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ES-CTI DALI – centralny nadzór
opraw awaryjnych

W XXI wieku będziemy świadkami wielu cyfrowych rewolucji. Jedną z nich jest z pewnością Internet Rzeczy. Termin ten (z ang. „Internet of Things, w skrócie IoT) oznacza koncepcję, w której różne
przedmioty, w tym te codziennego użytku, komunikują się z komputerami. Dynamiczny rozwój
urządzeń posiadających dostęp do sieci to idea, która wskazywana jest jako kluczowy motor
rozwoju światowej gospodarki. Skala zastosowania Internetu Rzeczy jest ogromna. Objęła branżę
modową, sprzęt elektroniczny, inteligentne produkty RTV i AGD, a nawet całą automatykę budynkową i inteligentne miasta.
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Firma ES-SYSTEM, jako lider branży oświetleniowej, kładzie duży nacisk na opracowywanie
nowych, skutecznych, energooszczędnych i ergonomicznych rozwiązań w zakresie oświetlenia.
Połączenie sterowania komputerowego oraz nowoczesnych i niezawodnych źródeł LED
zaskutkowało powstaniem opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w układy mikroprocesorowe, które umożliwiają sterowanie ilością światła, raportowanie o aktualnym stanie, wykonanie
testów normatywnych oraz ułatwiają serwisowanie i nadzór nad budynkiem.
Rozbudowany dział badań i rozwoju elektroniki, laboratorium badawcze działające w procedurze nadzorowanej SMTL i doświadczony dział konstrukcji opraw pozwolił firmie na
wdrożenie wielu systemów. Najnowszym produktem w ofercie ES-SYSTEM jest zaawansowany
system automatyki budynkowej z opcją centralnego nadzoru oświetlenia awaryjnego.
Połączenie najnowszej technologii ledowej, uniwersalnego protokołu sterowania DALI i zaawansowanych układów elektronicznych pozwoliło na stworzenie narzędzia wykraczającego poza standardy oświetlenia awaryjnego – ES-CTI DALI.
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STWÓRZ PRZESTRZEŃ BEZPIECZNĄ
Oświetlenie awaryjne jest bardzo istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. Dobrze
zaprojektowane umożliwia ewakuację ludzi podczas zaniku napięcia i ułatwia pracę służbom
ratunkowym. Dla zapewnienia odpowiednich warunków zostało ono szczegółowo opisane
w normach. Producenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania tych przepisów
i takiego projektowania opraw oraz systemów, aby spełniały one wszystkie wymagania. Firma
ES-SYSTEM, poza normami, zwraca szczególną uwagę na wygodę użytkowania, wrażenia
estetyczne, oszczędność energii i czasu oraz łatwość obsługi.

KLASYFIKACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
Z oświetlenia awaryjnego korzysta się podczas zaniku

Normy wspólnotowe stanowią standard techniczny –

zasilania oraz w przypadku konieczności ewakuacji obiektu.

podstawowe wytyczne dotyczące oświetlenia awaryjnego.

W związku z tym oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą

Dokładne regulacje precyzowane są oddzielnie dla każdego

być zasilane z niezależnego źródła. Producenci radzą sobie

z państw i muszą być uwzględniane na etapie projektu.

z tym wyzwaniem na dwa sposoby: wyposażając każdą oprawę
w wewnętrzny akumulator lub stosując centralną baterię, która

W skład oświetlenia awaryjnego wchodzą oświetlenie

zapewnia podtrzymanie napięcia dla wybranych opraw.

zapasowe oraz oświetlenie ewakuacyjne. Ono z kolei dzieli
się na oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz z oprawami

Systemy oświetlenia awaryjnego powinny być instalowane

kierunkowymi), oświetlenie przestrzeni otwartej oraz

i testowane zgodnie z normami PN-EN 50172, PN-EN 1838

oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

i PN-EN 62034, a oprawy awaryjne muszą spełniać wymagania
normy PN-EN 60598-2-22.

OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACYJNEJ

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie drogi
ewakuacyjnej

Oświetlenie
strefy otwartej

Oświetlenie
zapasowe

Droga ewakuacyjna rozpoczyna się w miejscu przebywania osoby zagrożonej i kończy w miejscu bezpiecznym,
gdzie ewakuujący się ludzie nie są już narażeni na niebezpieczeństwo. Na drogach ewakuacyjnych o szerokości
do 2 metrów natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 1 lx,
a środkowy pas drogi, nie mniejszy niż połowa szerokości drogi, powinien być oświetlony z natężeniem co najmniej
50% wartości natężenia osi drogi ewakuacyjnej. Połowa wymaganego natężenia powinna zostać wytworzona
w ciągu 5 sekund od zaniku napięcia i najdalej w ciągu minuty osiągnąć pełny poziom.

Oświetlenie strefy
wysokiego ryzyka

Znaki
ewakuacyjne
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Oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczeństwo podczas opuszczania obiektu w przypadku braku zasilania
lub w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak: pożar, atak terrorystyczny lub zagrożenie chemiczne.
Odpowiednie rozmieszczenie opraw musi umożliwiać prostą i szybką identyfikację przebiegu dróg ewakuacyjnych
i łatwe zlokalizowanie sprzętu przeciwpożarowego i bezpieczeństwa.

Dodatkowo każdy punkt pierwszej pomocy oraz każde wyposażenie przeciwpożarowe musi być oświetlone w taki
sposób, aby na płaszczyźnie pionowej apteczek, przycisków alarmu pożarowego i urządzeniach gaśniczych osiągnąć
przynajmniej 5 lx.
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OŚWIETLENIE STREFY OTWARTEJ

OŚWIETLENIE PRZESTRZENI WYSOKIEGO RYZYKA

Oświetlenie strefy otwartej, zwane również oświetleniem zapobiegającym panice, to część oświetlenia awaryjnego stosowana w celu uniknięcia narastania niepokoju oraz umożliwienia bezpiecznego przemieszczania się
w kierunku dróg ewakuacyjnych. Natężenie oświetlenia w tej strefie nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na całej
powierzchni poziomej strefy (z pominięciem marginesu na obwodzie obszaru o szerokości 0,5 m).
Za strefę otwartą uważa się przestrzeń o nieustalonych drogach ewakuacyjnych, wnętrza hal i obiektów o powierzchni podłogi większej niż 60 m2 lub mniejsze, jeżeli istnieje dodatkowe zagrożenie wywołane obecnością
dużej liczby osób. Definicję strefy rozszerzono o przestrzenie toalet dla osób niepełnosprawnych oraz o kabiny
wind. Czas zadziałania oświetlenia strefy otwartej jest taki sam jak dla dróg ewakuacyjnych.
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Zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego stref wysokiego ryzyka jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom zaangażowanym w potencjalnie niebezpieczny proces lub sytuację i umożliwienie im właściwego zakończenia działań.
Natężenie oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia w strefie wysokiego ryzyka nie może być mniejsze niż 10%
natężenia oświetlenia podstawowego lecz nie mniej niż 15 lx. Minimalny czas podtrzymania to okres, w którym
istnieje ryzyko dla ludzi. Wartość tą powinien wyznaczyć pracodawca lub osoba zarządzająca ryzykiem
w danej strefie.
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OŚWIETLENIE KIERUNKOWE

OŚWIETLENIE ZAPASOWE

Oświetlenie zapasowe to część oświetlenia awaryjnego, które umożliwia kontynuację normalnych czynności
w sposób zasadniczo niezmieniony. Gdy poziom natężenia oświetlenia zapasowego jest niższy niż minimalny
poziom natężenia oświetlenia podstawowego należy go wykorzystać wyłącznie do bezpiecznego zakończenia
czynności.
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Znaki bezpieczeństwa przy wyjściach i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być odpowiednio oświetlone. Celem
oświetlenia kierunkowego jest jednoznaczne wskazanie drogi ewakuacji do miejsca bezpiecznego. Istotne jest,
aby z każdego punktu na drodze ewakuacyjnej można było dostrzec przynajmniej jeden znak kierunkowy.
Rozróżnia się znaki ewakuacyjne oświetlane zewnętrznie i wewnętrznie. Maksymalna odległość widzenia znaków
bezpieczeństwa, zwana rozpoznawalnością znaku, jest to odległość, przy której jest on jeszcze czytelny. Zależy ona
od wysokości piktogramu oraz typu zastosowanego sposobu oświetlania znaku kierunkowego przy czym dwukrotnie
wyższą widoczność zapewniają znaki podświetlane od wewnątrz, a więc przy użyciu opraw kierunkowych.
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STWÓRZ PRZESTRZEŃ FUNKCJONALNĄ
OŚWIETLENIE NOCNE I DOZOROWE
Oświetlenie nocne to część oświetlenia obiektu, która
jest uruchamiana w czasie mniejszej aktywności,
pozwalająca na prowadzenie przewidzianych dla
tego okresu zadań. Wartość natężenia, które musi
być wtedy utrzymywane zależna jest od rodzaju
obiektu i potrzeb jego użytkowników. Bardzo częstą
praktyką projektową jest wykorzystywanie systemu
opraw awaryjnych jako oświetlenia nocnego. Jest to
możliwe dzięki naturalnemu oddzieleniu obwodów od
sterowania podstawowego.

WSPÓLNA MAGISTRALA STERUJĄCA DALI
kamer i służby ochrony mogły poprawnie wykonywać
swoją pracę. Najczęściej oświetlenie dozorowe jest
jednocześnie oświetleniem nocnym.
Istotnym elementem systemów oświetlenia
dozorowego i nocnego jest możliwość automatycznego
włączania i wyłączania go, zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem. Rozwiązanie takie zdecydowanie
ułatwia obsługę obiektów i zapobiega ewentualnym
błędom ludzkim.

Raportowanie stanu opraw oraz możliwość
równoczesnego sterowania oświetleniem awaryjnym
i podstawowym pozwala opracować bezpieczny
i wydajny system oświetleniowy. Zastosowanie
protokołu DALI w oświetleniu awaryjnym ma również
tę przewagę nad innymi systemami, że nie jest
konieczne prowadzenie dodatkowych przewodów
magistrali, co relatywnie obniża koszty instalacji.

Obecnie sterowanie DALI możemy znaleźć również
w oświetleniu awaryjnym. Taka integracja przynosi
dodatkowe, wymierne korzyści.

Oświetlenie dozorowe, podobnie jak nocne, dobierane
jest na podstawie potrzeb administratora obiektu.
Oświetlenie to musi mieć takie natężenie, aby systemy
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Najnowsze projekty oświetleniowe wykorzystują
zaawansowaną technologię opraw oświetleniowych
oraz systemów sterowania. Obecnie najczęściej
wykorzystuje się protokół DALI, który umożliwia
szerokie możliwości sterowania, a dzięki
ustandaryzowanym procedurom jest uniwersalny
dla wielu rozwiązań. Za jego pomocą można nie tylko
zmieniać natężenie oświetlenia, ale również ustawiać
całe sceny świetlne zależne od pory dnia czy natężenia
ruchu w budynku.
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BLOKADA PRACY AWARYJNEJ I TRYB SPOCZYNKOWY

Normy oświetlenia awaryjnego przewidują sytuację, w której administrator
obiektu w świadomy sposób zablokuje pracę urządzeń awaryjnych.

Blokując tryb awaryjny w okresach, kiedy obiekt jest
wyłączony z użytkowania, np. w nocy, zapewnia się pełne
naładowanie akumulatorów w momencie przywrócenia
budynku do normalnej pracy. Oprawy oświetleniowe mogą
zapewnić dwa stany umożliwiające takie działanie, tryb
zdalnej blokady i tryb spoczynkowy.
Oprawa może zostać wprowadzona w tryb blokady tylko
w czasie normalnego działania. Aktywacja tej funkcji powoduje, że urządzenie nie podejmie pracy z akumulatora
w momencie zaniku napięcia.

Tryb spoczynkowy, przeciwnie do trybu blokady, może zostać uruchomiony tylko przy wyłączonym zasilaniu. Drugą
istotną różnicą jest automatyczne wyłączenie trybu spoczynkowego w momencie powrotu napięcia zasilającego.
W procedurze DALI te dwa systemy są ze sobą połączone
poprzez przełączenie trybu blokady do trybu spoczynkowego automatycznie po zaniku napięcia. Taki zapis w normie pozwala na samoczynne wyłączenie blokady trybu
awaryjnego po powrocie napięcia zasilającego.

ALGORYTM TRYBÓW PRACY W NORMIE DALI

test funkcyjny

start testu
funkcyjnego

wyłączenie zasilania

koniec testu
funkcyjnego

start testu autonomii

tryb normalny
włączenie
trybu
blokady

wyłączenie
trybu
blokady

blokada trybu
awaryjnego

zakończenie
trybu
przedłużonego
lub rozładowanie
akumulatora
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koniec testu autonomii

wyłączenie
zasilania

test autonomii

wyłączenie zasilania
włączenie
zasilania
wyłączenie
zasilania

tryb spoczynkowy

włączenie trybu
spoczynkowego lub
rozładowanie baterii

STEROWANIE GRUPAMI OPRAW I SCENAMI ŚWIETLNYMI
tryb awaryjny

włączenie
zasilania
przedłużony tryb awaryjny

wyłączenie zasilania
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Zarządzanie niewielką liczbą opraw nie stanowi problemu. Jednak w biurowcach, galeriach handlowych, szpitalach
i innych dużych obiektach nadzór komputerowy jest nieodzowny. Aby ułatwić skomplikowany proces sterowania
oprawami w całym obiekcie dzieli się je na powiązane ze sobą, mniejsze grupy. Taki model sterowania został
zaadaptowany do oświetlenia awaryjnego. Oprawy, które zgodnie z normą muszą być okresowo testowane są
łączone w grupy, które zapewniają bezpieczne przeprowadzenie testów.
Inteligentny system sterowania oświetleniem pozwala na zaprogramowanie dowolnych scen świetlnych. Istnieje
możliwość modyfikacji natężenia światła oraz uruchamiania poszczególnych opraw zgodnie z zaprogramowanymi
wcześniej scenariuszami. Funkcja ta w znacznym stopniu ułatwia administrowanie nawet najbardziej
skomplikowanymi i rozbudowanymi instalacjami oświetleniowymi.
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ZALETY TECHNOLOGII LED W OŚWIETLENIU AWARYJNYM
Od początku XXI wieku, kiedy technologia LED zagościła w oświetleniu,
było oczywiste, że jest ona również przyszłością dla oświetlenia
awaryjnego. Stosowane wcześniej niskoprężne źródła wyładowcze, zwane
potocznie świetlówkami, zostały skazane na wyginięcie.

Diody mają szereg zalet, których trudno szukać
u poprzedników. Do najważniejszych należy żywotność,
bardzo wysoka i wciąż rosnąca wydajność, większa odporność
mechaniczna, większy zakres temperatur, w których mogą
pracować, a także mniej negatywny wpływ na środowisko.
Dzięki wysokiej wydajności oświetlenie diodowe daje także
oszczędność energii a co za tym idzie również oszczędność
finansową, która rośnie z czasem użytkowania.
Ledy, w przeciwieństwie do świetlówek, stanowią
jednostajne obciążenie, co w przypadku pracy z akumulatora
ma wyjątkowe znaczenie. Charakterystyki starzeniowe
ledów pokazują również znikomy ubytek strumienia, co
pozwala na projektowanie opraw w pełni wydajnych w całym

Day

Night

Surveillance

OFF

okresie użytkowania. Nie bez znaczenia jest również fakt
natychmiastowego osiągania maksymalnego strumienia
po załączeniu diod, a ilość cyki włącz/wyłącz nie wpływa na
poprawne działanie oprawy. Rozmiary diod są zdecydowanie
mniejsze od porównywalnych oświetleniowo lamp
wyładowczych, co przekłada się na możliwość stosowania
wzornictwa przemysłowego o niepowtarzalnym kształcie
i niewielkich rozmiarach. Dodatkowo te same oprawy
wyposażone w różne soczewki dają możliwość pozyskania
nowych rozsyłów światła przy zasadniczo niezmienionej
konstrukcji. Dzięki temu oprawy oświetleniowe oparte
o technologię LED mogą zostać wpasowane w architekturę
obiektu.

OŚWIETLENIE NOCNE I DOZOROWE W ES-CTI DALI
Administrowanie obiektem to proces bardzo złożony i trudny. Wiedząc z iloma problemami borykają się
na co dzień zarządcy budynków firma ES-SYSTEM wprowadziła szereg udogodnień. Możliwość ułożenia
harmonogramu testów funkcjonalnych i autonomicznych, automatycznie wywoływane sceny oświetlenia
podstawowego, nocnego i dozorowego to tylko nieliczne ułatwienia. Najnowszy system sterowania
i nadzorowania opraw pozwala na dowolne programowanie paneli operatorskich, które mogą znajdować się
w każdym pomieszczeniu. Dzięki nim użytkownik jednym kliknięciem może wywołać pożądany efekt.
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PEŁNY ZAKRES DZIAŁAŃ

OŚWIETLAMY KAŻDĄ PRZESTRZEŃ

ES-SYSTEM oferuje kompleksowy zakres działań – od inwentaryzacji oświetlenia, poprzez
analizę i diagnozę, opracowanie projektu oświetlenia w oparciu o technologię LED, do montażu
i obsługi posprzedażowej.

OFERUJEMY:

Rozpoznanie

Współpraca z architektami

potrzeb klienta

i projektantami

Projektowanie

Produkcja

Instalacja
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Biura

Obiekty sportowe

Obiekty edukacyjne

Instytucje kulturalne

Sklepy i galerie handlowe

Hotele i apartamenty

Ulice i parki

Przestrzenie przemysłowe

Przestrzenie komunikacyjne

Dworce i lotniska

Sale konferencyjne

Iluminacje

Planowanie

Logistyka

Obsługa posprzedażowa
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WYMAGANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

PUNKTY SZCZEGÓLNE
Norma PN-EN 1838 wprowadza konieczność umieszczenia
opraw oświetlenia awaryjnego w pobliżu każdego
punktu pierwszej pomocy oraz każdego wyposażenia
przeciwpożarowego.

DROGA EWAKUACYJNA
Dla zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej bezpieczną
ewakuację wymagane jest, aby oprawy oświetleniowe umieszczane były
nie niżej niż na wysokości 2 m nad podłogą.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów,
natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii
drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym
pasie drogi, obejmującym co najmniej połowę szerokości,
przynajmniej 50% wartości natężenia osi drogi ewakuacyjnej.

olśnienie przeszkadzające powinno być utrzymywane
na niskim poziomie przez ograniczanie światłości opraw
w obrębie pola widzenia, a wartość wskaźnika oddawania
barw (Ra) powinna wynosić nie mniej niż 40. Minimalny czas
podtrzymania wynosi 60 minut.

Dodatkowo stosunek maksymalnego do minimalnego
natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1,

Celem takiego umiejscowienia opraw jest uzyskanie na
płaszczyźnie pionowej apteczek, przycisków alarmu
pożarowego i urządzeniach gaśniczych co najmniej 5 lx.

Poza oprawami drogi ewakuacyjnej dodatkowe oświetlenie wymagane jest:

1. p
 rzy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych
do użycia w sytuacjach awaryjnych
2. w
 pobliżu schodów, tak by każdy stopień był
bezpośrednio oświetlony
3. w pobliżu każdej zmiany poziomu
4. przy znakach bezpieczeństwa i kierunków ucieczki
5. przy każdej zmianie kierunku
6. przy każdym skrzyżowaniu korytarzy
7. na zewnątrz, w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
aż do miejsca bezpiecznego

8. w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy
9. w
 pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego
i przycisku alarmowego
10. w pobliżu urządzeń przewidzianych do ewakuacji
osób niepełnosprawnych
11. w pobliżu stref dla osób niepełnosprawnych
i punktów przywoławczych (w tym stref
z systemami komunikacji dwukierunkowej oraz
toalet dla osób niepełnosprawnych z urządzeniami
przywoławczymi)

min. 5 lx

1 lx

0,5 lx

0,5 lx
1m
2m

Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2 m lub mogą mieć oświetlenie
jak w strefach otwartych (zapobiegające panice).
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Oprawa doświetlająca punkt szczególny musi zostać zamontowana w jego pobliżu, czyli w obrębie 2m
mierzonych w poziomie.
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STREFA OTWARTA
Strefa otwarta (zapobiegająca panice) definiowana jest
jako strefa o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych, np.
w halach, obiektach o powierzchni podłogi większej niż 60 m2
lub o powierzchniach mniejszych, jeżeli istnieje dodatkowe
zagrożenie z powodu wykorzystania tej powierzchni przez
dużą liczbę osób. Wyjątkiem od tej reguły są windy osobowe
i toalety dla niepełnosprawnych, które również traktowane
są jako strefa otwarta.

nego do minimalnego natężenia oświetlenia nie powinien
być większy niż 40:1, olśnienie przeszkadzające powinno
być utrzymywane na niskim poziomie przez ograniczanie
światłości opraw w obrębie pola widzenia, a wartość wskaźnika oddawania barw (Ra) powinna wynosić nie mniej niż 40.
Minimalny czas podtrzymania wynosi 60 minut.

W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być
mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi. Natężenie to nie
dotyczy pasa obwodowego o szerokości 50 cm. Dodatkowo,
podobnie jak dla dróg ewakuacyjnych, stosunek maksymal-

PRZESTRZEŃ WYSOKIEGO RYZYKA

OŚWIETLENIE ZAPASOWE

W strefach wysokiego ryzyka natężenie oświetlenia awaryjnego na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze
niż 10% eksploatacyjnego natężenia oświetlenia podstawowego wymaganego dla danych czynności, jednakże nie
powinno być mniejsze niż 15 lx. Równomierność natężenia
oświetlenia w tej strefie nie powinna być mniejsza niż 0,1.
Zastosowane oprawy oświetleniowe nie mogą powodować
powstawania efektu stroboskopowego. Olśnienie przeszkadzające powinno być utrzymywane na niskim poziomie
a wartość wskaźnika oddawania barw (Ra) powinna wynosić
nie mniej niż 40. Minimalny czas stosowania oświetlenia powinien być wyznaczony okresem, w którym występuje ryzyko
niebezpieczeństwa dla ludzi. Oświetlenie tej strefy powinno
zapewniać pełne wymagane natężenie w sposób ciągły lub
w ciągu 0,5 s, w zależności od zastosowania.

Oświetlenie zapasowe może być stosowane jako awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne. W takim przypadku musi ono
spełniać odpowiednie wymagania normatywne. Jeżeli natężenie światła przy oświetleniu zapasowym jest niższe niż
minimalny poziom przy oświetleniu podstawowym, to należy
wykorzystać to oświetlenie tylko do przerwania lub zakończenia czynności.

ROZPOZNAWALNOŚĆ ZNAKU EWAKUACYJNEGO
Maksymalna odległość widzenia znaków bezpieczeństwa czyli
rozpoznawalność znaku jest to odległość, przy której znak jest
jeszcze czytelny. Jest ona zależna od wysokości piktogramu
oraz typu zastosowanego sposobu oświetlania znaku kierunkowego i wyraża się wzorem:

d=p•s
p

d
>60 m2
0,5 lx na poziomie podłoża

0,5 m

0,5 m

gdzie:
d [m] –

rozpoznawalność znaku

p [m] –

wysokość piktogramu

s – współczynnik zależny od sposobu oświetlania znaków, gdzie:
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s = 100 dla oświetlenia z zewnątrz

		

s = 200 dla podświetlenia od wewnątrz
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ES-CTI DALI - CENTRALNY NADZÓR OPRAW AWARYJNYCH

N
L

Switch
DA1
DA2
DA1
DA2
DA1
DA2

max. 300m
max. 64 urządzenia na każdy port

+

Access point

UTP 5e
max. 300m do najodleglejszego urządzenia

Rozdzielnia główna RG / Rozdzielnia oświetleniowa

Systemy centralnego nadzoru opraw awaryjnych nie są nowością. Możliwość testowania opraw z jednego miejsca i automatyczne zbieranie danych w plikach stało się standardem
większych obiektów i jest niewątpliwym ułatwieniem dla administratora. Najnowszym osiągnięciem w tym zakresie jest
system ES-CTI DALI, który został opracowany do sterowania,
monitorowania i testowania opraw oświetlenia awaryjnego.
Jak wskazuje nazwa, układ nadzoru został oparty o popularny,
i co najważniejsze standardowy dla całego świata, system komunikacji DALI (ang. Digital Addressable Lighting Interface).
Jest to protokół umożliwiający komunikację między różnymi
elementami instalacji elektrycznej i systemem sterującym,
niezależnie od użytych rozwiązań technologicznych.

integracja opraw awaryjnych i oświetlenia podstawowego na
tych samych magistralach komunikacyjnych.

Dzięki precyzyjnym zasadom zebranym w dokumencie
IEC 62386 każdy moduł sygnowany znakiem DALI bez
problemu będzie komunikować się z urządzeniami nadrzędnymi. Ten ogólnodostępny standard elektronicznej regulacji
oświetlenia został opracowany przez największe firmy oświetleniowe do niedawna zrzeszone w grupie DALI-AG, do której
należał również ES-SYSTEM. Aktualnie rozwój systemu DALI
jest nadzorowany przez DiiA, ogólnoświatowe konsorcjum
firm oświetleniowych, którego głównym celem jest rozwój
rozwiązań do kontroli oświetlenia opartego na międzynarodowej normie dotyczącej technologii DALI.

VERTEX jest sterownikiem automatyki oświetleniowej
zbierającym dane i nadzorującym podrzędne mu oprawy.
Jest miejscem przechowywania informacji, dzięki czemu
połączenie z dowolnego urządzenia daje możliwość pełnego
administrowania, ustalania harmonogramów i dostępu do
wcześniejszych raportów. Wbudowany zasilacz magistrali
DALI pozwala na ograniczenie kosztów związanych z koniecznością montowania dodatkowych podzespołów i sprawia,
że system, w skład którego wchodzi jednostka jest w pełni
autonomiczny. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom z zakresu
komunikacji sieciowej TCP/IP sterowanie może odbywać się
z dowolnej platformy systemowej obsługującej przeglądarkę
internetową. Intuicyjne oprogramowanie pozwala na szybkie
tworzenie dziennika raportów dla służb przeciwpożarowych,
proste konfigurowanie całego systemu, wprowadzanie
harmonogramów a także uzyskanie informacji o aktualnym
stanie każdego elementu systemu.

Nowy system jest efektem połączenia wieloletniego doświadczenia firmy w projektowaniu i produkcji urządzeń
elektronicznych z najnowszą technologią dostępną na rynku
oświetleniowym. Wykorzystanie protokołu DALI pozwala
na znacznie więcej niż wszystkie dotychczasowe systemy
nadzoru opraw awaryjnych. Nową, rewolucyjną cechą jest

All in one

Najistotniejszym elementem systemu są jednostki sterujące
VERTEX. Urządzenia dzięki zaszytemu oprogramowaniu,
które umożliwia proste połączenie z dowolnym komputerem,
tabletem czy smartfonem, są bardzo intuicyjne w obsłudze.
Poza jednostkami topologię układu uzupełniają oprawy
awaryjne wyposażone w mikroprocesorowy układ nadzoru.
Jednak dzięki standaryzacji komunikacji w skład systemu
ES-CTI DALI mogą wchodzić również oprawy oświetlenia
podstawowego, a wraz z nimi czujki ruchu, czujki światła czy
panele sterujące.

Plug & Play

wszystkie oprawy na jednej magistrali sygnałowej

automatyczne dodawanie opraw do systemu

uniwersalna magistrala DALI

automatyczna aktualizacja oprogramowania

połączenie opraw awaryjnych z nadzorowaniem opraw

gotowość do współpracy z urządzeniami mobilnymi

oświetlenia podstawowego

sterowanie przy użyciu dowolnej platformy systemowej

możliwość łączenia w rozległe grupy robocze
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PRODUKTY
CECHY SYSTEMU ES-CTI DALI

system ARIS ASON, ARIS ASOZ
Dane techniczne:
Moc źródła światła: 1 W, 2 W

wykorzystanie protokołu DALI do sterowania opraw oświetlenia podstawowego

IP40

kompatybilność z międzynarodowym protokołem sterowania oświetleniem DALI2

Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

harmonogram do czasowego sterowania funkcjami systemu

Wymiary (WxSxG): 155x262x34 mm

możliwość integracji z systemami automatyki budynkowej (BMS) za pomocą

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

wbudowanego protokołu Modbus IP

Luminancja znaku: 100 cd/m2, 500 cd/m2

możliwość tworzenia rozległych systemów o nieograniczonej ilości opraw dzięki łączeniu
jednostek Vertex przez sieć LAN
dostęp do całości systemu przy połączeniu z dowolną jednostką wchodzącą w skład grupy

ARIS ASON
ARIS ASOZ

łatwość konfigurowania systemów złożonych z dowolnej liczby jednostek za pomocą
darmowej aplikacji VERTEX FIRESTARTER
samoczynne skanowanie nowo podłączanych opraw dzięki technologii DEVICE DISCOVERY
monitorowane opraw awaryjnych za pomocą indywidualnych numerów seryjnych
możliwość podziału opraw wewnątrz systemu na 8 grup testowych oraz dowolną ilość grup
sterujących

Cechy systemu ARIS ASON, ARIS ASOZ:
 dostępne wersje:

 montaż: naścienny lub zwieszany

CTI DALI, CB220, ATI, STI

 rozpoznawalność znaku: 30 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

wygodny sposób identyfikacji opraw w obiekcie i dowolność opisów w systemie
możliwość włączenia blokady trybu awaryjnego dla dowolnej konfiguracji opraw
awaryjnych
ciągłe monitorowanie i nadzorowanie stanu opraw z identyfikacją błędów baterii,

system ARIS ASDN, ARIS ASDZ

elektroniki i źródła światła
łatwość programowania testów funkcjonalnych i autonomicznych dla dowolnej
konfiguracji opraw awaryjnych

Dane techniczne:

możliwość zapisu wszystkich raportów oraz dziennika systemowego przechowującego

Moc źródła światła: 2 W, 3 W

istotne zdarzenia systemowe (zmiany ustawień, topologii sieci)

IP40
Klasa ochronności: II

intuicyjna aplikacja WEB dostępna z poziomu dowolnej platformy systemowej (Windows,

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Linux, Android, iOS) do konfiguracji oraz monitorowania systemu

Wymiary (WxSxG): 155x262x41 mm

funkcja formatowania baterii i technologia PROLONG TIME wydłużająca trwałość

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

akumulatorów

Luminancja znaku: 100 cd/m2, 500 cd/m2

możliwość regulacji natężenia światła opraw kierunkowych (przy pomocy aplikacji
i automatycznie przy użyciu kalendarza)
możliwość zaprogramowania przycisków przełączania oświetlenia nocnego, dozorowego

ARIS ASDN
ARIS ASDZ

i dowolnych scen świetlnych
Cechy systemu ARIS ASDN, ARIS ASDZ:
 dostępne wersje:
CTI DALI, CB220, ATI, STI

 montaż: nastropowy lub zwieszany
 rozpoznawalność znaku: 30 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

22
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PRODUKTY
system VERSO LED VSZ

system VERSO LED VSN

Dane techniczne:
Moc źródła światła: 1,2 W
IP40

Dane techniczne:

Klasa ochronności: II

Moc źródła światła: 1,2 W

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

IP40

Wymiary (WxSxG):

Klasa ochronności: II

(94+max. 1500+192)x340x46 mm

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Wymiary (WxSxG): 257x340x46 mm
Autonomia: 1 godz., 3 godz.

VERSO LED VSZ

VERSO LED VSN

Cechy systemu VERSO LED VSZ:

Cechy systemu VERSO LED VSN:
 dostępne wersje:

 montaż: nastropowy

CTI DALI, CB220, ATI, STI

 rozpoznawalność znaku: 30 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC, ekran PMMA

system VERSO LED VSD

 dostępne wersje:

 montaż: zwieszany

CTI DALI, CB220, ATI, STI

 rozpoznawalność znaku: 30 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC, ekran PMMA

system SCREEN BASIC LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1,2 W

Moc źródła światła: 1,2 W

IP40

IP20

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: I

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Wymiary (WxSxG): 164+93x379x86 mm

Wymiary (WxSxG): 231x332x42 mm lub 198x271x42 mm

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

VERSO LED VSD

Cechy systemu VERSO LED VSD:
 dostępne wersje:
CTI DALI, CB220, ATI, STI

SCREEN BASIC LED

 montaż: dostropowy
 rozpoznawalność znaku: 30 m

 dostępne wersje:
CTI DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC, ekran PMMA
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Cechy systemu SCREEN BASIC LED:
 montaż: nastropowy
 rozpoznawalność znaku: 30 m lub 25 m
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Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

25

PRODUKTY

PRODUKTY
system MONITOR2 IP40 LED

system MONITOR1 IP40 LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1,2 W

Moc źródła światła: 1,2 W

IP40

IP40

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Wymiary (WxSxG): 140x340x42 mm

Wymiary (WxSxG): 285x340x32 mm

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

MONITOR2
IP40 LED

MONITOR1
IP40 LED

Cechy systemu MONITOR2 IP40 LED:

Cechy systemu MONITOR1 IP40 LED:
 dostępne wersje:

 montaż: naścienny

CTI DALI, CB220, ATI, STI

 dostępne wersje:

 rozpoznawalność znaku: 20 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 montaż: nastropowy

CTI DALI, CB220, ATI, STI

 rozpoznawalność znaku: 30 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

system MONITOR2 IP65 LED

system MONITOR1 IP65 LED
Dane techniczne:
Moc źródła światła: 1,2 W

Dane techniczne:

IP65
Klasa ochronności: II

Moc źródła światła: 1,2 W

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

IP65

Wymiary (WxSxG): 156x356x60 mm

Klasa ochronności: II

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Wymiary (WxSxG): 234x356x156 mm
Autonomia: 1 godz., 3 godz.

MONITOR2
IP65 LED

MONITOR1
IP65 LED

Cechy systemu MONITOR2 IP65 LED:

Cechy systemu MONITOR1 IP65 LED:
 dostępne wersje:
CTI DALI, CB220, ATI, STI

 montaż: naścienny

 dostępne wersje:

 rozpoznawalność znaku: 22 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

CTI DALI, CB220, ATI, STI

 montaż: nastropowy
 rozpoznawalność znaku: 30 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

CTI DALI – wersja centralnie nadzorowana DALI
CB220 – wersja centralnie nadzorowana dla centralnej baterii 220V
ATI – wersja autotest, STI – wersja standard
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PRODUKTY
system LUMI LUN

system VERSO LED-HO VUN
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1 W, 2 W

Moc źródła światła: 1x1 W, 1x3 W

IP65

IP40

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC, 24 V DC

Wymiary (WxSxG): 130x130x36 mm

Wymiary (WxSxG): 94x340x46 mm

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Rozsył światła: CR, VWD, ASM, WD

Rozsył światła: CR, VWD

LUMI LUN

VERSO LED-HO VUN

Cechy systemu VERSO LED-HO VUN:

Cechy systemu LUMI LUN:
 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 montaż: nastropowy

 montaż: nastropowy

system LUMI LUD

system VERSO LED-HO VUD
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1 W, 2 W, 3 W

Moc źródła światła: 1x1 W, 1x3 W

IP65

IP40

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Wymiary (WxSxG): 150x150x36 mm

Wymiary (WxSxG): 93x379x86 mm

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Rozsył światła: CR, VWD, ASM, WD

Rozsył światła: CR, VWD

LUMI LUD

VERSO LED-HO VUD

Cechy systemu LUMI LUD:

Cechy systemu VERSO LED-HO VUD:

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 montaż: dostropowy lub nastropowy

 montaż: dostropowy
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PRODUKTY

PRODUKTY
system MONITOR1 IP40 LED OP10

system VERSO LED-HO VDN
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Moc źródła światła: 1,2 W

Moc źródła światła: 4x1 W

IP40

IP40

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Wymiary (WxSxG): 140x340x42 mm

Wymiary (WxSxG): 94x340x46 mm

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Autonomia: 1 godz., 3 godz.
Rozsył światła: NR, EL, WD

MONITOR1
IP40 LED OP10

VERSO LED-HO VDN

Cechy systemu VERSO LED-HO VDN:

Cechy systemu MONITOR1 IP40 LED OP10:

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 montaż: nastropowy

 montaż: naścienny lub nastropowy

system MONITOR1 IP65 LED OP20

system VERSO LED-HO VDD

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Moc źródła światła: 4x1 W

Moc źródła światła: 1,2 W

IP40

IP65

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Wymiary (WxSxG): 93x379x86 mm

Wymiary (WxSxG): 152x356x60 mm

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Rozsył światła: NR, EL, WD

MONITOR1
IP65 LED OP20

VERSO LED-HO VDD

Cechy systemu MONITOR1 IP65 LED OP20:

Cechy systemu VERSO LED-HO VDD:
 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 montaż: dostropowy

 montaż: naścienny lub nastropowy
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PRODUKTY

PRODUKTY

system MONITOR1 IP65 LED-HO

system POINT LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 4x1 W

Moc źródła światła: 1x1W, 1x2W
IP40
Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Wymiary (DxW):
wersja dostropowa K-G: 51x28 mm
wersja do blachy: 38x22 mm
wersja do opraw: 51x22 mm
Autonomia: 1 godz., 3 godz.
Rozsył światła: NR, WD, VWD, EL

IP65
Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Wymiary (WxSxG): 60x356x152 mm
Autonomia: 1 godz., 3 godz.
Rozsył światła: NR, EL, WD

MONITOR1
IP65 LED-HO

POINT LED

Cechy systemu MONITOR1 IP65 LED-HO:
 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

Cechy systemu POINT LED:

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 montaż: nastropowy

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC
 montaż: dostropowy, w blasze lub w oprawie

system COBRA

system MONITOR1 IP65 LED-HO

Dane techniczne:

Dane techniczne:

 Moc źródła światła: 1x1 W, 1x2 W, 1x3 W

Moc źródła światła: 1x1 W, 1x3 W, 2x2 W

2x1 W

IP65

IP20

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Wymiary (WxSxG): 60x356x152 mm

Wymiary (DxW): 80x40 mm

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Autonomia: 1 godz., 3 godz.

Rozsył światła: CR, VWD

Rozsył światła: CR, VWD, NR, EL, WD

MONITOR1
IP65 LED-HO

COBRA

Cechy systemu MONITOR1 IP65 LED-HO:

Cechy systemu COBRA:

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne - PC

 wykonanie: lakierowana blacha stalowa

 montaż: nastropowy

 montaż: dostropowy

Rozsył światła:
NR - wąski
EL - eliptyczny
WD - szeroki
VWD - antypaniczny (bardzo szeroki)
CR - korytarzowy
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PRODUKTY

PRODUKTY
moduły awaryjne ES-AW-8

system COBRA

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc wyjściowa: 3W 1200 mA

Moc źródła światła: 2x1

IP20

IP20

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Złącza komunikacji lub trybu blokady

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC

Wymiary (DxW): 80x40 mm
Autonomia: 1 godz., 3 godz.
Rozsył światła: NR, EL, WD

ES-AW-9

COBRA

Cechy modułów ES-AW-9:

Cechy systemu COBRA:

 dostępne wersje:

 dostępne wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

CTI DALI, CB220, ATI

 wykonanie: lakierowana blacha stalowa
 montaż: dostropowy

 automatyczne, energooszczędne, inteligentne ładowanie
akumulatorów*

 wykonanie: obudowa z tworzywa sztucznego - PC

 zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii*

 akumulatorowe zasilanie źródeł LED

 obsługa trybu zdalnej blokady

testowanie źródła światła i akumulatora

 sygnalizacja stanu pracy urządzenia

 czas podtrzymania: 1 godz., 3 godz.*

moduły awaryjne ES-AW-8
Dane techniczne:
Prąd wyjściowy: 260 mA, 450 mA, 700 mA,
1200 mA
IP20
Klasa ochronności: II
Złącza komunikacji lub trybu blokady
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

ES-AW-8

Cechy modułów ES-AW-8:
 dostępne wersje:
CTI DALI, CB220, ATI, STI

 automatyczne, energooszczędne, inteligentne ładowanie
akumulatorów*

 wykonanie: obudowa z tworzywa sztucznego - PC

 zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii*

 sieciowe i akumulatorowe zasilanie źródeł LED

 obsługa trybu zdalnej blokady

testowanie źródła światła i akumulatora

 sygnalizacja stanu pracy urządzenia

 czas podtrzymania: 1 godz., 3 godz.*
*dla wersji autonomicznych
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PRODUKTY

PRODUKTY

system ES-CTI DALI

Dane techniczne jednostki VERTEX:
Maksymalna liczba urządzeń dla jednostki: 192
Maksymalna liczba urządzeń na magistrali: 64
Liczba magistral komunikacyjnych: 3
Port USB do szybkiego zgrywania danych

ES-NET CB220

Cechy systemu ES-CTI DALI:
 monitorowanie stanu baterii i źródła światła w oprawach
oświetlenia awaryjnego
 ręczne i automatyczne wywoływanie testów funkcyjnych
i autonomicznych

Zasilanie: 230 V AC

 podział zainstalowanych opraw na grupy funkcyjne

Wymiary (WxSxG): 160x90x58 mm

 kompatybilność z protokołem DALI

Montaż: na szynę DIN-3 (TH35)

wbudowany protokół Modbus IP
 sterowanie oświetleniem podstawowym
współpraca z sensorami ruchu i natężenia oświetlenia
konfiguracja i obsługa systemu przez komputer, smartfon

Dane techniczne:
 Maksymalna liczba urządzeń dla jednostki: nieograniczona
Maksymalna liczba opraw na obwodzie: 20
 Liczba obwodów: nieograniczona

Cechy systemu ES-NET CB220:
 programowanie systemu za pomocą aplikacji serwisowej,
przeglądarki internetowej, klawiatury modułu
sterującego Master

 Prąd obciążenia każdego obwodu: 3A

 testowanie opraw po linii zasilającej

 Maksymalna moc obciążenia systemu: 1.5kVA, 2kVA, 5.2kVA,

 współpraca z BMS (Building Management System)

9.2kVA, 14.4kVA, 18kVA
 IP20
Wyświetlacz LCD
Zasilanie: 230 V AC

 możliwość bezpośredniej komunikacji z komputerem
poprzez sieć Ethernet
 stosowane baterie typu AGM o projektowanej
żywotności 10 lat
 automatyczna kalibracja opraw i obwodów

lub panel operatorski
zdalne nadzorowanie i sterowanie systemu przez SLS
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Centrala
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków, Polska
tel. +48 12 656 36 33
+48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
essystem@essystem.pl

Dział eksportu
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel. +48 12 656 36 33
+48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
export@essystem.pl

Oddziały handlowe
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Kraków
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel. +48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
krakow@essystem.pl

Warszawa
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa
tel. +48 22 334 63 30
fax +48 22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

Łódź
ul. Legionów 93/95
91-072 Łódź
tel. +48 42 633 60 13
fax +48 12 656 36 49
lodz@essystem.pl

Śląsk
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. +48 32 339 31 56
fax +48 32 339 31 55
slask@essystem.pl

Gdańsk
CUBE OFFICE PARK, bud. A
ul. Pałubickiego 6
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 345 23 45
fax +48 12 656 36 49
gdansk@essystem.pl

Mazury
ul. Olsztyńska 2
11-500 Wilkasy (k. Giżycka)
tel. +48 87 429 96 30
fax +48 87 429 96 02
mazury@essystem.pl

Poznań
ul. Bułgarska 69/73
60-320 Poznań
tel. +48 61 851 80 89
fax +48 61 851 76 80
poznan@essystem.pl

Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 850 82 85
fax +48 12 656 36 49
rzeszow@essystem.pl

biuro w Szczecinie
Baltic Business Park
ul. 1 Maja 38
71-627 Szczecin
tel. +48 91 881 17 18 wew. 2591
fax +48 61 851 76 80
szczecin@essystem.pl

biuro w Lublinie
ul. Inżynierska 3 pok. 7
20-484 Lublin
tel. +48 81 442 04 90
fax +48 12 656 36 49
lublin@essystem.pl

Wrocław
AWARD Business Park
ul. Zwycięska 41
53-033 Wrocław
tel. +48 71 782 82 98
fax +48 12 656 36 49
wroclaw@essystem.pl

www.essystem.pl

