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LCN-BS4

Opis

Czujnik LCN-BS4 jest czterokana³owym binarnym czujnikiem 
pr¹du do systemu LCN. Wejœcia 1 i 2 mo¿na wykorzystaæ do 
pozycjonowania silnika dwóch napêdów pr¹du przemiennego 
z wy³¹cznikami krañcowymi. 

Za pomoc¹ przewodu przy³¹czeniowego ³¹czy siê czujnik LCN-
BS4  z portem P jednego z modu³ów logicznych np.
LCN-HU, LCN-SH lub LCN-LD . 

Podczas przekroczenia pr¹du granicznego wyzwalane jest 
jednorazowo polecenie D£UGIE, a przy nieosi¹gniêciu tego 
pr¹du  polecenie PuŒÆ.

Binarny czujnik pr¹du czterowejœciowy 

Zastosowanie

Czujnik LCN-BS4 stosowany jest do nadzoru u¿ytkowników i 
pozycjonowania silników.  Z jego pomoc¹ mo¿na nadzorowaæ 
np.: materia³ luminescencyjny lub pompy na okolicznoœæ ich 
awarii i zg³osiæ do prac remontowych. 

W po³¹czeniu z modu³em przekaŸnikowym mo¿na dok³adnie 
pozycjonowaæ napêdy silnikowe okien, rolet, ¿aluzji lub markiz, 
z dok³adnoœci¹ do 0,5%

Modu³ wyrównuje przy tym samodzielnie ró¿nice czasu biegu 
ró¿nych napêdów i zjawiska zwi¹zane z ich starzeniem siê. 

Hardware:

4 nadzorowane binarnie linie pr¹du 16A

2 linie pr¹du z tego do pozycjonowania silnika

P³aski kabel z wtyczk¹ do przy³¹cza P

Gniazdo P do opcjonalnego pod³¹czenia bloku przekaŸników 

4 diody LED do pokazania statusu

Wskazówki

Nadzorowi mog¹ podlegaæ tylko u¿ytkownicy o pr¹dzie 
minimalnym 120 mA. Mniejsze napêdy silnikowe nie osi¹gaj¹ 
tej granicy, ewentualnie tylko w jednym kierunku jazdy. 
Wszystkie silniki pr¹du przemiennego musz¹ mieæ wbudowane 
wy³¹czniki krañcowe. 
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Wejœcia
Napiêcie wejœciowe
Pr¹d na wejœciu
Pr¹d na wyjœciu

Czas reakcji
Max. pr¹d

:

Strata mocy

Zaciski
Typ przewodu

D³ugoœæ przy³¹cza

Dane ogólne 
Temperatura robocza
Wilgotnoœæ powietrza

Warunki otoczenia

Stopieñ ochrony

230V~, 50Hz
> 120mA
< 100mA
2W 

500ms ( )
16A

max. 100 metrów 

o o-10 C do +40 C

 

IP 20

na ka¿dym wejœciu przy 
pe³nym obci¹¿eniu

mo¿na ustawiæ 30ms

bezœrubowe, 16A
2drut lub linka  max. 2,5mm  

lub z koñcówk¹ kablow¹ 

dla ka¿dego 
wejœcia

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

Dane techniczne:
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LCN-BS4

LCN
Local Control Network

Binärer Stromsensor 
Binary Current-Sensor

0,1 < I  < 16A /d Kanal

LCN-BS4

 1            2            3            4

ISSENDORFF

68 mm x 92 mm x 66 mm
120 mm 

przekaŸnik LCN
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Binarny czujnik pr¹du czterowejœciowy 

Wymiary:

Wymiary (szer. x d³. x wys.)

przy³¹cze:    

 

 

4 TE

na szynie noœnej 35 mm
 (DIN 50022) lub 
mocowanie na œrubach 

66mm 
61mmnad szyn¹

Iloœæ pól 

Monta¿

Wysokoœæ 

Schemat po³¹czeñ

modu³ logiczny 
LCN
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