
Local Control Network Nowoœci

Opis:

LCN-GRT jest czujnikiem temperatury w pomieszczeniach i 
odbiornikiem IR do monta¿u natynkowego, nawi¹zuje 
wzornictwem do serii LCN-GT. Opcjonalnie dostêpny jest 
równie¿ wbudowany czujnik wilgotnoœci  LCN-EFS. 

Cyfrowy czujnik temperatury w po³¹czeniu ze zintegrowan¹ 
logik¹ ustala bezszumowe wartoœci pomiarowe i przekazuje 
je za poœrednictwem portu I do pod³¹czonego modu³u LCN. 

Dziêki wbudowanemu odbiornikowi IR czujnik LCN-GRT 
mo¿e przetwarzaæ sygna³y z pilotów zdalnego sterowania 
LCN
 
LCN-GRT mo¿e pracowaæ równolegle z ka¿dym innym 
podzespo³em pod³¹czonym do przy³¹cza I we wszystkich 
modu³ach LCN (-UPP, -UPS, -UP24, -SH, -HU, -LD). LCN-
GRT 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.

.

Zastosowania:

LCN-GRT jest wykorzystywany do pomiarów temperatury 
pomieszczeñ oraz integracji ze zdalnym sterowaniem 
pilotami RT. W po³aczeniu z innymi czujnikami na sieci LCN 
mo¿liwe jest energooszczêdne oraz proste w u¿ytkowaniu 
sterowanie decentralne ogrzewaniem, klimatyzacj¹ oraz 
regulacj¹  wentylacji. 

Hardware:

Czujnik temperatury 

Odbiornik IR

Obudowa do monta¿u œciennego i sufitowego

Przewód z wtyczk¹ do portu I

Zaciski œrubowe do ewentualnego przed³u¿enia przy³¹cza

Opcjonalnie wbudowany czujnik wilgotnoœci LCN-EFS

Szklany sensor z wbudowanym czujnikiem temp. i odbiornikiem IR

LCN-GRT

Wskazówki:
Czujnika nie nale¿y montowaæ w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a, 
grzejników, lamp, sufitów z klimatyzacj¹ i klimatyzatorów, 
gdy¿ mog¹ one spowodowaæ zafa³szowanie wartoœci 
pomiarowych.

LCN-GRT mo¿na pod³¹czyæ do modu³ów LCN-UPx, -SH, -
SHS, -LD und -HU od numeru ser. 090119 (STY 1999). Dla

Szczegó³owe informacje znajduj¹ sie w instrukcji instalacji.

Przewód przy³¹czeniowy do modu³u LCN mo¿na opcjonalnie 
przed³u¿yæ poprzez  LCN-IV do 100m.

 
LCN-EFS wymagane s¹ modu³y LCN od numeru ser. 15.. 
(2011).
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Local Control Network

Dane techniczne:
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60 mm x 60 mm x 24mm 
12mm
280 mm

Wymiary:

Obudowa czuj. (Sz x D³ x G³):
Wysokoœæ zabudowy:
Zasilanie: 
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LCN-GRT

Przy³¹cze: 
Napiêcie zasilaj¹ce:
Pobór mocy:

Czujnik temperatury:

Zakres pomiarowy:
rozdzielczoœæ: 
Dok³adnoœæ:

nie wymagane ( Port I)
<0,1W 

-10°C do +60°C 
0,1°C 
typ. 0,3°C od +15°C do +30°C
typ. 0,6°C od -20°C do +85°C,
max. 2°C w ca³ym zakresie

Odbiornik IR:

Czêstotliwoœæ:

Czujnik wilgotnoœci:
Rozdzielczoœæ: 
Dok³adnoœæ przy 20-80% 
wilgotnoœci: 
Poza zakresem:

Punkt rosy
Rozdzielczoœæ: 
Dok³adnoœæ przy 20-80% 
wilgotnoœci i 
temperaturze otoczenia
10-40°C :
Porty:

Przy³¹cze I:

Dane ogólne:

Temperatura :
Wilgotnoœæ:

Warunki otoczenia:
 

Stopieñ ochrony:
Ramki:

40kHz

(dodatkowo zamawiany)
1% wilgotnoœci

±4%
±6%

0,1°C

±2°C
 

Do wyboru gniazdo lub zaciski 
œrubowe 

-10°C do +40°C
max. 80% wzgl., nie ulega 
obroszeniu

na sta³e zgodnie z VDE 632, 

VDE 637

IP 20

Dostêpne w kolorach: Bia³y, 
Czarny, indywidualne ramki na 
zapytanie.

60mm

Modu³ logiczny LCN

I

LCN-GRT
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Szklany sensor z wbudowanym czujnikiem temp. i odbiornikiem IR

Monta¿:

kinkietowej 35mm lub 
bezpoœrednio œrubami

Œcienny, na puszcze  

Schemat po³¹czeñ

Nowoœci


