
automatisch laat uitvoeren, kunt u deze gegevens bekomen van uw ICT-manager.
DHCP radioknop
Activeer deze radioknop als het adres automatisch wordt toegekend.
Manueel radioknop
Activeer deze radioknop als het adres vast is.
IP adres
Typ de vier getallen van het ‘Internet Protocol’-adres.
Netmask
Typ de vier getallen van het bijbehorende subnetmask.
Standaard gateway
Typ de vier getallen van de standaard Internet gateway.
Domain name
Typ de domeinnaam van het netwerk waartoe de ESMweb-controller behoort.
DNS-servers
Typ de namen van de gebruikte DNS-servers.
Host name
Typ de naam van de Host-server.
Datum en tijd vak
Hier stelt u de gegevens in voor het ‘Network Time Protocol’ binnen uw bedrijf. Dit is van belang
voor het synchroniseren van de gegevensuitwisseling tussen de ‘ESM web controller’ en
eventuele COM-servers.
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Manueel radioknop
Activeer deze radioknop als u datum en uur manueel wilt instellen in de bijbehorende velden.
Standaard ntp servers radioknop
Activeer deze radioknop als u datum en uur automatisch van een Internet-server wilt
overnemen.
Eigen ntp servers radioknop
Activeer deze radioknop als uw bedrijf een eigen server gebruikt voor de instelling van
datum en uur.
De gegevens hiervoor bekomt u van uw ICT-manager en vult u in in het bijbehorende veld.
Gebruik ntp server van ETAP Central Server radioknop
Activeer deze radioknop als datum en uur vanuit de ETAP ‘ESM Central Server’
overgenomen moet worden. In geval u de VPN-installatie gebruikt (zie onder) is dit de enige
mogelijkheid.
Tijdzone
Selecteer de juiste tijdzone voor de locatie van dit systeem
vpn vak
Hier activeert u de verbinding met het ‘Virtual Private Network’ van ETAP’s ‘ESM Central Server’.
Voordeel van deze werkwijze is dat u de gegevens van uw ESM-installatie ook overal buiten uw
bedrijfsnetwerk kunt opvragen.
VPN IP adres:
Dit is het Internet adres van de ‘ESM Central Server’.
VPN gebruikersnaam
Dit is de gebruikersnaam waaronder uw bedrijf gekend is op de ‘ESM Central Server’.
VPN geconfigureerd
Een ‘Ja’ in dit veld geeft aan dat de VPN-configuratie voor uw verbinding met de
‘ESM Central Server’ volledig voorbereid en uitgevoerd is.
VPN activeren
Ja / Neen radioknoppen
Klik Ja als de toegang tot uw ‘ESM web controller’ via de ‘ESM Central Server’ met VPN
moet kunnen gebruikt worden.
Klik Neen om die verbindingsmogelijkheid terug te deactiveren.
VPN verbinding (geavanceerd)
Activeer het gewenste protocoltype van de VPN-connectie.
TCP radioknop
UDP radioknop
Dit is het standaard gebruikte protocol.
TCP via HTTP proxy radioknop
Gebruik dit protocol voor extra beveiliging en vul IP-adres, Poort, Gebruikersnaam en
Wachtwoord van de proxy-server aan.
[Bewaren]
Klik op deze knop midden het scherm om alle wijzigingen, die u aanbrengt in de vakken van dit
scherm boven deze knop, onmiddellijk te bewaren.



De gegevens die u invult in de verschillende vakken van dit scherm boven deze knop gaan
verloren als u niet op [Bewaren] klikt.
De wijzigingen in de vakken onder deze knop hebben onmiddellijk resultaat.

COM-servers vak
In dit vak ziet u de COM-servers die aangesloten zijn op uw bedrijfsnetwerk. Ook de
‘ESM web controller’ van uw ESM-installatie wordt hier aanzien als een COM-server.
U selecteert uit de andere COM-servers diegene die gebruikt worden voor uw ESM-netwerk.
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ESM communicatie poort
Selecteer hier eventueel een COM-server en klik op de
knop om de COM-server (en de
toegang tot de bijbehorende armaturen) terug te verwijderen uit het ESM-netwerk.
Beschikbare communicatie poorten
knop om de COM-server (en de
Selecteer hier eventueel een COM-server en klik op de
toegang tot de bijbehorende armaturen) toe te voegen aan het ESM-netwerk.
[COM-server toevoegen]
Soms wordt verhinderd dat de gewenste COM-server automatisch verschijnt.
Klik dan deze knop om het ‘COM-server toevoegen’ dialoogvenster te openen. Typ de vier
getallen van het ‘Internet Protocol’-adres in dit venster en klik [OK].
ESMweb voegt de COM-server toe in de ‘ESM Communicatiepoort’-tabel.
[Configuratie tonen]
Selecteer één van de toegevoegde of beschikbare COM-servers en klik deze knop om de
configuratie van deze COM-server te zien in een nieuwe browser-tabpagina.
Informatie over deze instellingen vindt u in de nieuwe tabpagina en/of de bijbehorende
handleiding van de COM-server en/of kunt u bekomen bij uw ICT-manager.



Van de ‘ESM web controller’ kunt u de configuratie hier niet opvragen (de knop is
uitgegrijsd als u de ‘ESM web controller’ selecteert).
[Delete comserver]
Een comserver met ten minste 1 fout kan (of moet) worden verwijderd door op deze knop te
klikken.
Herstellen vak
Met deze velden kunt u een vroeger gemaakt backup-bestand van de ‘ESM web controller’
gebruiken voor het terugzetten van de toenmalige ESM-configuratie (zie Instellingen op
pag. 111).
[Browse]
Klik deze knop om het backup-bestand te zoeken op een server of PC met het ‘Bestand
selecteren’-dialoogvenster.
[Herstellen]
Klik deze knop om het terugzetten van het aangegeven backup-bestand te starten.
Toegelaten meldingstijd draadloze armaturen
Hier kunt u aangeven hoelang de communicatie met draadloze armaturen mag worden
onderbroken voordat er een fout optreedt. Meestal gebruikt in lawaaierige of drukke RFomgevingen zoals openbare plaatsen (treinstations, ...) scholen of ziekenhuizen.
De opgegeven tijd is in seconden. Het apparaat start opnieuw op na het opslaan van een
nieuwe waarde!
Resultaten herstellen vak
In dit vak ziet u het resultaat van de ‘backup terugzetten’-procedure; u ziet ondermeer de datum
van de backup.
De ESM web controller herstarten vak
Klik de [De ESM web controller herstarten]-knop om de ‘ESM web controller’ opnieuw te laten
opstarten.
Deze functie gebruikt u uitzonderlijk, bijvoorbeeld op vraag van ETAP of ICT-specialisten.
De ESM web controller afsluiten vak
Klik de [De ESM web controller afsluiten]-knop om de ‘ESM web controller’ veilig stil te leggen
vooraleer de netstroomtoevoer naar de controller onderbroken wordt.
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Autonomie

Als de netspanning uitvalt, gaat de noodverlichtingarmatuur voor een
bepaalde tijd branden. De energie van de ingebouwde batterij bepaalt
de autonomie van een armatuur. De meest voorkomende autonomie
door de norm opgelegd, bedraagt 1 of 3u.

Autonomietest

De autonomietest test of de lamp nog brandt na de vooropgestelde
tijd, m.a.w. of de batterij nog voldoende energie levert om aan te
vooropgestelde autonomie te voldoen.

Autonomietest voortdurend uitgesteld
De autonomietest wordt uitgesteld als de batterijen van een armatuur
niet volledig geladen zijn. Na een vast aantal mislukte pogingen geeft
de armatuur een uitstelfout. Om dit te vermijden of te verhelpen, moet
de armatuur continu onder spanning staan (i.e. de armatuur mag geen
deel uitmaken van een geschakelde kring).
Het gevaar bestaat dat een armatuur met uitstelfout niet (voldoende)
zal werken in geval van noodwerking.
Batterijautonomie

De batterijautonomie is de periode dat een volle batterij de lamp kan
laten branden tot ze volledig leeg is. De batterijautonomie wordt
gemeten tijdens een Autonomietest.
Een armatuur moet een bepaalde vooropgestelde autonomie kunnen
leveren, meestal 1 uur of 3 uur. Als de werkelijk gemeten autonomie
lager is dan de vooropgestelde autonomie, resulteert dit in een
batterijfout en moet de batterij vervangen worden.
(zie ook Autonomie en Autonomietest)

Batterijfout

Ofwel werd tijdens de controle vastgesteld dat de batterij defect is.
Ofwel werd tijdens de autonomietest vastgesteld dat de batterij
onvoldoende energie levert om de lamp te laten branden volgens de
vooropgestelde autonomie. Vervang de batterijen om dit te verhelpen.

Cabineschakeling

Typische schakelwijze voor technische ruimtes bvb
hoogspanningscabines. De armaturen functioneren pas nadat de
technicus ze ter plaatse in werking stelt. Speciaal daarvoor is een
schakelaar voorzien.

Code

(bij Armatuurinfo): een unieke cijfer- of lettercombinatie die door de
gebruiker aan de armatuur is toegekend bij de indienststelling.

Communicatiefout

Er is verbreking van de communicatie tussen de “ESM web controller”
en de ESM-installatie of een armatuur.

CSV-bestand

Comma Separated Values
Een kommagescheiden bestand is een specificatie voor
tabelbestanden. Het CSV-formaat is een eenvoudig en robuust
databaseformaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, kan
gemakkelijk geïmplementeerd worden en kent een brede
verspreiding. Waarden worden in principe gescheiden door komma's,
en regels door het nieuwe-regelteken. Dit soort bestanden wordt
gebruikt om de inhoud op te slaan van logboeken, firewalls of tabellen
met daarin de gegevens van transacties. Deze gegevens kunnen in
een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en
vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd, bvb
voor een gebouwbeheersysteem.
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EBS

Het ETAP Battery System bestaat uit een (al dan niet intelligente)
batterij-eenheid waaraan een groot aantal armaturen zonder eigen
batterij zijn aangesloten.

Elektronicafout

Tijdens de laatste functietest werd een interne elektronicafout
vastgesteld. Stuur de armatuur naar ETAP voor herstelling.

Embedded webserver

Een webserver is een computerprogramma dat via een netwerk
verzoeken ontvangt en documenten verstuurt. Dit programma is
geïntegreerd in de software van een hardwareapparaat (in dit geval
de ESM web controller).

ESM web controller

Het kastje waarin de elektronische apparatuur zich bevindt, waarop
ESMweb™ draait voor de opvolging van een
noodverlichtinginstallatie.

EUG

Emergency Unit Gateway. Dit apparaat vertaalt ESM naar DALI dat
wordt gebruikt door noodverlichtingsunits.

Exporteren

Aanmaken van bestanden in CSV-formaat (zie CSV-bestand) met de
actuele toestand van de ESM-installatie. Deze gegevensbestanden
kunnen gebruikt worden voor verdere analyse van de ESM-installatie
door andere systemen.

Functietest

De functietest test de correcte overgang naar noodwerking.

Gloeilampfout

Tijdens de laatste functietest werd vastgesteld dat het gloeilampje niet
meer brandt. Het gloeilampje geeft aan dat de batterij geladen wordt.
(enkel voor Frankrijk en Spanje)

GUID

Global Unique Identifier.
Een GUID is een pseudowillekeurig getal dat gebruikt wordt in
softwaretoepassingen. Het wordt verondersteld wereldwijd uniek te
zijn. Het bestaat uit een totaal aantal unieke sleutels (2128 of
3,4028×1038) waardoor de kans op de creatie van twee keer dezelfde
GUID erg klein is.

Importeren

Tijdens de installatie van een nieuwe ESMweb™-omgeving worden
configuratiegegevens ingevoerd.
Ter vereenvoudiging van een grote installatie kan vooraf een CSVbestand (zie CSV-bestand) met de meeste gegevens aangemaakt
worden. Dit bestand kan geïmporteerd worden in ESMweb™.

Inhibit

zie cabineschakeling

JPEG

Joint Photographic Experts Group
Een bestandsindeling voor het opslaan van afbeeldingen in digitale
vorm. Het is een vorm van datacompressie en van broncodering.

Lampbrandtijd

ESMweb™ registreert voortdurend hoelang de lamp van een
armatuur heeft gebrand. Aan de hand van deze gegevens kan u
beslissen wanneer lampen aan vervanging toe zijn en uw preventief
onderhoud organiseren.

Lampfout

Tijdens de laatste functietest werd vastgesteld dat de lamp niet of te
zwak brandde, of dat ze te traag startte.
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Lichtsensorfout

Tijdens de laatste functietest werd vastgesteld dat invallend licht de
lichtsensor misleid heeft of dat hij defect is.

Logboek

De lijst van alle meldingen per armatuur met eventueel
detailinformatie. (verplicht volgens EN50172)

Logische installatiestructuur De boomstructuur met een overzicht van alle armaturen van de
installatie.
Melding

ESMweb™ signaleert elektronica-, lamp- of batterijfouten door middel
van meldingen. Deze meldingen worden weergegeven op het
overzichtsscherm.

Nabranden

De armatuur blijft nog 2 minuten branden nadat de netspanning terug
is (ook bij niet-permanente armaturen). Dit om onstabiliteit van het
systeem op te vangen indien de netspanning na korte tijd weer weg
zou vallen.

Niet-permanent of Permanent zie Permanent
Niveau-illustratie

Een illustratie (foto, kaart of plan) gekoppeld aan een geselecteerd
niveau (ruimte, verdieping, gebouw, site). Op deze illustratie worden
de onderliggende niveaus aangeduid met een rechthoek. U moet
toegang hebben tot het illustratiebestand via de PC waarmee u de
web controller configureert. De kenmerken waaraan het bestand moet
voldoen, ziet u in het vak onder de naam van het niveau.

Noodwerking

Toestand van de armatuur bij een spanningsonderbreking: de
lichtbron werkt op batterijenergie.

Permanent of Niet-permanent Bij permanente armaturen functioneert de lamp ononderbroken, ook
wanneer de netspanning aanwezig is. De lamp van niet-permanente
noodverlichting gaat pas branden als de netspanning uitvalt. Komt de
netspanning terug? Dan dooft de lamp.
Rusttoestand

Als een armatuur een netspanningonderbreking detecteert, zal het in
noodwerking gaan. De lichtbron brandt nu op batterijenergie. De
noodwerking van de armatuur kan uitgeschakeld worden, m.a.w. de
armatuur wordt in rusttoestand gezet.
Dit kan gedaan worden
1) om de energie van de batterij te sparen als de netspanning
uitvalt;
2) wanneer de netspanning bewust wordt uitgeschakeld.
Via de opdracht Noodwerking kunt u terugkeren naar de
noodwerkingstoestand. Als de netspanning terugkeert, zal de
toestand van de armatuur automatisch overgaan van rusttoestand of
noodwerking naar waaktoestand.

Schakelen

De permanente armaturen in een gebouw kunnen geschakeld
worden; enerzijds door fysiek te schakelen met schakelaars in de
stroomkringen, anderzijds door deze armaturen te schakelen via
ESM: manueel of automatisch. Als beide toegelaten worden, dient de
armatuur lokaal te zijn aangeschakeld om schakelen via ESM
mogelijk te maken.

Uitschakelen

Deze opdracht schakelt de geselecteerde brandende permanente
lamp uit.
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Inschakelen

Deze opdracht schakelt de geselecteerde gedoofde permanente lamp
aan.

Schakelinstellingen Weergave en mogelijkheid tot wijziging van automatische
schakeldetails van de geselecteerde armatuur.
Serienummer

Het serienummer is een uniek getal van 6 karakters dat
voorgeprogrammeerd zit in elk ESM-armatuur. Bijvoorbeeld: 003A96

SOAP interface

Simple Object Access Protocol
Een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen
verschillende componenten. SOAP is een protocol dat Extensible
Markup Language (XML)-berichten stuurt over HTTP, SMTP, HTTPS
of FTP.

Testinstellingen

Informatie met betrekking tot de testen per armatuur. Tijdens het
testen brandt de lamp van de armatuur. De testmomenten kunnen
ingesteld worden met de bedoeling de testen te laten plaatsvinden op
momenten dat ze het minst storend zijn.

Verwachte levensduur lichtbron
Dit is de gemiddelde levensduur van een bepaald soort lichtbron. Is
niet gelijk aan de gegarandeerde levensduur.
Waaktoestand

Er is netspanning aanwezig en er werd geen fout vastgesteld tijdens
de laatste uitgevoerde test.
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Algemeen

Waaktoestand

Netspanningonderbreking

Pagina hernieuwen

Nieuwe informatie

Help beschikbaar

Overzichtsbord

Armaturen

Onderhoud

Installatiebeheer

Voorkeuren en instellingen

Communicatiefout

Systeemoverzicht

Overzichtsbord
Waaktoestand

Lopende autonomietesten

Meldingen

Bevestigde meldingen

Armaturen
Geselecteerde armatuur

Niet geselecteerde armatuur

Systeemoverzicht
Geselecteerde EBS-unit
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Onderhoud
Communicatiefout

Lampfout

Gloeilampfout

Lichtsensorfout

Batterijfout

Elektronicafout

Armatuur in noodwerking

Rusttoestand

Functietest bezig

Autonomietest bezig

Autonomietest uitgesteld

Autonomietest voortdurend
uitgesteld

Testresultaat ok

Permanente armatuur

Niet-permanente armatuur

Ander apparaat

Waaktoestand

ESM aan, lokaal aan
=> lamp brandt

ESM aan, lokaal uit

ESM uit, lokaal aan

=> lamp gedoofd

=> lamp gedoofd

Rapport aanmaken

Afwijkende instellingen

Geselecteerde armatuur

Niet geselecteerde armatuur

Geselecteerde EBS-unit

Niet geselecteerde EBS-unit

ESMweb™ Referentiehandleiding NL.2.1.0

142

Pictogrammenlijst

Datum toevoegen

Datum verwijderen

Installatiebeheer
Niveau toevoegen

Niveau verwijderen

Niveaukaart verwijderen

Niveau verbonden met de
illustratie

Teken een rechthoek om de regio van het onderliggende niveau aan te duiden

Verwijder een onderliggend niveau van de kaart

Verwijder een armatuur van de kaart

Plaats een armatuur op de kaart

Naar boven verplaatsen

Naar beneden verplaatsen

Naar links verplaatsen

Naar rechts verplaatsen

Openen van volledige boomstructuur

EBS-unit

Geselecteerde armatuur

Niet geselecteerde armatuur

Geselecteerde EBS-unit

Niet geselecteerde EBS-unit

Armaturen verwijderen uit niveau

Armaturen toekennen
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