Local Control Network

LCN-B3IN
Trzywejœciowy czujnik binarny z wbudowanym zasilaczem
Opis
Czujnik LCN-B3IN analizuje do 3 trwa³ych zestyków wolnych
od potencja³ów. W tym celu wytwarza wewnêtrzne napiêcie
reguluj¹ce. Ponadto udostêpnia zasilanie (5V/12V) czujników.
Za pomoc¹ przewodu przy³¹czeniowego ³¹czy siê czujnik
LCNB3IN z portem I jednego z logicznych modu³ów, takich jak:
LCN-UPP, LCN-UPS, LCN-UP24, LCN-SH, LCN-HU, LCN-LD
lub LCN-DI12.
Wejœcia binarne

Zastosowanie
Czujnik LCN-B3IN w³¹cza do 3 trwa³ych zestyków wolnych od
potencja³ów do systemu LCN. Mog¹ to byæ zestyki reed,
wy³¹czniki krañcowe lub inne zestyki sygnalizacyjne. Dla
przyk³adu do systemu mog¹ zostaæ w³¹czone okna, drzwi i
czujki dymowe i podlegaæ zg³aszaniu.
Dla czujników wymagaj¹cych dodatkowego zasilania czujnik
LCN-B3IN je udostêpnia. Mog¹ to byæ zapory œwietlne, czujniki
dŸwiêkowe w napêdach rolet lub elektroniczne uk³ady
analizuj¹ce zamków blokowych.

Hardware:
3 wejœcia binarne
Zasilanie czujnika 5V/12 V
Zworka do ustawiania „Aktiv LOW lub HIGH”
1 przewód do portu I
Gniazdo dla dalszych urz¹dzeñ peryferyjnych I

Wskazówki
Zacisk oznaczony “ ”, jest przewidziany dla potencja³u N.
Mo¿na pod³¹czaæ wy³¹cznie zestyki wolne od potencja³ów.
Przestrzegaæ odpowiednich materia³ów stykowych.
Pr¹d reguluj¹cy jest bardzo ma³y, patrz dane techniczne.
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Dane techniczne:

Wymiary:

Przy³¹cze
Napiêcie zasilaj¹ce
Pobór mocy
Przy³¹cze sieciowe

230V AC ±15%, 50/60Hz
<1W
2
2 linki 0,75 mm z koñcówkami
kablowymi
œrubowe
drut lub linka lub z koñcówk¹
kablow¹ max. 0,5mm2
D³ugoœæ przy³¹cza I 300mm
3 Fremdpotential frei

Zaciski/Typ przewodu:

wymiary (B x Ø):

50 mm x 20 mm

przy³¹cze:

160 mm

50 mm

Wejœcia binarne

Przy³¹cze LCN:
Wejœcia/Funkcje
przycisków:
Wew. napiêcie reguluj¹ce: 5V (50µA na wejœcie)

(znajduje siê na potencjale N)

max. 10kOhm
min. 200kOhm
30 ms

D³ugoœæ kabla:

max. 5m / 100m w przypadku
ekranowanego przewodu
Nie prowadziæ z kablami
instalacji 230V!

Napiecie wyjœciowe:
Pr¹d wyjœciowy:

5VDC/12VDC
max. 25mA

Dane ogólne :
Temperatura robocza
Wilgotnoœæ powietrza

o

43 mm

Opór styku W£
Opór styku WY£
Czas reakcji

o

Warunki otoczenia

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

Stopieñ ochrony

IP 20

instalacja w g³êbokich
puszkach pod w³¹czniki
w dowolnym miejscu

Monta¿:

Schemat po³¹czeñ

modu³ logiczny
LCN z portem I
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