EAGLEHAWK NX
INTEGRERT STYRING
OG REGULERING
En fullintegrert undersentral basert på Niagara
rammeverket som gir lave installasjonskostnader, trygg
fjernstyring, stor fleksibilitet samt mye mye mer.

Den Komplette Løsningen.
EAGLEHAWK NX er en ekstremt kraftig undersentral for oppvarming, ventilasjon og klimakontroll
(HVAC). I tillegg kan den sømløst integrere andre bygningssystemer.
Den fritt programmerbare undersentralen er basert pån CentraLine Niagara eXtended (NX) og er
BACnet-sertifisert (B-BC).

Det omfattende konseptet EAGLEHAWK NX kan tilby flere fordeler som:
•	Driftsinnsparinger ved integrering og felles drift av alle bygningssystemer samt ved at de nyeste
verktøyene for energisparing kjøres direkte på styreenheten.
•	Installasjonsinnsparinger pga. kompakt utførelse, innebygde innganger/utganger og doble
Ethernet-porter som er kapable for daisy chain-kabling.
•	Enkel, pålitelig og kostnadseffektiv håndtering med nettverksuavhengig “betjening” (via innebygd
HMI), samt sikker fjernstyring via web basert på HTML5.
• Enkelt å oppgradere eksisterende løsninger til det nyeste innen teknologi.

Driftsinnsparinger
Integrering

CentraLine Building Management System

EAGLE is part of CentraLine‘s powerful building management system.
Sømløs integrering av ulike
bygningssystemer er avgjørende

for å oppnå minimale driftskostnader og optimale arbeidsog boforhold. Våre løsninger forbinder klimaanlegg, belysning,
solavskjerming, energimåling og mye mer.
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Energistyring
I tillegg kan du kjøre ENERGY VISION NX,
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Both controller and operating unit can be
flexibly mounted covering your individual
installation and service needs.

Freely scalable
Onboard & Panel Bus input/output modules (IOs).
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Installasjonsinnsparinger

Both controller and operating unit can be
flexibly mounted covering your individual
installation and service needs.
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Kan tilpasses og skaleres

EAGLE offers maximum scalability by using a
practical mix of onboard IOs that can be expanded
by adding Panel Bus I/Os (0 to 600 physical IOs).

EAGLEHAWK kan monteres på vegger, DIN-skinner eller
i vanlige sikringsskap. Det kan tilby maksimal fleksibilitet
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og kan utvides vha. et skalerbart konsept for innganger/
Door

utganger (IO):

• 14 og 26 integrert IO-alternativ, unngår separate
Rail

Door

IO-moduler
Handheld

• Valgfri kompakt, blandet IO-modul
• Et panellbuss-IO-konsept (0 til 1000 fysiskepunkter)
som gjør det mulig å montere IO-moduler distribuert.
Det er vedlikeholdsfritt pga. separate kontakter som lar

Handheld

Panelbuss-IO-konsept

Smart kabling
Spar inn på kostnadene ytterligere vha. styreenheten
utstyrt med doble Ethernet-porter for daisy chain-kabling
slik at du unngår Ethernet-switcher og å koble styreenheter
tilbake til Ethernet-switchen. Dobbelt Ethernet kan også
tilby BMS-nettverk separat fra bedriftens IT-nettverk.

seg skifte ut hurtig uten ny kabling.

Enkel håndtering
EAGLEHAWK NX tilbyr skalerbare valg når du skal styre data og ta avgjørelser.
Den ekstremt kostnadsbesparende enheten oppfyller kravene for nettverksuavhengig drift og
nøddrift, samt konfigurering uten verktøy og drift på stedet.

Integrert HMI

Den nettbaserte styreenheten EAGLEHAWK kan håndteres
via nettleser med trygg (uten Java) og intuitiv bruk av alle
funksjonene - noe som øker evnen til å styre anlegget ditt
betydelig, med bl.a.:
• Integrering og overvåkning av romkontrollsystemer
•	Alarmer, tidsplaner, trendhistorikk, grafer/diagrammer,
e-post, SMS
• Fjerntilgang, fjernprogrammering og fjernservice
• Energistyringsfunksjoner, inkl. måling (M-Bus, Modbus)
I større anlegg kan styreenhetene kobles sammen til en
ARENA NX toppsystem.

Enkel å oppgradere
EAGLEHAWK og Niagara eXtended passer perfekt til oppgradering av
eksisterende serielle system til de mest moderne og framtidsrettede
plattformene for nettverksteknologi.
Dermed kan klimaanlegg og andre typer anlegg fjernstyres via nettleser
og tilpasningsbare grensesnitt. Energistyringsanalyse og
optimaliseringsstrategier kan settes i drift og hele anlegg kan aktiveres
for Niagara-skylagringsløsninger.

Frittstående HMI
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Niagara eXtended (NX) er CentraLines system for bygningsstyring. Det er basert på den bransjeledende Niagaraprogramvareplattformen og tilbyr ytterligere fordeler og verdi for CentraLines kunder og partnere.

Overvåkning
ARENA NX er en kraftig integrerings– og overvåkningsplattform som tilbyr en enhetlig visjon for
alle bygningens undersystemer. ENERGY VISION gir det kontroll over bygningens energiforbruk.

Anleggsstyring
CentraLine tilbyr en omfattende serie med tilkoblede undersentraler for bygninger med en
hel rekke bruksområder inkl. klimaanlegg og helintegrerte løsninger. To andre komponenter
er spesifikke for CentraLine:

•

Applikasjonsbibliotek
CentraLines Applikasjonsbibliotek sørger for energieffektivitet uten sidestykke samt
maksimal brukspålitelighet. Energiklasse A er mulig for å oppfylle internasjonale
standarder som EN 15232.

•

Panelbuss-IO-konsept
CentraLines panellbuss-IO-moduler er robuste og skalerbare og støtter alt fra små apparater
til store systemer med over 1000 IO-er.

Romkontroll
Vårt omfattende tilbud av konfigurer- og programmerbare romløsninger sørger både for
kundekomfort og høy energieffektivitet. Enkelt å integrere trådløs belysning og persiennekontrollløsninger iht. EN 15232.

Investeringsgaranti
Niagara eXtended kan integreres sømløst i eksisterende Honeywell-installasjoner, inkl. C-Bus-,
Lon- og BACnet-systemer. Det reduserer investeringene og tilbyr mer fleksibilitet for å oppgradere
installasjoner til Tingenes internett.

EAGLEHAWK NX er tilgjengelig med ulike IO-konfigurasjoner, og med eller uten HMI. Se
produktdatabladet for flere detaljer.

Integrert HMI

Frittstående HMI

Finn et CentraLine-kontor eller partner
nærheten av deg på:
centraline.com

Honeywell AS
Terminalen 14
3414 Lierstranda, Norge
Tel: +47 32 24 48 00
www.centraline.com
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