EST3 ACİL İLETİŞİM PLATFORMU
Her tesis için mükemmellik
EST3, her büyüklükteki tesisin can güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere benzersiz özelliklerde
tasarlanmıştır. Her panelin fonksiyonelliği, geniş seçenek sunan modüler yapıdaki ray modülleri ile
özelleştirilebilir. 64 ağ noktası ve her noktada 2500 cihaz desteği ile bu ağın “noktadan noktaya öncelikli
haberleşme” protokolü, ağdaki her büyüklükteki alarma hızlı cevap verir. Buna, panellerin 300.000 ft’ den
fazla uzaklıkta, neredeyse 100 km. ağ kurabilme özelliği de eklenince, hemen hemen limitsiz ağ kurmak
mümkün olur. Bütün EST3 işletim özellikleri nesne tabanlı yazılım ile kontrol edilmekte olup kullanıcıya
yangın alarmı, acil anons ve itfaiyeci telefonu fonksiyonlarını tek bir dizaynda entegre edebilme esnekliği
sunar.

EST3 Ses, Otoritenin Sesi
EST3 çoklu kanal ses sistemi, 8 sesli mesajı aynı anda bir çift kablo ile iletebilir. Dijital alt yapısı sayesinde
kayıtlı veya canlı mesajla r otomatik olarak tesisin uygun alanlarına yönlendirilebilir. Güvenlik mesajlari acil
anons sistemine kolay şekilde entegre edilebilir.

Yangın, Güvenlik, Toplu Bildirim ve daha fazlası…
Can güvenliği ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, EST3 platformu, can güvenliği çözümünüzdür. EST3’ ün
yetenekleri ve genişletilmiş işlevselliği bu sistemin rakipsiz bir sinerji sunmasını sağlar. EST3 yangın alarmı,
acil anons ve itfaiyeci telefonu fonksiyonlarının entegre edilmesine olanak sağlayan mükemmel bir can
güvenliği platformu olup sistem kaynaklarını paylaşarak maliyetin azaldığı entegre bir can güvenliği
çözümüdür. Tek bir sistem kurulumu, birçok bağlantılı sistem kurmaktan daha ekonomik ve güvenilirdir.

Dağıtılmış Bilgi = Hayatta Kalma
EST3’ ün bilgi dağıtma teknolojisi, oluşabilecek arızalarda, sistemin minimum aksaklıkla doğru bir şekilde
çalışmaya devam edilmesini sağlar. EST3 kablo ağı, açık veya kısa devre durumlarında sistemdeki hatayı
izole ederek sitemin fonksiyonlarını devam ettirir. Birden fazla kablo hatası oluştuğunda sistem, ağı birden
çok alt-ağa böler ve iletişimde olan panellerle alarma müdahale etmeye devam eder. Dağıtılmış teknolojisi

sayesinde ağdan izole kalmış paneller tamamen fonksiyonel çalışmaya devam eder.
Parmak uçlarınızda tam kontrol

Kullanım kolaylığı EST3 tasarımının ayırt edici özelliğidir. Ana ekran operatöre, alarm anında ilk ve en güncel
sistem olaylarını gösterir. Bu, alarm mesajlarının asla diğer düşük öncelikli sistem olayları ile karışmamasını
sağlar. Anons ve telefon operasyonları, kafa karıştıran sıralar dolusu buton yerine, menü-odaklı düğmeler ile
yapılır.
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Renovasyon uygulamaları için ideal
Akıllı Signature Serisi yangın ve güvenlik cihazları, hem yangın hem de güvenlik uygulamalari için
tasarlanmış olup, tamamen EST3 paneli tarafından desteklenir. Signature multisensörleri duman
dedektörleri geniş çeşitlilikteki yangın durumları için benzersiz performans sunar. Signature Serisi cihazları
mevcut kablolama ile çalışarak işçilik ve malzeme maliyetlerini düşürür.

Bakım kolaylığı
Planlanmış bakımlar sistemin devamlılığını sağlar ve EST3’ ün hata bulma yazılımı hataları ayıklamada hızlı
çalışır. PC tabanlı sistem raporları aynı zamanda Signature cihazlarının bağlantı harita şemasını çıkartır.

Sadece güçlüler hayatta kalır
EST3: Daha yüksek bir standart
Underwriters Laboratories UL 2572 standardına göre listelenen ilk sistem olan EST3, kendi pazarını çizmektedir. Bunu, sahada kanıtlanmış eşsiz kriz yönetimi araçları kombinasyonu ve en son iletişim teknolojileri ile
yapar.

EST Stratejik Partnerler:
Yenilik, liderlik ve zengin mükemmellik geleneği…
EST can güvenliği sistemleri, ister işletmelerin devamını sağlayan kişilerin hayatını veya dünyanın en iyi
otellerinin misafirlerini, ister geçmişi bugüne getiren, yerine yenisi koyulamaz tarihi eserleri korusun; can
güvenliği endüstrisindeki en önemli ve en geniş kapsamlı gelişmeleri yakından takip eden bir markadır.
Elekon olarak 11 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle uluslararası standartlarda ve yerel yönetmeliklerden
ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yangın alarmı, acil anons ve itfaiyeci telefonu gibi can güvenliği
ve güvenlik çözümlerinde Edwards’ın partneri olarak, eğitimli ve deneyimli personelimizle projelendirme,
kurulum, montaj ve teknik servis alanlarında hizmet veriyoruz.
Bina sahipleri, mimarlar ve mühendislerin seçimi olan EST ürün ve sistemleri bugün dünyanın sevgiyle
anılan birçok kent simgesini korumaktadır.
Maldivler’deki Ayada Otel’den, Afganistan’daki Shindant Hava Üssü’ne ve ülkemizdeki LÖSEV Lösante
Sağlık Komleksi’ne kadar birçok etkileyici yapıyı tasarlayan, sahiplenen ve dolduran profesyoneller bugün
en güvenilir ve sürdürülebilir çözümün EST olduğu konusunda hemfikirdir.

