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GEZE Cockpit
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Koppelen van deur-, raam- en veiligheidstechnologie

Gebouwautomatisering van GEZE-producten

BACnet IP-integratie in gebouwmanagementsystemen

Aansluiting van CAN-bus-compatibele GEZE-producten via 1 bus-lijn

Aansluiting van CAN-bus-compatibele GEZE-producten via meerdere bus-lijnen

Aansluiting van niet-bus-compatibele GEZE-producten of componenten van derden met
interfacemodule GEZE IO 420

Aansluiting van CAN-bus-compatibele GEZE-producten met interfacemodule IO 420

Aansluiting van rook- en warmteafvoerinstallaties van GEZE via interfacemodule IO 420 MBZ
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Modulair gebouwautomatiseringssysteem voor het gebruik van verschillende
softwaretoepassingen bij gebouwautomatisering of BACnet IP-integratie in andere

systemen
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PRODUCTBESCHRIJVING

Met GEZE Cockpit completeren wij de gebouwautomatisering dankzij het eerste intelligente deur-, raam-
en veiligheidssysteem. Het unieke netwerk tussen deur- en raamtechnologie met intelligente software en
open interfaces ontsluit voor alle ontwikkelaars en exploitanten volledig nieuwe vormen van
gebouwautomatisering. Voor meer efficiëntie, veiligheid en comfort.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Modulair gebouwautomatiseringssysteem

BACnet Standardized Device Profile B-BC (BACnet Building Controller)

Visualisering, bediening en bewaking van aangesloten GEZE-producten

De browserapplicaties hebben aparte licenties voor veelzijdige toepassingen in het gebruik
van het gebouw

Aansluitmogelijkheid van verschillende buslijnen voor flexibele gebouwplanning en
schaalbaarheid

Krachtige hardware voor de inbouw in schakelkasten (railmontage)

Configuratiesoftware GEZE BASIC

GEZE VISU App voor de visualisering en bediening van GEZE-producten

GEZE VISU+ App voor extra alarmen, bewakingen en e-mailmeldingsdienst

Voor de opdrachtgever geschikt systeem voor de afbeelding van veelzijdige gebouw- en
gebruikersstructuren

Activering van de verschillende aansluitingen via licentieerbaar model
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam GEZE Cockpit

Identificatiecode van het producttype Controller

Aantal aansluitbare apparaten max. 126 (mehr auf Anfrage)

Aansluiting CAN-bus Ja

Aansluiting CAN/Ethernet-buslijnen Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijvi
ng Beschrijving Ident-nr.

Afmetinge
n

Bedrijfssp
anning Type montage

GEZE
Cockpit
-Config-

Modulair gebouwautomatiseringssysteem voor het gebruik van
verschillende softwaretoepassingen bij gebouwautomatisering
of BACnet IP-integratie in andere systemen

168274 120 x 116 x
58 mm

24 V DC
+/-15%

Railmontage

BESTAAT UIT

GEZE COCKPIT VISU SOFTWARELICENTIE

Gebouwautomatiseringssoftware voor de bediening en
visualisering van deuren, ramen en veiligheidstechniek

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

GEZE Cockpit VISU
softwarelicentie

Browsergebaseerde software-applicatie voor GEZE Cockpit voor de bediening en
visualisering van deuren, ramen en veiligheidstechniek / U hebt dus altijd de status van
de geïnstalleerde producten in beeld.

167982

GEZE COCKPIT VISU+ SOFTWARELICENTIE

Gebouwautomatiseringssoftware voor het aanmaken van
individuele meldingen

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

GEZE Cockpit VISU+
softwarelicentie

Browsergebaseerde software-applicatie voor GEZE Cockpit voor het aanmaken van
individuele meldingen over alarmen en bewaking van productspecifieke parameters /
Opmerking: alleen in combinatie met VISU

167983
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