Local Control Network

LCN-CO2
Detektor dwutlenku wêgla (CO2), pod³¹czany do portu I
Opis:
LCN-CO2 jest czujnikiem CO2 do zastosowañ wewnêtrznych.
Mierzy koncentracjê CO2 od 1-5000 ppm.
Solidny kompaktowy czujnik pracuje w oparciu o metodê
spektroskopowego pomiaru IR s³u¿¹c¹ do pomiaru stê¿enia
CO2 w powietrzu. Czujnik reaguje nawet na najmniejsze
zmiany sk³adu powietrza.
LCN-CO2 mo¿e pracowaæ równolegle z ka¿dym innym
podzespo³em pod³¹czonym do przy³¹cza I we wszystkich
modu³ach LCN (-UPP, -UPS, -UP24, -SH, -HU, -LD). LCNCO2 mo¿e pracowaæ zarówno z regulatorem R1, jak i
wartoœciami progowymi 1-5.
Wszystkie wartoœci pomiarowe mo¿na wymieniaæ pomiêdzy
modu³ami LCN, wykonywania operacji obliczeniowych.

Zastosowanie:

Czujniki

LCN-CO2 mierzy dwutlenek wêgla (CO2) w powietrzu w
pomieszczeniach wewnêtrznych budynków. To umo¿liwia
wydajne energetycznie regulowanie uk³adu wentylacji i
klimatyzacji oraz pozwala na doprowadzanie œwie¿ego
powietrza w iloœci stosownej do potrzeb.
LCN-CO2 przyczynia siê aktywnie do zapewniania zdrowego
powietrza w pomieszczeniach.

Hardware:
Czujnik CO2 do kontroli jakoœci powietrza
Obudowa do monta¿u na puszcze p/t 68mm
Przewód z wtyczk¹ do przy³¹cza I

Wskazówki:
Szczegó³owe informacje znajduj¹ sie w instrukcji instalacji.
LCN-CO2 pod³¹cza siê do portu I modu³ów LCN-UPx, -SH, SHS, -LD und -HU od numeru seryjnego 120C05 (Gru 2008)
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Local Control Network

LCN-CO2
Detektor dwutlenku wêgla (CO2), pod³¹czany do portu I
Wymiary:

Dane techniczne:
Przy³¹cze:
Napiêcie zasilaj¹ce:

poprzez LCN-NU16 (zawarte
w dostawie)

Zakres pomiarowy:
Dok³adnoœæ:

1-5000ppm
±30ppm ±5% od wartoœci
mierzonej
1ppm

Wymiary (Sz x D³ x G³):

79 mm x 80 mm x 26 mm

Przy³¹cze:

280 mm
79mm

Rozdzielczoœæ:

Warunki otoczenia:
Stopieñ ochrony:

0oC do +50oC
max. 80% wzgl., nie ulega
obroszeniu
na sta³e zgodnie z VDE 632,
VDE 637
IP 20

Monta¿:

Czujniki

Dane ogólne:
Temperatura pracy:
Wilgotnoœæ:

Taœma z wtyczk¹

80mm

Porty:
Przy³¹cze I:

Na œcianie lub suficie
na puszce p/t 68mm lub
œrubowy
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