Modu³y logiczne

Local Control Network
Modu³y
logiczne

LCN-HU
Uniwersalny w³¹cznik/regulator
Opis
Modu³ standardowy LCN-HU do monta¿u na szynie jest
podzespo³em o funkcji czujnika i elementu prze³¹czaj¹cego
sieci LCN. Wyposa¿ony jest w 3 wyjœcia elektroniczne 0-10V
do sterowania EVG œwietlówek, które mog¹ byæ równie¿
wykorzystane do sterowania DSI lub DALI,
Dodatkowo równolegle 2 z 3 wyjœæ, które s¹ wyjœciami
elektronicznymi 230V.
LCN-HU posiada przy³¹cza T ,I oraz P. do pod³¹czenia
dalszych czujników i elementów prze³¹czaj¹cych LCN.
Wewnêtrzny program operacyjny mo¿e byæ dowolnie
parametryzowany za pomoc¹ oprogramowania
konfiguracyjnego LCN-P lub LCN-PRO.
Zazwyczaj montowany na szynie w szafkach rozdzielczych,

Zastosowanie:
l
Pe³nowartoœciowe sterowanie oœwietleniem, sceny
œwietlne, efekty œwietlne realizowane w zale¿noœci od
œwiat³a dziennego
l
Proste sterowanie RGB
l
Sterowanie zacienianiem i ogrodem zimowym
l
Regulacja decentralna: Ch³odzenie, grzanie, wentylacja.
l
Kontrola dostêpu ze sterowaniem IR i transponderem
l
Automatyczne sterowanie z wieloma timerami i
po³¹czeniami
l
Funkcja tablicy z 4 LED i hierarchicznymi po³¹czeniami
logicznymi, do obliczania i wyœwietlania
l
Funkcja alarmu, równie¿ z wieloma strefami i komleksow¹
obs³ug¹.
l
Po³¹czenia pomiêdzy systemami:
Oœwietlenie «
Zacienianie «
Alarm «
dojœcie, itd.
= wysoka funkcjonalnoœæ przy op³acalnym wykorzystaniu
sensorów i aktorów.
Wskazówka:Wszystkie funkcje mo¿na u¿ywaæ niezale¿nie i
s¹ równoczeœnie dostêpne.

Hardware
Zasilacz 230 V 50Hz/60Hz
2 elektroniczne wyjœcia prze³¹czaj¹ce 230 V po max.500 VA,
œciemniane w przesuniêciu faz lub jako wy³¹cznik napiêcia
zerowego, z zak³óceniem iskrowym.
3 analogowe wyjœcia 0-10V, prze³¹czalne na DSI lub DALI
Przy³¹cze T dla maksymalnie 8 klawiszy poprzez LCN-T8,
LCN-TEx, LCN-TU4R lub R1U(przekaŸnik), itd ...
Przy³¹cze I dla LCN-RR ( odbiornik na podczerwieñ), LCN-TS
(czujnik temperatury), LCN-BMI (czujnik ruchu PIR), LCN-UT
(transponder) itd..
Przy³¹cze P jako cyfrowe wejœcie/ wyjœcie dla takich
rozszerzeñ jak: LCN-R8H, LCN-R2H (karty przekaŸnikowe),
LCN-B8x (modu³ oœmiowejœciowy), LCN-BS4 (binarny
czujnik pr¹du 4x16A) itd.

Wskazówki
W przypadku regulacji zewnêtrznych przekaŸników poprzez
wyjœcia elektroniczne mo¿e byæ konieczne zastosowanie
podstawowego panelu sterowania (LCN-C2GH). Nale¿y przy
tym przestrzegaæ pr¹du podtrzymania standardowych
przekaŸników.
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Opis funkcjonowania:
Programy operacyjne:
3 wyjœcia, z których 2 wyprowadzone na zewn¹trz
odpowiedzialne: prze³¹czanie i œciemnianie, indywidualna
nastawa stopnia jasnoœci i czasu regulacji, po dwa
regulatory czasowe (10 ms ... 40 min) umo¿liwiaj¹ funkcjê
wy³¹cznika czasowego, oœwietlenie klatki schodowej itp..
Wszystkie 3 wyjœcia oferuj¹ 100 scen œwietlnych(pamiêæ
jasnoœci i rampy). Trzy kana³y analogowe 0-10V lub
alternatywnie 3 kana³y DSI lub 3 grupy DALI
Przy³¹cze dla 8 konwencjonalnych przycisków (z adapterem
LCN-T8), 4 przycisków radiowych EnOcean(LCN-T4ER) lub
standardowych przycisków KNX/EIB (LCN-TEx), np.. 4kr. = 8
przycisków, z ka¿dorazowo 3 rozkazami x 2 adresy (Modu³y
lub Grupy). £¹cznie 32 przyciski z 4 tabelami= 192 rozkazy na
64 cele.
Przyciski wspieraj¹ 3 funkcje: Krótko, D³ugo, Puœæ
Pamiêæ 100 sekwencji œwiat³a dla ka¿dego wyjœcia (
zapamiêtuj¹ ka¿dorazowo stopieñ jasnoœci i czas regulacji).
Funkcje paneli z 12 lampkami po 4 stany: W³, Wy³, Migaj,
Migotaj. 4 przetworzenia sumy (po³¹czenia logiczne) z 12
wejœciami dla po³¹czeñ logicznych i przetwarzania
komunikatów o zak³óceniach zgodnie z norm¹ DIN.
Dekodowanie odbiorników zdalnego sterowania IR. Analiza
bezpoœrednia lub centralna. Funkcje poziomu przycisków,
rozró¿nianie nadajników, kodowana transmisja,
personalizacja za pomoc¹ transpondera
Dodatkowe Funkcje:
l
Dwa dowolnie parametryzowane regulatory ci¹g³e,
wartoœci pomiarowe i
wielkoœci nastawcze mo¿na
dowolnie rozdzielaæ w sieci
l
Analiza wartoœci analogowych poprzez 5 progów ( = 10
poleceñ) z histerez¹, równie¿ mo¿na zastosowaæ jako
regulator.
l
Analiza danych transpondera do 16 transponderów
(bez ograniczeñ przy pracy z wizualizacj¹)
l
4 Timery (1s..45 dni), 2 timery (przekaŸniki), zegar
periodyczny
l
Podtrzymanie zasilania przy awarii do 20 sekund wraz z
rozpoznaniem braku zasilania itd.
l
4 stopniowe medulnki i potwierdzenia

LCN-HU
Uniwersalny w³¹cznik/regulator
Dane techniczne:

Wymiary (szer. x d³. x wys.): 87 mm x 92 mm x 66 mm

230V~ ±15%, 50Hz
0,5 W
bezœrubowe, max. 16A,
2
drut lub linka (max. 2,5 mm )
lub z nasadkami koñcowymi
2
max. 1,5 mm

Czu³y bezpiecznik dla wyjœæ
Przy³¹cze strony sensorów:
Zaciski/typ przewodu
(Porty EVG):
Wyjœcia elektroniczne
Wyjœcia mocy

2,5 AF na wyjœcie
Porty: T, I oraz P.
drut lub linka max. 0,51,5mm²

Rozdzielczoœæ
Moc za³¹czalna
Odpornoœæ na przeci¹¿enia
Straty mocy
Obci¹¿enie min.

200 stopni przy œciemnianiu
po 500VA (500W / cosö=1)
1kW max.10s
1% mocy pozornej
- brak -

Tryb 0-10V
Pr¹d Ÿród³a:
Pr¹d obci¹¿enia:
Tryb DSI:
Tryb DALI:
Dane ogólne:
Temperatura pracy
Wilgotnoœæ powietrza
Warunki otoczenia
Stopieñ ochrony

87 mm (5TE)

92 mm

Zaciski
Typ przewodu

66 mm

Przy³¹cze
Napiêcie zasilaj¹ce
Pobór mocy

Wymiary:

61 mm

wy³. napiêcia zerowego lub
œciemniacz w naciêciu fazy

37 mm

max. 0,5mA/ wyjœcie
max. 40mA/wyjœcie (ok.
40EVG)
max. 20 EVG ³¹cznie
max. 16 EVG ³¹cznie
o

o

-10 C do +40 C
max. 80% wzgl. wilgotnoœci,
nie ulega obroszeniu
do stosowania w sta³ej
instalacji zgodnie z VDE 632,
VDE 637
IP 20

Wysokoœæ

66mm
61mm nad szyn¹

Iloœæ pól

5TE

Monta¿

na szynie 35 mm
(DIN 50022) lub mocowane
na œrubach
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