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Zewnêtrzny czujnik temperatury dla LCN

LCN-TSA

Opis

Czujnik LCN-TSA 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-TSA 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. 

Zastosowanie:

Czujnik temperatury u¿ywany jest do pomiaru temperatury 
zewnêtrznej. Dziêki po³¹czeniu go z innymi czujnikami w sieci 
LCN mo¿na miêdzy innymi zrealizowaæ system regulacji 
ogrzewania w poszczególnych pomieszczeniach wraz ze 
sterowaniem wentylacj¹, który oszczêdza energiê i jest 
przyjazny dla u¿ytkownika. 

Ponadto umo¿liwia obliczenie ró¿nicy pomiêdzy temperatur¹ 
na zewn¹trz i wewn¹trz np. do biernego wych³adzania w nocy i 
sterowania ogrodem zimowym. 

Hardware:

LCN-TSA:

Czujnik temperatury, zatopiony

Obudowa przystosowana do monta¿u na œcianie lub suficie 
za pomoc¹ z³¹czki samozaciskowej z PCW

Dwumetrowy przewód przy³¹czeniowy do portu wraz z 
wtyczk¹ I

LCN-IV: 
Przewód przy³¹czeniowy do portu I wraz z wtyczk¹.

Dwa wolne przy³¹cza I dla dalszych urz¹dzeñ peryferyjnych. 

Blok zacisków dla kabla o œrednicy do Ø0,8 mm.  

Wskazówki:

Miejsce i pozycja zamontowania maj¹ wp³yw na wartoœci po-
miarowe. Nale¿y zatem uwzglêdniæ przep³yw powietrza, wy-
sokoœæ zamontowania czujnika, Ÿród³a ciep³a (promieniowanie 
lamp). Jeœli istnieje koniecznoœæ wyd³u¿enia na zewn¹trz prze-
wodu doprowadzaj¹cego to nale¿y zaplanowaæ odpowiedni¹ 
obudowê ochronn¹ (IP65). Przewód doprowadzaj¹cy mo¿na 
wyd³u¿yæ maksymalnie do 100 m. 
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LCN-TSA

Wymiary:

LCN-TSA(d³. x ø):
LCN-IV (d³. x szer. x wys.):
Przewód doprowadzaj¹cy: 

Monta¿: LCN-TSA:

Do ciany lub sufitu

LCN-IV:

Decentralna instalacja

Schemat po³¹czeñ 

modu³ logiczny LCN

-30°C do +80°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
2 m, LiYCY, linka 

do stosowania w sta³ej instalacji 
zgodnie z VDE 632, VDE 637

o o
-30 C do +80 C

IP 65
IP 20

Dane techniczne:

Dane czujnika:
Zakres pomiarowy
Rozdzielczoœæ
Dok³adnoœæ

Przewód:

Ogólne dane:
Temperatura pracy
Warunki otoczenia

Stopieñ ochrony
LCN-TSA
LCN-IV
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