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LCN-IV
Przed³u¿enie portu I  

Opis

LCN-IV stosowany jest do zwielokrotnienia portu I w jednym 
module. W ten sposób mo¿e pracowaæ przy jednym 
inteligentnym module kilka czujników.
Za pomoc¹ zacisków œrubowych LCN-IV mo¿e byæ sprzê¿ony z 

2
drugim takim elementem. Kabel np. IY(ST)Y 2x2x0,6mm  mo¿e 
mieæ d³ugoœæ do 100m. 
LCN-IV mo¿e byæ stosowany alternatywnie jako wejœcie 
licznika impulsów dla szybkich sygna³ów (maksymalnie 500Hz 
np. czujnik wiatru).

Wskazówki

Jeœli LCN-IV wykorzystywany jest jako czujnik impulsów, to 
analiza innych urz¹dzeñ pod³¹czonych do LCN-IV nie jest 
mo¿liwa. 

Zastosowanie
 
LCN-IV jest stosowany, gdy jest potrzeba pod³¹czenia do 
jednego modu³u sieci LCN kilku czujników i oddzielenia ich 
przestrzennie od modu³u.
Dla przyk³adu równoczeœnie mo¿na pod³¹czyæ w dowolnym 
miejscu odbiornik zdalnego sterowania, czujnik temperatury i 
czujnik binarny. W ten sposób mo¿na po³¹czyæ ze sob¹ 
jednostki funkcyjne (oœwietlenie, instalacja alarmowa, 
regulacja temperatury) dla jednego pomieszczenia.  
Dziêki przed³u¿eniu portu I mo¿na zainstalowaæ w 
pomieszczeniu czujnik (temperatura, zdalne sterowanie) 
daleko od modu³u sieci LCN. W ten sposób mo¿na unikn¹æ 
zak³óceñ (przeci¹g, promieniowanie cieplne, ograniczona 
widocznoœæ). 

Hardware:

Przewód przy³¹czeniowy do portu I.

Dwa wolne  porty I dla dalszych urz¹dzeñ peryferyjnych. 

Blok zacisków do przed³u¿enia portu, 0,8mm Ø. 

Programy operacyjne:

Jako przed³u¿enie i zwielokrotnienie portu I, nie posiada funkcji 
aktywnych. 

Jako wejœcie licznika impulsów udostêpnia w module 
obliczan¹ wartoœæ, któr¹ mo¿na zanalizowaæ za 
poœrednictwem progów prze³¹czaj¹cych. 

Opis funkcjonowania
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LCN-IV

22 mm x 12 mm x 13 mm

300 mm taœma 
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Modu³ logiczny LCN

I I

Przy³¹cze

Porty:

Port-I

Ogólne dane:
Temperatura pracy
Wilgotnoœæ powietrza

Warunki otoczenia

Stopieñ ochrony

Zaciski
Typ przewodu

D³ugoœæ przy³¹cza

œrubowe 
2

drut lub linka max. 0,8mm  

wzgl. wilgotnoœci, 
nie ulega obroszeniu
do stosowania w sta³ej 
instalacji zgodnie z VDE 632, 
VDE 637

max. 100m

posiada, 2-wyjœciowy

o o
-10 C do +40 C
max. 80% 

IP 20

do urz¹dzenia 
peryferyjnego

instalacja w g³êbokich
puszkach pod w³¹czniki 
w dowolnym miejscu 
przy module LCN-UPP. 

licznik impulsów 

przyk³ad zastosowania nr 1: 
przed³u¿enie / zwielokrotnienie 

przyk³ad zastosowania nr 2: 
liczenie przy pomocy zestyków wolnych 

Przed³u¿enie portu I  

Dane techniczne:

Monta¿:

Schemat po³¹czeñ 

Wymiary:

Wymiary )

Przy³¹cze: 

 (szer.  x d³. x  wys.

Modu³ logiczny LCN
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