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Emergency lighting is a type of lighting that 
is activated immediately in case the normal 
lighting system is failed for any reason and 
aims to evacuate people from the building 
safely. In accordance with the legislation in 

our country, buildings should have a project prepared in 
accordance with the Electrical Interior Facilities Project 
Regulation on emergency lighting systems and this 
project should be kept in the building. The results of 
the control, testing and maintenance applied to each 
emergency lighting and exit luminaires should be kept 
specific to the product in a logbook. Records should 
be kept manually or as printouts from automatic test 
system.

ELCO ATS 
(Emergency Lighting Control - Automatic Test System)

ELCO ATS 
(Otomatik Test Sistemi)

Acil aydınlatma, normal aydınlatma sisteminin herhangi 
bir sebeple devre dışı kalması durumunda anında devreye 
girerek insanların binadan güvenli bir şekilde tahliyesini 
amaçlayan bir aydınlatma türüdür. 
Ülkemizdeki mevzuat gereği binaların acil aydınlatma 
sistemleri konusunda Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği’ne 
göre hazırlanmış bir projesi olmalı ve bu proje bina içinde 
muhafaza edilmelidir. Her bir acil aydınlatma ve yönlendirme 
armatürüne uygulanan kontrol, test ve bakımın sonuçları bir 
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Our company, which has been producing emergency 
lighting for 25 years, has successfully completed 
the Automatic Test and Monitoring System project 
for emergency lighting products named “ELCO - 
Emergency Lighting Control”, which is also supported 
by the TÜBİTAK Project. Product and system tests 
are carried out in the BSI (British Standard Institute) 
laboratory and documented with the Kitemark 
certificate. 

ELCO Automatic Test System for battery powered 
emergency escape lighting is a wired system solution 
that enables the monitoring of Beş A DALI compliant 
emergency lighting products via the router and touch 
screen developed by Beş A. 

kayıt defterinde ürüne özel tutulmalıdır. Kayıtlar manuel 
olarak ya da otomatik test cihazlarından alınan çıktılar 
şeklinde saklanmalıdır. 
Acil aydınlatma konusunda 25 yıldır üretim yapan 
firmamız, TÜBİTAK Projesi ile de desteklenen “ELCO – 
Emergency Lighting Control” isimli acil aydınlatma ürünleri 
için Otomatik Test ve İzleme Sistemi projesini başarı ile 
tamamlamıştır. Ürün ve sistem testleri BSI (British Standart 
Institute) laboratuvarında yapılarak, Kitemark sertifikası ile 
belgelendirilmiştir.
ELCO Otomatik Test Sistemi, Beş A DALI uyumlu acil 
aydınlatma ürünlerinin Beş A tarafından geliştirilmiş router 
ve dokunmatik ekran üzerinden izlenmesine olanak tanıyan 
kablolu sistem çözümüdür. 

•It is an automatic 
addressable emergency 
lighting system solution 
in accordance with “IEC/
EN 62034: Automatic test 
systems for battery powered 
emergency escape lighting” 
standards and certified by 
BSI Kitemark.
•Provides central monitoring 
via touch panel.
•16 routers can be managed 
with 1 panel.
•A total of 128 products 
(2x64 products) can be 
connected to each router.
•A total of 2048 products 

can be managed with a 
single system.

•7 ”LCD touchscreen 
wide and color screen 
provides ease of use and 
management.
•The LCD Panel can be 
connected to the existing 
network via wifi or ethernet 
and can be controlled via a 
PC, tablet or phone with a 
remote desktop connection.
•It provides the opportunity 
to perform periodically 
planned or instantaneous 
function and duration tests.

•IEC/EN 62034 
Otomatik Test sistemleri 
standartlarına uygun ve 
BSI Kitemark sertifikalı 
otomatik adreslenebilir 
acil aydınlatma sistem 
çözümüdür.

•Dokunmatik panel 
üzerinden merkezi izleme 
imkânı sunar.
•1 panel ile 16 router 
yönetilebilir.

•Her bir router’a toplamda 
128 ürün (2x64 ürün) 
bağlanabilir. 

•Toplamda tek bir sistem 
ile 2048 adet ürün 
yönetilebilmektedir. 

•7” LCD dokunmatik geniş 
ve renkli ekran ile kullanım 
ve yönetim kolaylığı 
sağlanmaktadır.
•LCD Panel wifi ya da 
Ethernet ile mevcut ağa 
bağlanarak uzak masaüstü 
bağlantısı ile PC, tablet 
ya da telefon üzerinden 
kontrol edilebilir.
•Periyodik planlı veya anlık 
fonksiyon ve süre testleri 
yapabilme imkânı sunar.

Our system solution offers the following 
main features:

Sistem çözümümüz başlıca aşağıdaki özellikleri 
sunmaktadır:
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•When the ELCO Panel is 
connected to a network that 
accesses the internet, all 
scheduled test results can 
be e-mailed to any desired 
address automati cally or 
manually when required.
• In additi on, all reports can 
be easily saved and printed 
with a USB plug into the 
panel.
•Includes password 
protected user interface. 
Thus, unauthorized persons 
are prevented from 
operati ng on the system.
• With the original panel 
soft ware, the whole system 
can be easily monitored 
through the graphic 
interface and possible 
product errors are listed on 
a single screen.
• Scheduled tests are 
carried out on ti me with 
RTC (Real Time Clock).

• The connecti on length 
between panels and routers 
can be 1200 meters with 
RS485.

• 300 m of cabling can be 
done at each output of the 
routers.
•Thus, the system allows a 
total wiring of 10,800 m.
•ELCO Panel has batt ery 
protecti on against sudden 
power cuts. In case of 
possible momentary power 
cuts, the panel turns off  
automati cally within 10s 
without any damage.
• Luminaires can be 
connected on the 2-wire 
line coming out of the 
router without polarity. 
Thus, faulty connecti ons are 
prevented (Non-directi onal 
dual DALI bus cabling).
• All products added to the 
system are automati cally 
addressed by routers. This 
provides great convenience 
for installati on.

• With our system, standard 
DALI emergency products 
produced only Beş A can be 
used.

•LCD Panel internete erişen 
bir ağa bağlandığında, 
planlı tüm test sonuçları 
istenen herhangi bir 
adrese otomati k ya da 
istenildiğinde manuel olarak 
mail atı labilir.

•Ayrıca tüm raporlar panele 
takılacak bir USB ile kolayca 
kaydedilip çıktı  alınabilir.

•Parola korumalı kullanıcı 
ara yüzü içerir. Böylece 
yetkisiz kişilerin sistem 
üzerinde işlem yapması 
engellenir.

•Özgün panel yazılımı ile 
tüm sistem grafi k arayüz 
üzerinden kolayca takip 
edilebilir ve olası ürün 
hataları tek bir ekranda 
listelenir.

•RTC (Gerçek Zamanlı 
Saat) ile planlı testler tam 
zamanında gerçekleşti rilir.

•Panel ve routerlar arası 
bağlantı  uzunluğu RS485 ile 
1200 m olabilmektedir.

•Routerların her bir 
çıkışında 300 m kablolama 
yapılabilmektedir.
•Böylece sistem 
toplamda 10.800 m lik bir 
kablolamaya izin verir.

•Panel, ani elektrik 
kesinti lerine karşı batarya 
korumasına sahipti r. Olası 
anlık elektrik kesinti lerinde 
panel zarar görmeden 10s 
içinde otomati k kapanır.

•Armatürler, routerdan 
çıkan 2 telli hat üzerine 
polarite olmadan 
bağlanabilmektedir. Böylece 
hatalı bağlantı ların önüne 
geçilmektedir (Yönsüz ikili 
DALI veri yolu kablolaması).

• Sisteme eklenen tüm 
ürünler, routerlar tarafı ndan 
otomati k olarak adreslenir. 
Bu durum, kurulum için 
büyük ölçüde kolaylık 
sağlar.

• Sistemimiz ile sadece Beş 
A üreti mi standart DALI acil 
ürünler kullanılabilmektedir.


