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Zastosowanie

Czujnik temperatury u¿ywany jest czêsto do pomiaru 
temperatury w pomieszczeniu. Dziêki po³¹czeniu z innymi 
czujnikami w sieci LCN mo¿na zrealizowaæ miêdzy innymi 
energooszczêdne i proste w u¿yciu decentralne sterowanie 
ogrzewaniem i klimatyzacj¹, w po³¹czeniu z systemem 
wentylacji.

LCN-TS

Opis

Czujnik LCN-TS jest bardzo precyzyjnym cyfrowym czujnikiem 
temperatury o miniaturowych rozmiarach. 
Za pomoc¹ w³asnego procesora ustala w zale¿noœci od 
gradientu niemal¿e bezszumowe wartoœci pomiarowe i 
przesy³a je poprzez port I do pod³¹czonego modu³u LCN. 

Czujnik LCN-TS mo¿e pracowaæ równolegle do ka¿dego 
innego podzespo³u pod³¹czonego do przy³¹cza I we wszystkich 
modu³ach LCN (-UPP, -UPS, -UP24, -SH, -HU, -LD). Modu³y 
udostêpniaj¹ dwa regulatory ci¹g³e plus 5 progów 
prze³¹czania, które równie¿ mo¿na wykorzystaæ do regulacji. 
Podczas pracy dochodzi do wymiany wartoœci pomiarowych 
pomiêdzy modu³ami LCN i istnieje mo¿liwoœæ obliczenia ró¿nic. 

Wskazówki

Miejsce i pozycja zamontowania maj¹ wp³yw na wartoœci 
pomiarowe: przep³yw powietrza, wysokoœæ zamontowania 
czujnika, Ÿród³a ciep³a (promieniowanie lamp). 

Hardware:

Czujnik temperatury z mocowaniem samoprzylepnym 

Obudowa przystosowana do monta¿u na œcianie lub suficie

Przewód doprowadzaj¹cy z wtyczk¹ do przy³¹cza I

Czujnik temperatury dla LCN
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modu³ logiczny LCN
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Dane techniczne:

Monta¿:

Schemat po³¹czeñ 

Wymiary:

Obudowa (ø x wys.):
Czujnik (d³. x szer. x wys.):
Przewód doprowadzaj¹cy: 

Dane czujnika:
Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ

Ogólne dane:
Temperatura pracy
Wilgotnoœæ powietrza

Warunki otoczenia

Stopieñ ochrony

-40°C do +120°C 
0,1°C 
+15°C do +30°C: typowa 0,3°C 
-40°C do +70°C: typowa 0,6°C 
-40°C do +120°C: max. 2°C

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

o o
-40 C do +100 C
max. 80% 

IP 20

monta¿ na suficie lub 
œcianie na puszce do lamp 
œciennych 35 mm.  

Czujnik temperatury dla LCN
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