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Systémová architektura
Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert je součástí architektury
EcoStruxure společnosti Schneider Electric. EcoStruxure není produkt jako
takový, ale spíše přístup k tvorbě inteligentních systémů řízení energie. Systémová
architektura EcoStruxure umožňuje vizualizovat, měřit a řídit spotřebu energie
ve vašich datových centrech, průmyslových provozech, budovách a energetické
infrastruktuře a zaručuje kompatibilitu mezi kritickými oblastmi řízení.
Produktivní řízení společnosti
Vzdálený dohled
Integrované řízení pracovišť

Řízení
energií

Řízení strojů
a procesů

Řízení
datových center

Řízení
budovy

Zabezpečení

>M
 ěření energie
>R
 egulace kvality napájení
>L
 okální ochrana a ovládání
NN/VN
> Inteligentní napájení a řízení
motorů
> Přeměna obnovitelné energie
> Dobíjení elektromobilů

> Řízení výroby
> Řízení informací
> Automatizace procesů
> Pokročilé řízení procesů
> Řízení strojů
> Vzdálené řízení lokality
> Vysoká dostupnost
a bezpečnost

> Síťová konektivita
> Rackové systémy
> Zdroje nepřetržitého
napájení
> Regulace chlazení
> Dohled

> Regulace MaR
> Řízení osvětlení
> Řízení venkovního
osvětlení
> Ovládání žaluzií
> Prostorová regulace
> Řízení a měření
energie

> Kamerové systémy
> Nouzové osvětlení
> Detekce narušení
> Řízení přístupu
> Požární bezpečnost
a ochrana

Řešení EcoStruxure™ Building Expert

>

Systémy řízení budov pro malé
a střední budovy

>

Správa, řízení a monitorování systémů MaR,
osvětlení a měření spotřeby

> Software: EcoStruxure™ Building Expert
> Vzdálený přístup přes web
> Hladká integrace do řešení EcoStruxure™ Building
> Přehled o procesech v budově
> Žádné licenční poplatky
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Systém řízení budov
Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert využívá otevřené standardy
a protokoly pro integraci s dalšími řešeními společnosti Schneider Electric,
stejně jako systémy a produkty jiných výrobců.
Otevřený přístup ke standardům a protokolům
Naše produkty zajišťují klasické a bezdrátové ovládání, síťové propojení a integraci pomocí
široké škály otevřených standardů a protokolů, jako jsou: EcoStruxure™ Web Services,
FTP, Modbus®, CANbus™, ZigBee®, EnOcean®, BACnet® a oBIX®. Díky tomu lze bezdrátové
řešení EcoStruxure™ Building Expert integrovat s jinými řešeními Schneider Electric, používat
zařízení od jiných výrobců nebo kombinovat více aplikací ve stejném řídicím systému (BMS).
Více se dozvíte v průvodci otevřenými protokoly – dokument S1637.

Integrace do řešení EcoStruxure™ Building
Řešení EcoStruxure™ Building se softwarem EcoStruxure Building Operation je řídicí systém Schneider Electric
pro velké budovy. EcoStruxure™ Building Expert můžete do tohoto řešení integrovat s využitím zařízení MPM
připojených přes LAN k Automation (AS-P) nebo Enterprise (ES) serveru přes BACnet®/IP nebo EcoStruxure Web
Services.

Integrace do Building Insights
Building Insights je řešení Schneider Electric, které nabízí možnost propojení jednotlivých systémů EcoStruxure™
Building Expert do jednoho cloudového řešení. Takto lze potenciálně propojit i tisíce samostatných systémů.
Do tohoto cloudového řešení je možné integrovat několik budov s řešeními EcoStruxure™ Building Expert tak, že
v každé budově nainstalujete Cloud Controller.

Řízení
budov

Řízení
energií

Resource Advisor

Energy Operation

Building Insights

Building Analytics

Řešení EcoStruxure™
Building Operation

Řešení EcoStruxure™
Building Expert

www.schneider-electric.cz
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Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert

Zcela pod kontrolou

Vše v jednom
Připojte se na web a mějte vše pod kontrolou.
Žádná instalace programů, žádné licence, žádný server, webové prostředí přímo z MPM.

Supervision

Vše pod kontrolou
Building Expert podporuje lokální programování MPM jednotky, okamžitou odezvu při skriptování
a také objekty, jako jsou trendy, plánování a alarmy.
Rozhraní má také přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI) s ovládáním myší
a monitorovacími obrazovkami (podporují import plánů a obrázků podlaží).

www.schneider-electric.cz
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Řešení EcoStruxure™ Building

Architektura systému

Funkční architektura systému
Integrace
v řešení
EcoStruxure
Building
Integration
to SmartStruxure
solution
a and
jiných
systémech
other
sytems

Řízení
budov
pomocí
Building
management
Building
Expert
with Building
expert

BACnet
IP/Ethernet
Síť, server
nebo software
network,
server or software
BACnet IP/Ethernet

Energy
management
Řízení
energie

HVAC
MaR

Lighting
/ blinds/ žaluzií
Řízení
osvětlení

Energy distribution
Rozvody

I/O

WIRED
KABELOVÉ

DIGITAL
OUTPUT
DIG. VÝSTUP
0-10V/STMÍVAČ
0-10
V/DIMMER

ModBus

ACTI
ACTI 99

EXTERNAL
VENKOVNÍ

EnOcean

WIRELESS
BEZDRÁTOVÉ

EnOcean

INTERNAL
VNITŘNÍ

SENSOR
SENZOR

ModBus

ZigBee

REFLEX
REFLEXIC60
IC60

TERMINAL CONTROLLER
BEZDRÁTOVÝ
I/O MODUL

EnOcean
DIMMER
STMÍVAČ

POWER
METER
ELEKTROMĚR

HEAT/FLOW
MĚŘIČ
METER
ENERGIÍ/
PRŮTOKU

ZigBee

CONTROLLER
SE8000 ROOMREBULÁTOR
PROSTOROVÝ
SE8000

ModBus
ON/OFF
ZAP/VYP
0-10V
0-10V

gasPLYN

ModBus

VRF
GATEWAY
BRÁNA

ModBus

MODBUS/KNX

IOF+SD
IOF+SD 24

ModBus

MODBUS/DALI

ModBus
IATL
IATL24
24

SPLIT
AC
KLIMATIZACE

BALLAST
OSVĚTLENÍ
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Řešení EcoStruxure™ Building

Technická architektura systému
Kabelové (BACnet, CANbus, ModBus RTU) a bezdrátové (EnOcean, ZigBee Pro) technologie a protokoly.

Integrace
v řešení
EcoStruxuresolution
Building
Integration
to SmartStruxure
a v jiných
systémech
and other
sytems

Řízení budov
pomocí
Building
management
Building
Expert
with
Building
expert

BaCnet Ethernet/IP
EcoStruxure Web Services
oBIX®

network,
server
orsoftware
software
síť, server
nebo

MPM-GW
MPM-GW

MPM-UN // VAV
VAV
MPM-UN
Networking
Zapojení
do sítě
ZigBee Mesh
Ethernet
Canbus

Drátové
I/O wired
I/O

ModBus

IEM3255
IEM3255

MOTION
DETEKTOR
SENSOR
POHYBU

ION6200
ION6200

ČIDLO
WATER
TEPLOTY
SENSOR

VRF
BRÁNA
VRF
GATEWAY

EnOcean

SNÍMAČ
SENSOR

ON
/ OFF
ZAP/VYP

ZigBee

TERMINAL
CONTROLLER
BEZDRÁTOVÝ
I/O MODUL

SE8300
PROSTOROVÝ
ROOM
CONTROLLER
REGULÁTOR
SE8300

EnOcean

SENSOR
SNÍMAČ

ON / OFF
ZAP/VYP

ZigBee

TERMINAL
CONTROLLER
BEZDRÁTOVÝ
I/O MODUL

SE8300
PROSTOROVÝ
ROOM
CONTROLLER
REGULÁTOR
SE8300

POHON
MOTOR

Web Service

EcoStruxure
Web Services

www.schneider-electric.cz
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Aplikace

Vytápění
Zcela nezávislý systém včetně řízení kotle a zón pomocí MPM. V tomto příkladě jsou pro úsporu energie využívány bezdrátové
čidla s možností nastavení požadované teploty. Ty jsou připojeny k řídicí jednotce MPM-UN, která ovládá výkon kotle/
čerpadel.

Heating
Topení

Boiler
kotel

Management
Řízení
MPM-GW
MPM-GW

Prostorový
Room
regulátor
controller

ZONE 11
ZÓNA

MPM-UN
MPM-UN

Teplota
Temperature

MPM-UN
MPM-UN

+

Bezdrátové

Wireless and wired
a kabelové
addons

příslušenství

Sensor
čidlo

ZONE
ZÓNA 22

ZONE
ZÓNA 33

ZONE
ZÓNA 44

Osvětlení
Bezdrátové centrální relé pro řízení osvětlení je řízeno jednotkou MPM a ovládá světla a žaluzie. Lokální ovládání je realizováno
vypínači, stmívači a bezdrátovými senzory světla a pohybu.

Management
Řízení
MPM
MPM

ModBus
connection
ModBus
nebo
bezpoor Dry contact
tenciálový
kontakt

MPM-GW
MPM-GW

EnOcean
EnOcean

EnOcean
EnOcean

Relay
Relé

Occupancypřítomnosti
sensor
Detektor
Brightness
sensor
Stmívač jasu

Dimmer
Stmívač

Switch
Vypínač
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IRC aplikace
V kancelářské budově, kde je potřeba zajistit určitou úroveň komfortu, je možné použít více řešení. Od jednoduchého řízení
prostorových klimatizačních jednotek až po řešení lokálních sítí s jednotkami MPM-UN. Uživatelé mohou své prostory ovládat
lokálně nebo dálkově.

SE8000
SE8000
local control
lokální
řízení

SE7000
SE7000
local network
lokální
síť

Remote network

Remote
network
Vzdálené
management
řízení sítě

Vzdálené
řízení sítě
management
++Přidané
Added funkce
function

Přidaná funkce
CO2, RH atd...

Dodatečně
Retrofit
instalovaný
Room
prostorový
Controller
regulátor

Room
Prostorový
Controller
rebulátor

+

Room
Prostorový
Controller
rebulátor

MPM-UN
MPN-UN

MPM-UN
MPN-UN

Stávající
Existing
kabeláž
Cabling
Terminal
Bezdrátový
Controller
I/O modul

Reléový
modul
Relay Pack

* when
required
*pokud
je požadován

Relay Pack
Reléový
modul

Terminal
Bezdrátový
Controller
I/O modul

* when
required
*pokud
je požadován

Remote terminal
units,
air handling
units,
Vzdálená
koncová
zařízení,
vzducho
fan coils and
heat pumps.
technické
jednotky,
pokojové klimatizační jednotky a tepelná čerpadla.

Aplikace VAV
Systém s proměnlivým průtokem vzduchu (Variable Air Volume) je regulován prostřednictvím jednotky MPM-UN připojené
ke vzduchotechnické jednotce (AHU), přičemž jednotka MPM-VA je připojená ke skříním VAV. Jednotka MPM-VA je vybavena
snímačem tlaku a akčním členem pro ovládání klapek.

Management

HVAC
HVAC

Řízení

MPM-GW
MPM-GW

HVACZařízení
equipment
HVAC(AHU)
(AHU)

MPM-UN

AHU
AHU

MPM-UN

Terminals
Regulátory průtoku
MPM-VAV
MPM-VAV

VAV
Regulátor
controller
VAV

+

www.schneider-electric.cz

Bezdrátové
and wired
aWireless
kabelové
add
ons
příslušenství

Forkaždou
each independent
VAV unit:VAV:
Pro
nezávislou jednotku
11pressure
input
tlakový vstup
66inputs/6
vstupů/6outputs
výstupů
Wireless
I/O I/O
Bezdrátové
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EcoStruxure Building Expert
EcoStruxure Building Expert je volně programovatelný software bez licenčních poplatků hostovaný přímo zařízeními MPM.
Ke své činnosti nepotřebuje žádnou další bránu nebo server. U malých a středních budov díky tomu nabízí nejnižší fixní
náklady na jedno místo instalace.

Úvod

EcoStruxure Building Expert má všechny funkce řídicích systémů budov, které jsou třeba pro optimalizaci energetické účinnosti
a komfortu v malých a středně velkých budovách. Podporuje skriptování, grafické programování a širokou škálu objektů, jako
jsou alarmy, PID regulace, časové plány a záznamy trendů. Také nabízí uživatelsky nastavitelné dashboardy a možnost importovat plány podlaží a definovat barevně rozlišené zóny s informacemi o jejich stavu.

Aplikace

EcoStruxure Building Expert vám umožňuje lokálně nebo dálkově monitorovat a řídit MaR, osvětlení a měřicí systémy vaší
budovy.

Navigace

Navigace v softwaru používá rozhraní Tabbed Document Interface (TDI), které umožňuje spravovat více funkcí v jednom okně.
Je rozděleno na následující čtyři hlavní části:
• Panel zařízení: zobrazení všech zařízení v síti (síťový strom)
• Panel průzkumníka: vytváření, přístup a správa všech objektů a proměnných
• Panel monitorování: vizualizační nástroje včetně map úseků, dashboardů a sítí
• Panel správce: tvorba uživatelů a správa uživatelských správ

Programování

Volně programovatelný pomocí skriptování (Lua) nebo grafického programování.

Objekty

Rozsáhlá knihovna objektů založená na knihovně BACnet ® umožňuje vytvářet, přistupovat, manipulovat a řídit vstupy a výstupy dat pro vaše integrované zařízení a také řídit různá další nastavení související s vašimi zařízeními MPM.

Integrace

EcoStruxure Building Expert může být použit jako samostatný mini-iBMS, ale může být také integrován do jiných systémů
Schneider Electric BMS, včetně řešení EcoStruxure Building, stejně jako do BMS třetích stran prostřednictvím EcoStruxure™
Web Services, BACnet IP a oBIX.
Je možné použít následující protokoly:
• EnOcean (bezdrátový) do BACnet IP / oBIX / EWS
• ZigBee (bezdrátový) do BACnet IP / oBIX / EWS
• Modbus RTU do BACnet IP / oBIX / EWS

12
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MPM jednotka
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MPM řídicí jednotka
MPM-GW | Bezdrátová univerzální brána

MPM řídicí jednotky zajišťují ovládání, monitorování a správu budov s využitím softwaru EcoStruxure Building Expert. Mohou
být také použity pro drátové a bezdrátové ovládání zón ve větších budovách. MPM-GW má estetický vzhled, podobný routeru,
což umožňuje instalaci ve vnitřních prostorách. Zajišťuje řízení a funkci brány pro velkou řadu bezdrátových periferních
zařízení.

Řídicí funkce

• Až 49 periferiích zařízení na MPM
• Bezdrátové ovládání koncových zařízení EnOcean (volitelné)
• Bezdrátové ovládání až 30 koncových zařízení ZigBee Pro (volitelné)
• Programování pomocí EcoStruxure™ Building Expert
• Body viditelné prostřednictvím BACnet, EcoStruxure Web Services (EWS)
a oBIX
• Okamžitá odezva na skriptování / grafické programování

Síťové propojení jednotek

• Bezdrátové – bezdrátová síť ZigBee Pro
(automatická konfigurace/obnovaí – 25 uzlů na síť)
• Kabelové spojení – sběrnicově
• IP/Ethernet – Ethernetový port

Integrovaná brána

• EnOcean (bezdrátové spojení) na BACnet IP / oBIX / EWS
• ZigBee Pro (bezdrátové spojení) na BACnet IP / oBIX / EWS

Napájení
24 VAC; ± 15%; 50/60HZ; Třída 2

Napětí

24VDC ± 10%
Baterie

Lithiová baterie CR1220 3v (od června 2016 není třeba – nahrazena superkondenzátorem).

Systém
Procesor

ARM9 32-bit, 400MHz

Paměť

64MB flash

Úložná kapacita et réseaux

4GB flash pro lokální data

Hodiny

Zálohované baterií (10000 hodin, od června 2016 není třeba – nahrazena superkondenzátorem).

Komunikace
Protokol

ZigBee Pro, EnOcean, BACnet
CANbus (125-500 Kbps)
Ethernet (10/100 Mbps)

EcoStruxure™ Building Expert
Rozhraní

Integrované webové rozhrazní

Kompatibilita s prohlížeči

Firefox ESR / Internet Explorer 10 (pouze PC) / Google Chrome / Safari (pouze Mac).

Katalogové číslo

Popis

MPM-GW-xxx-5045*

EcoStruxure Building Expert, Integrace EcoStruxure™ Building Operation / EnOcean frekvence 868MHz / ZigBee
Pro High power

*Údaje pro objednání naleznete na straně 17

14

www.schneider-electric.cz

Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert

MPM řídicí jednotka
MPM-UN | Univerzální regulátor

MPM řídicí jednotky zajišťují ovládání, monitorování a správu budov s využitím softwaru EcoStruxure Building Expert. Mohou
být také použity pro drátové a bezdrátové ovládání zón ve větších budovách. Podporují aplikace MaR, osvětlení a osvětlení
dle zón a místností a ovládání samostatných zařízení, jako jsou střešní klimatizační jednotky, vzduchotechnické jednotky,
tepelná čerpadla a odvlhčovací jednotky.

Řídicí funkce

• Řízení koncových zařízených (6 vstupů, 6 výstupů)
• Až 49 periferních zařízení na MPM
• Bezdrátové ovládání koncových zařízení EnOcean (volitelné)
• Bezdrátové ovládání až 30 koncových zařízení ZigBee Pro (volitelné)
• Modbus RTU
• Programování přes EcoStruxure™ Building Expert
• Body viditelné prostřednictvím BACnet, EcoStruxure Web Services (EWS)
a oBIX
• Okamžitá odezva při skriptování / grafické programování

Síťové propojení jednotek

• Bezdrátové – bezdrátová síť ZigBee Pro
(automatická konfigurace / obnova – 25 uzlů na síť)
• Kabelové spojení – sběrnicově
• IP/Ethernet - Ethernet port

Integrovaná brána

• EnOcean (bezdrátové spojení) na BACnet IP / oBIX / EWS
• ZigBee Pro (bezdrátové spojení) na BACnet IP / oBIX / EWS
• Modbus na BACnet IP / oBIX / EWS

Napájení
Napětí

24 VAC; ± 15%; 50/60HZ; Třída 2
24VDC ± 10%

Baterie

Lithiová baterie CR1220 3v (od června 2016 není třeba – nahrazena superkondenzátorem).

Systém
Procesor

ARM9 32-bit, 400MHz

Paměť

64MB flash

Úložná kapacita

4GB flash pro lokální data

Hodiny

Zálohované baterií (10000 hodin, od června 2016 není třeba – nahrazena superkondenzátorem).

Komunikace
Protokol

ZigBee Pro, EnOcean, BACnet
CANbus (125-500 Kbps)
Ethernet (10/100 Mbps)

EcoStruxure™ Building Expert
Softwarové rozhraní
Kompatibilita s prohlížeči

Katalogové číslo
MPM-UN-xxx-5045*

Integrovaný web
Pouze Firefox ESR / Internet Explorer 10 (pouze PC) / Google Chrome / Safari (pouze Mac)

Popis
Integrace EcoStruxure Building Expert, EcoStruxure™ Building Operation / EnOcean 868MHz
ZigBee Pro - High power / I/O - 6 vstupů / 6 výstupů / Modbus

*Údaje pro objednání naleznete na straně 17.
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MPM řídicí jednotka
MPM-VAV | VAV Řídicí jednotka
MPM-VAV podporuje aplikace systémů pro ventilaci s proměnlivým množstvím vzduchu (Variable Air Volume), MaR, osvětlení
a měření pro střešní klimatizační jednotky, vzduchotechnické jednotky, tepelná čerpadla a odvlhčovací jednotky. MPM-VAV
může monitorovat velkou řadu elektroměrů a dalších měřicích přístrojů. Může také řídit bezdrátové měřicí přístroje a měřicí
přístroje dílčí spotřeby.

Řídicí funkce

• Až 49 periferních zařízení pro MPM
• Bezdrátové ovládání koncových zařízení EnOcean (volitelné)
• Bezdrátové ovládání až 30 koncových zařízení ZigBee (volitelné)
• Programování pomocí EcoStruxure™ Building Expert
• Body viditelné prostřednictvím BACnet, EcoStruxure Web Services (EWS)
a oBIX
• Okamžitá odezva při skriptování / grafické programování
• Tlakový snímač s akčním členem (volitelný)

Síťové propojení jednotek

• Bezdrátové spojení – bezdrátová síť ZigBee Pro
(automatická konfigurace/obnova – 25 uzlů na síť)
• Kabelové spojení – sběrnicově
• IP/Ethernet – Ethernet port

Integrovaná brána

• EnOcean (bezdrátové spojení) na BACnet IP / oBIX / EWS
• ZigBee Pro (bezdrátové spojení) na BACnet IP / oBIX / EWS
• Modbus na BACnet IP / oBIX / EWS
• Modbus RTU

Napájení
Napětí

24 VAC; ± 15%; 50/60HZ; Třída 2
24VDC ± 10%

Baterie

Lithiová baterie CR1220 3v (od června 2016 není třeba – nahrazena superkondenzátorem).

Systém
Procesor

ARM9 32-bit, 400MHz

Paměť

64MB flash

Úložná kapacita

4GB flash pro lokální data

Hodiny

Zálohované baterií (10000 hodin, od června 2016 není třeba – nahrazena superkondenzátorem).

Komunikace
Protokol

ZigBee Pro, EnOcean, BACnet
CANbus (125-500 Kbps)
Ethernet (10/100 Mbps)

EcoStruxure™ Building Expert
Softwarové rozhraní

Integrovaný web

Kompatibilita s prohlížeči

Pouze Firefox ESR / Internet Explorer 10 (pouze PC) / Google Chrome / Safari (pouze Mac)

Katalogové číslo
MPM-VA-xxx-5045*
MPM-VS-xxx-5045*

Popis
Integrace EcoStruxure Building Expert, EcoStruxure™ Building Operation / EnOcean frekvence 868MHz
ZigBee Pro - High power / I/O - 6 vstupů / 6 výstupů / Modbus / VAV Zónová regulace Snímač průtoku / Akční člen
Integrace EcoStruxure Building Expert, EcoStruxure™ Building Operation / EnOcean frekvence 868MHz
ZigBee Pro - High power / I/O - 6 vstupů / 6 výstupů / Modbus / VAV Zónová regulace - Snímač průtoku

*Údaje pro objednání naleznete na straně 18.
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Údaje pro objednání
MPM-GW | Bezdrátová univerzální brána
Katalogové číslo

x

MPM-GW-DI0-5045

x

x

MPM-GW-EI0-5045

x

x

MPM-GW-0I0-5045

x

x

Akční člen

x

Snímač průtoku

MPM-GW-E00-5045

Modbus

x

VAV

6 výstupů

x

I/O

6 vstupů

x

High power

868 MHz

MPM-GW-D00-5045

Katalogové číslo

ZigBee
Pro

902 MHz

Integrace

EnOcean*

Building
Expert

Manager

x
x

x
x

x
x

*EnOcean: Pro aktuální informace o frekvencích ve vaší zemi kontaktujte EnOcean.
902MHz: Severní a Jižní Amerika, Hongkong, Indie, Japonsko, Thajsko, Tchaj-wan
868MHz: Evropa, Čína, Malajsie, Singapur, Vietnam, Nový Zéland
*Spojené státy přešly v roce 2013 na 902 MHz. Ostatní země tak mohly také učinit.

MPM-UN | Univerzální regulátor
Katalogové číslo

x

x

x

MPM-UN-DI4-5045

x

x

x

MPM-UN-E00-5045

x

x

x

MPM-UN-E04-5045

x

x

x

MPM-UN-EI4-5045

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Akční člen

MPM-UN-D04-5045

x

x

Snímač průtoku

x

Modbus

x

VAV

6 výstupů

MPM-UN-0I4-5045

I/O

6 vstupů

x

ZigBee
Pro
High power

x

902 MHz

MPM-UN-004-5045

Katalogové číslo

868 MHz

Integrace

EnOcean*

Building
Expert

Manager

*EnOcean: Pro aktuální informace o frekvencích ve vaší zemi kontaktujte EnOcean.
902MHz: Severní a Jižní Amerika, Hongkong, Indie, Japonsko, Thajsko, Tchaj-wan
868MHz: Evropa, Čína, Malajsie, Singapur, Vietnam, Nový Zéland
*Spojené státy přešly v roce 2013 na 902 MHz. Ostatní země tak mohly také učinit.
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MPM-VAV | VAV Řídicí jednotka
Katalogové číslo

x

MPM-VA-DI4-5045

x

x

x

MPM-VA-E04-5045

x

x

x

MPM-VA-EI4-5045

x

x

x

MPM-VS-004-5045

x

x

MPM-VS-0I4-5045

x

x

MPM-VS-D04-5045

x

x

x

MPM-VS-DI4-5045

x

x

x

MPM-VS-E04-5045

x

x

x

MPM-VS-EI4-5045

x

x

x

x
x
x
x
x

x

Akční člen

x

Snímač průtoku

x

x

Modbus

x

MPM-VA-D04-5045

VAV

6 výstupů

MPM-VA-0I4-5045

I/O

6 vstupů

x

ZigBee
Pro
High power

x

902 MHz

MPM-VA-004-5045

Katalogové číslo

868 MHz

Integrace

EnOcean*

Building
Expert

Manager

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*EnOcean: Pro aktuální informace o frekvencích ve vaší zemi kontaktujte EnOcean.
902MHz: Severní a Jižní Amerika, Hongkong, Indie, Japonsko, Thajsko, Tchaj-wan
868MHz: Evropa, Čína, Malajsie, Singapur, Vietnam, Nový Zéland
*Spojené státy přešly v roce 2013 na 902 MHz. Ostatní země tak mohly také učinit.
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Bezdrátové příslušenství
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Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert

Bezdrátové příslušenství
SEC-TE | Bezdrátový I/O modul

Bezdrátová příslušenství k MPM řídícím jednotkám umožňují rozšíření řízení široké škály zařízení pro optimalizaci využití,
komfortu a spotřeby energie. Jsou bezdrátovou větví zařízení MPM v rámci produktové řady EcoStruxure™ Building Expert.
SEC-TE je vybaven nejmenší řídicí jednotkou svého druhu. Podporuje lokální skriptování / programování, čímž podporuje
distribuovanou inteligenci a umožňuje redundantní řešení ovládání.

Řídicí funkce

SEC-TE je vybaven nejmenším řídicí jednotkou svého druhu.
Podporuje lokální skriptování zabezpečené proti chybám, čímž poskytuje distribuovanou inteligenci a umožňuje redundantní řešení ovládání.
• Programování (240 znaků)

Komunikace

SEC-TE má interní vysílač s přijímačem ZigBee Pro a anténu (externí anténa je k dispozici jako volitelné příslušenství) pro komunikaci
s MPM.
• Wireless ZigBee Pro

Napájení
Napětí

24 VAC; ± 15%; 50/60HZ; Třída 2
24VDC ± 10%

Vstupy a výstupy
Vstupy

4 univerzální porty / 0-10 V / 4-20mA / impulz 1 k až 100 k (až 1000Hz / 1ms) – AI3

Ouputs

4 analogové porty / 5 relé (volitelné) R1, R2 a R3 jsou 24V, 115 VAC nebo 230 VAC
Dvě relé (R4 a R5) jsou nezávislé na vstupním napájecím napětí
R4 a R5 jsou nezávislé na vstupním napájecím napětí

Katalogové číslo

Popis

SEC-TEA-xxx-5045

ZigBee Pro - High power / I/O - 4 Univerzální vstupy / 4 Univerzální výstupy / 5 Digitálních výstupů
Výkon 110-120 VAC / 220-240 VAC / 24 VAC

SEC-TEA-R-xxx-5045

ZigBee Pro - High power / Externí anténa / I/O - 4 Univerzální vstupy / 4 Univerzální výstupy / 5 Digitálních výstupů
Výkon 110-120 VAC / 220-240 VAC / 24 VAC

SEC-TEB-xxx-5045

ZigBee Pro - High power / I/O - 4 Univerzální vstupy / 4 Univerzální výstupy
Výkon 110-120 VAC / 220-240 VAC / 24 VAC

SEC-TEB-R-xxx-5045

ZigBee Pro - High power / Externí anténa / I/O - 4 Univerzální vstupy / 4 Univerzální výstupy
Výkon 110-120 VAC / 220-240 VAC / 24 VAC
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SEC-TE | Bezdrátový I/O modul
Katalogové číslo

x

x

x

SEC-TEA-230-5045

x

x

x

x

SEC-TEA-24-5045

x

x

x

x

SEC-TEA-R-115--5045

x

x

x

x

x

SEC-TEA-R-230-5045

x

x

x

x

x

SEC-TEA-R-24-5045

x

x

x

x

x

SEC-TEB-115-5045

x

x

x

SEC-TEB-230-5045

x

x

x

SEC-TEB-24-5045

x

x

x

SEC-TEB-R-115-5045

x

x

x

x

SEC-TEB-R-230-5045

x

x

x

x

SEC-TEB-R-24-5045

x

x

x

x

www.schneider-electric.cz

24 VAC

x

220-240 VAC

110-120 VAC

x

Externí
anténa

SEC-TEA-115-5045

Katalogové číslo

High power

5 digitálních
výstupů

Výkon

4 analogové
výstupy

I/O
4 univerzální
vstupy

ZigBee Pro

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
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Bezdrátové příslušenství
SED-0 | Bezdrátový pohon

Bezdrátové pohony umožňují bezdrátové řízení vodních a vzduchových systémů MaR pro optimalizaci využití a komfortu při
současné úspoře energie. Jsou prodlouženou rukou zařízení MPM, které rovněž patří do produktové řady EcoStruxure™
Building Expert. SED-0 je ideální akční člen pro ovládání ventilů/klapek, vhodný pro dodatečné vybavení vodních nebo
vzduchových systémů ústředního vytápění. Přidáním zónové regulace bez nutnosti použití kabelů je možné šetřit energii
a dosáhnout rychlé návratnosti. Akční člen ventilů zajišťuje regulaci průtoku vody v příslušné zóně na základě centrálně
nastavené teploty a lokálních teplotních snímačů.

Řídicí funkce

SED-0 je vybaven nejmenší řídicí jednotkou na trhu.
Podporuje lokální skriptování, které poskytuje distribuovanou inteligenci
a redundantní řešení ovládání.
• Programování pomocí skriptu zabezpečeného proti chybám (240 znaků)
• Okamžitá odezva na skriptování
• Dva dodatečné vstupy navíc pro senzory

Komunikace

SED-0 má interní vysílač/přijímač a anténu ZigBee Pro a může tak komunikovat se zařízeními MPM.
• Bezdrátový ZigBee Pro

Napájení
Napětí

24 VAC; ± 15%; 50/60HZ; Třída 2

Typická spotřeba

1,85 VA (V nečinnosti) / 5 VA (Maximum pro dimenzování vodičů)

Vstupy
Počet

2
0-10 V
Dvě relé (R4 a R5) jsou nezávislé na vstupním napájecím napětí
4-20mA s externím odporem 249 Ω

Napětí
Proud

Akční člen (LM24e)
Elektrické zapojení

1/2” konektor / 18 GA, kabel pro vzduchotechnické prostory / 1m nebo 3m nebo 5m

Manuální ovládání

Externí tlačítko

Doba chodu

Konstantní, nezávisle na zátěži 90s

Moment síly

45 in-lb/5 Nm

Hlučnost

<35 dB(A)

Nastavená hodnota

0-100%

Pozice/Zpětná vazba

0-100%

Katalogové číslo

Popis

SED-0H0-5045

Inteligentní bezdrátový akční člen SED-0 plus ZigBee Pro - High power

SED-0-ACC-M51

Toto příslušenství je nezbytné pro použití inteligentního bezdrátového akčního členu SED-0 s ventily:
Páka M5, Zdvihátko M5, Koncový kroužek a Montážní panel.

Volitelné příslušenství
BEL-K-LM20

3/4" svorka (18mm)

BEL-TF-P

7” x 3/4” LM konzola proti protáčení (179 x 18mm)

* Při použití SED-0H0-5045 jako akčního členu klapek je potřeba 3/4" svorku a LM svorku proti protáčení.
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Prostorové regulátory

Řada TC300

Základní řada termostatů
Termostaty řady TC300 jsou navrženy jako ekonomická varianta pro prostředí kancelářských budov, hotelů a rezidenčních
staveb. Termostaty jsou určeny pro Fan Coil aplikace se systémy s 2-trubkovým nebo 4-trubkovým provedením. Jednoduchý
design umožňuje snadné ovládání a instalaci pro každý typ budovy. Řada TC300 vyniká snadnou instalací a ovládáním.

Jednoduchý a přehledný termostat
Lepší komfort a úspory

• Monochromatický LCD displej s modrým podsvícením
• Tlačítko Eco pro úsporný režim
• Tlačítko blokování neoprávněného zásahu
• Proti zámrzná ochrana
• Nastavení parametrů uchováno i po výpadku napájení
• Možnost rozšíření o Modbus komunikaci
• Vybrané modely nabízejí
– týdenní rozvrhovací program
– noční útlum pro úsporu
– vstup pro obsazenost pokoje/hotelovou kartu
– zobrazení času a dne
– možnost rozšíření o přídavné čidlo teploty

Příslušenství pro prostorové regulátory řady TC300

Vzdálené čidlo teploty RS-03

24

Dálkové IČ ovládání IR-300
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Řada SE7000

Regulátory pro specifické aplikace
Prostorové regulátory jsou kompaktní a cenově výhodnou alternativou ke kombinaci digitálního regulátoru DDC a snímačů.
Jsou určeny pro nové stavby i rekonstrukce a dramaticky snižují náklady projektu tím, že zkracují dobu instalace, konfigurace
a uvedení do provozu. Prostorové regulátory mohou využívat stávající elektroinstalaci a podporují pevné i bezdrátové sítě.
Pro splnění požadavků na vaši aplikaci nepotřebujete žádný složitý software nebo nástroje. SE7000 je osvědčená řada,
která nabízí škálovatelnost, automatizaci a konektivitu při nejnižších celkových nákladech na instalaci.

Účinná a jednoduchá regulace teploty
Lepší komfort a úspory

• Modely pro fan coily, střešní klimatizační jednotky, tepelná čerpadla
a zónovou regulaci
• Komunikační prvky BACnet MS/TP, ZigBee Pro a Echelon
• Pasivní infračervený (PIR) detektor pohybu
• Uživatelské rozhraní pro komerční aplikace a pohostinství
• Připojení k externím drátovým a bezdrátovým snímačům
• Rozšiřující komunikační moduly pro dodatečné zajištění konektivity
• Vyměnitelný kryt pro dodatečné zapojení pohybového senzoru (PIR)

Modely pro každou aplikaci
SE7200
• Zónová regulace
• Plovoucí (Zap/Vyp) a analogové
(0-10V) výstupy
• 1 topení / 1 chlazení a ohřev

SE7300 and SER7300

SE7600

• Regulace fan coil jednotek s nízkým,
síťovým a smíšeným napětím

• Střešní jednotky, tepelná čerpadla,
vodní tepelná čerpadla a aplikace pro
zvyšování kvality vnitřního ovzduší

• Různé konfigurace pro regulaci rychlosti
ventilátorů, topení a chlazení
• M ožnost regulace vlhkosti
• Reléové moduly pro aplikace se síťovým
a smíšeným napětím
• Uživatelské rozhraní pro komerční
aplikace a pohostinství

• Různé konfigurace pro regulaci
ventilátorů, topení a chlazení
• M ožnost regulace vlhkosti
• Funkce ekonomizéru
• Regulace CO² a proudění vzduchu
• Funkce plánování

Příslušenství pro prostorové regulátory řady SE7000

Bezdrátový detektor pohybu a spínač

*Kompatibilní s prostorovými regulátory řady SE7000 s komunikačními moduly VCM7000.
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Prostorové regulátory

Řada SE8000

Uživatelsky nastavitelné regulátory

Řada SE8000 je sofistikovaným přírůstkem portfolia prostorových regulátorů Schneider Electric.
Díky bohatým, konfigurovatelným funkcím umožňuje řada SE8000 přesně regulovat teplotu v jakémkoliv prostoru a dosáhnout
tak výrazné úspory energie. Prostorové regulátory SE8000 lze snadno integrovat do většiny řídicích systémů budov (BMS).

Nastavitelné jazyky

Nastavitelné uživatelské
rozhraní

Nastavitelná barevná schémata

Společné vlastnosti

Objednatelné rámečky

• Nastavitelná posloupnost operací/sekvencí
• BACnet COV
• Plánovač
• Programování pomocí Lua4RC pro nastavení
regulace nebo prioritní ovládání vstupů a výstupů
• Volitelný snímač relativní vlhkosti s funkcemi
regulace odvlhčování
• Volitelný PIR detektor pohybu s funkcemi regulace
dle obsazenosti

Řada SER8300

Řada SE8300

> Síťové fan coil jednotky

> NN fan coil jednotky
> Střešní jednotky
F

an
coil
jednotky
se
smíšeným
>
> Tepelná čerpadla
napětím
> K valita vnitřního
Zónová
regulace
ovzduší
>

(spolu s SC3000))

Fan coil jednotky se síťovým
napětím
• Vyžaduje reléový modul SC3000
• Rychlost ventilátoru a sled operací
• 2-trubkový systém

NN fan coil jednotky
• Rychlost ventilátoru a sled operací

• 4-trubkový systém

• 2-trubkový systém
• 4-trubkový systém
Fan coil jednotky se smíšeným napětím
• Vyžaduje reléový modul
SC1300/SC2300
Zónová regulace
• VVT zóna s chlazením a ohřevem
• Trubkové radiátory
• Topení pro vnitřní prostory
• Sálavé panely

Řada SE8600

Střešní jednotky, tepelná
čerpadla a kvalita vnitřního
ovzduší
• Ekonomizér
• Vstup senzoru CO2
• Vstup pro stanici čerstvého
vzduchu
Konfigurovatelné stupně
• 11 H /1 C
• 2 H /2 C
• Modulační H /2 C
• 3 H /2 C

• Elektrické topné zóny
• Systémy VAV s konstantním tlakem
• Koncový ohřev
26
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Prostorové regulátory

VCM8000V5045P | Komunikační modul
Doplňkové komunikační moduly umožňují rozšíření prostorových regulátorů SE8000 o podporu bezdrátové komunikace.
Doplňkovým komunikačním modulem mohou být dovybaveny všechny prostorové regulátory řady SE8000. Ten umožňuje
integraci prostorových regulátorů do bezdrátové sítě ZigBee Pro.

Bezdrátové příslušenství
• Komunikační modul VCM8000V5045P zajišťuje kompatibilitu produktů řady
SE8000 s jednotkami MPM ZigBee Pro bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building
Expert.

Katalogové číslo
VCM8000V5045P

Popis
Komunikační modul ZigBee Pro s rozšířeným profilem pro všechny regulátory řady SE8000

VCM8001V5045 | Modul snímače CO2

Modul senzoru CO2 pro zlepšení kvality vzduchu ve školách, restauracích, kancelářích a dalších malých budovách.
Doplňkovým senzorovým modulem mohou být dovybaveny všechny prostorové regulátory řady SE8000.

Bezdrátové příslušenství
• Modul VCM8000V5045P pro měření CO2 umožňuje prostorovým regulátorům
řady SE8000 dohlédnout na kvalitu vzduchu v budově.

Katalogové číslo
VCM8001V5045

www.schneider-electric.cz

Popis
Modul senzoru CO2 pro všechny prostorové regulátory řady SE8000.
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Reléové moduly
SC3000 | Reléový modul

Kompaktní a snadno instalovatelný reléový modul pro řízení prostorových FCU jednotek na síťové napětí s pokojovými
regulátory. SC3000 je reléový modul pro prostorové klimatizační jednotky se síťovým napětím. Zařízení se používá
s prostorovými regulátory SER7300 a SER8300 jako dvoudílné řešení pro dodatečnou montáž.

Vlastnosti
Reléový modul SC3000 má integrovaný napájecí zdroj s univerzálním napětím
a relé se síťovým napětím pro přímé řízení motorů ventilátorů s výkonem
pod jednu koňskou sílu (FHP) a ventilů. Díky tomu není nutné instalovat
a zapojovat nákladná řídicí relé a transformátory.
Proces instalace a uvedení do provozu nevyžaduje předchozí zkušenosti
s automatizačními systémy budov.
Celkové náklady na práci a instalaci lze dále snížit využitím stávajícího
kabelového spojení mezi pokojovou klimatizační jednotkou a regulátorem
teploty.

Popis
Výška: 12 cm / Šířka: 8,6 cm / Hloubka: 2,5 cm

Rozměry

Napájení
min. 7,0 VDC +/- 10% 2,4 W

Napětí

Katalogové číslo

28

Aplikace

SC3500E5045

2 trubky
2 trubky s ohřevem
4 trubky

SC3504E5045

2 trubky
2 trubky s ohřevem
4 trubky

Řízení ventilátoru

Až 3 rychlosti

Až 3 rychlosti

SC3514E5045
(s výstupem detekce
přítomnosti)

2 trubky
2 trubky s ohřevem
4 trubky

SC3400E5045

2 trubky
2 trubky s modulačním
impulzním ohřevem

SC3404E5045

2 trubky
2 trubky s modulačním
impulzním ohřevem

SC3300E5045
(Ventilátor v režimu
Slave)

Pouze ovládání ventilátoru
Až 3 rychlosti
v režimu Slave

Až 3 rychlosti

Až 3 rychlosti

Až 3 rychlosti

Monitorovací vstupy

Typy řízení

Ne

Zap-Vyp
přepínání ventilu síťovým napětím
1 výstup topení/chlazení
1 výstup chlazení
3 výstupy ventilátoru

4 dálkové vstupy FCU

Zap-Vyp
přepínání ventilu síťovým napětím
1 výstup topení/chlazení
1 výstup chlazení
3 výstupy ventilátoru

4 dálkové vstupy FCU

Zap-Vyp
přepínání ventilu síťovým napětím
1 výstup topení/chlazení
1 výstup chlazení
3 výstupy ventilátoru
Výstup det. přítomnosti (7VDC)

Ne

Zap-Vyp
přepínání ventilu síťovým napětím
1 výstup topení/chlazení
1 modulační impulzní výstup Vdc
pro regulaci ohřevu
3 výstupy ventilátoru

4 dálkové vstupy FCU

Zap-Vyp
přepínání ventilu síťovým napětím
1 výstup topení/chlazení
1 modulační impulzní výstup Vdc
pro regulaci ohřevl
3 výstupy ventilátoru

Ne

Pouze ovládání ventilátoru v režimu Slave
3 výstupy ventilátoru

www.schneider-electric.cz
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Reléové moduly
SC1300 | Reléový modul pro prostorové FCU jednotky
se smíšeným napětím

Kompaktní a snadno instalovatelný reléový modul pro řízení klimatizačních jednotek pro smíšené napětí s 24 VAC
transformátory. Používá se v kombinaci s prostorovými regulátory SE7300 a SE8300 jako dvoudílné řešení pro smíšené
napětí.

Aplikace se smíšeným napětím
V kombinaci s prostorovými regulátory řady SE7300/SE8300 umožňuje modul SC1300
řízení klimatizačních jednotek pro smíšené napětí:
• Síťově napětí pro 3-rychlostní regulaci ventilátoru (120 V jednotka)
• Nízké napětí pro řízení ventilů
• LED indikace stavu relé
Popis
Výška: 5 cm / Šířka: 14 cm / Hloubka: 17 cm

Rozměry

Napájení
Napětí
Jmen. hodnoty kontaktů

110-130 VAC / 24 VAC

Nízkonapěťový výstup 24 VAC

0,5A, 12 VA max

Odporové: 7 A / 1680 W; Motor nebo kompresor: ¼ Hp / 10 LRA / 2,5 FLA
schválení pro 30 000 cyklů při 240 VAC

Výstupy
Počet výstupů

Katalogové číslo
SC1300E5045

3 výstupy zap/vyp

Popis
Řízení klimatizačních jednotek pro smíšené napětí s transformátorem 24V AC

SC2300 | Reléový modul pro prostorové FCU jednotky
se smíšeným napětím
Kompaktní a snadno instalovatelný reléový modul pro řízení klimatizačních jednotek pro smíšené napětí s 24 VAC
transformátory. Používá se v kombinaci s prostorovými regulátory SE7300 a SE8300 jako dvoudílné řešení pro smíšené
napětí.

Aplikace smíšeného napětí
V kombinaci s prostorovými regulátory SE7300/SE8300 umožňuje modul SC2300 řízení
klimatizačních jednotek pro smíšené napětí:
• Síťové napětí pro 3-rychlostní regulaci ventilátoru (220/240 V jednotka)
• Nízké napětí pro řízení ventilů
• LED indikace stavu relé
Popis
Výška: 5 cm / Šířka: 14 cm / Hloubka: 17 cm

Rozměry

Napájení
Napětí

220-240 VAC / 24 VAC

Jmen. hodnoty kontaktů

Odporové: 7 A / 1680 W ; Motor nebo kompresor: ¼ Hp / 10 LRA / 2,5 FLA
schválení pro 30,000 cyklů při 240 VAC

Nízkonapěťový výstup 24 V AC

max 0,5A, 12 VA

Výstupy
Počet výstupů

Katalogové číslo
SC2300E5045

www.schneider-electric.cz

3 výstupy zap/vyp

Popis
Řízení klimatizačních jednotek pro smíšené napětí s transformátorem 24 VAC

29

Zařízení ZigBee Pro

Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert

ZigBee Pro

Bezdrátové senzory pro prostorové regulátory

Prodlužte dosah vašich prostorových regulátorů
pro optimalizaci účinnosti a komfortu
Logika je v regulátoru

Integrace v BMS

Prostorový regulátor shromažďuje informace poskytnuté senzory (bezdrátovými nebo kabelovými)
a na základě těchto informací řídí připojená zařízení.

Pokud integrujete prostorový regulátor a zařízení MPM
prostřednictvím systému ZigBee Pro, můžete v řídicím
systému budovy (BMS) zobrazovat stav senzorů, baterií
a jednotlivých bodů systému.

Prostorový regulátor
SE8000
Prostorový regulátor (s PIR detektorem
pohybu) v hlavním prostoru bytu
přijímá informace ze všech senzorů
a na základě těchto informací řídí
připojená zařízení.

Stropní detektor pohybu

Obývací pokoj

Dveřní kontakt
Okenní kontakt

Nástěnný detektor pohybu

Koupelna

www.schneider-electric.cz
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Zlepšení energetické účinnosti
a komfortu budovy
Světla se zapnou, když uživatel vstoupí do místnosti a vypnou, když z místnosti odejde. Senzory napájené fotovoltaickými články poskytují informace o teplotě a vlhkosti pro efektivnější řízení systémů vytápění. Senzory přítomnosti zvyšují komfort v místnostech, které jsou používány mimo naplánovaný rozvrh. Senzory a spínače hladce
zapadnou do stylu moderních kancelářských prostor – a to i při instalaci na skleněné stěny a panely. To je pouze
několik z mnoha výhod, které vám mohou nabídnout energeticky nezávislá bezdrátová řešení EnOcean.

Otevřená
komunikace

EnOcean je otevřený
komunikační protokol
pro energeticky
nezávislé systémy
na celém světě. Tyto
systémy potřebují jen
velmi málo energie, aby
jí mohli hodně ušetřit.
®

Ovládání osvětlení

Řada bezdrátových
vypínačů, relé,
regulátorů a senzorů je
perfektním řešením pro
obohacení
rekonstruovaných budov
o automatizaci osvětlení
i pro nové projekty.

Snadná instalace

Detekce přítomnosti

Efektivní regulace

Snímání teploty
a vlhkosti

Snímače nevyžadují
žádné externí napájení
a k jejich instalaci je
stačí dát na stěnu.
V případě potřeby
mohou být snadno
přemístěny.

Správné údaje
o teplotě, vlhkosti,
intenzitě osvětlení
a obsazenosti vám
pomohou získat
maximum ze systémů
vaší budovy.

www.schneider-electric.cz

Bezdrátové detektory
přítomnosti a dveřní
a okenní spínače je
možné použít k řízení
osvětlení a optimalizaci
činnosti MaR systémů
na základě přítomnosti
osob v místnosti.

Získejte informace
o teplotě a vlhkosti,
které potřebujete pro
optimalizaci spotřeby
energie bez dopadu
na komfort.

33

Bezdrátové řešení EcoStruxure™ Building Expert

Zařízení EnOcean
Energeticky nezávislé bezdrátové senzory, spínače,
relé a akční členy
Produkty Schneider Electric s protokolem EnOcean umí získávat energii. Energii pro svou funkci získávají ze solárních článků,
piezoelektrických generátorů nebo jiných podobných zdrojů. Díky tomu nemusí být připojeny ke zdroji napájení a nevyžadují
výměny baterií. To umožňuje minimalizovat náklady na instalaci a údržbu.

Integrace do řešení EcoStruxure Building
Zařízení EnOcean (868 MHz) lze integrovat do řešení EcoStruxure™ Building společnosti Schneider Electric s pomocí
zařízení MPM (z řešení EcoStruxure™ Building Expert), která podporují tento způsob komunikace. Všechna zařízení MPM
jsou vybavena ethernetovým portem a mohou být integrována přes LAN do AS-P serveru přes BACnet IP nebo EWS.

Integrace s řešením EcoStruxure™ Building Expert
Zařízení EnOcean lze integrovat přímo do zařízení EcoStruxure™ Building Expert společnosti Schneider Electric s pomocí
zařízení MPM, která podporují tento způsob komunikace. EcoStruxure™ Building Expert, software ovládající řešení
EcoStruxure™ Building Expert, má ovladače a objekty určené pro snadnou integraci zařízení EnOcean

Úspora polní kabeláže EcoStruxure Building Expert

EcoStruxure Building Expert

Zařízení MPM

EcoStruxure Building Operations

AS-P server
Zařízení MPM

34
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Zařízení EnOcean 868MHz
LSS1002004x | Jednosegmentové a dvousegmentové vypínače

Tato samonapájecí bezdrátová zařízení se vyznačují jednoduchou instalací. Používají technologii EnOcean s generováním
energie pro bezdrátovou komunikaci s ostatními zařízeními z řady Schneider Electric System M a představují tak atraktivní
řešení pro komfortní řízení osvětlení, žaluzií a dalších zátěží. Zařízení mají čistý moderní design, který hladce zapadne
do každého stylu.
LSS10020049 a LSS10020048 Jednosegmentový a dvousegmentový vypínač světel
Katalogové číslo

Popis

LSS10020049

Jednosegmentový vypínač. Přepíná a stmívá světla.

LSS10020048

Dvousegmentový vypínač. Přepíná a stmívá světla, ovládá
žaluzie.

Komunikace
Komunikace

Dosah
Frekvence

Rec: 13 m – Los: 30 m
868 MHz

LSS10020070 | Jednokanálové relé na lištu DIN

1-kanálové relé na lištu DIN zajišťuje příjem rádiových signálů z MPM, vypínačů nebo okenních kontaktů. Používá se
ke spínání zátěží, jako jsou žárovky, zářivky, svítidla s elektronickými tlumivkami nebo malé motory. Díky svému výstupnímu
přepínacímu kontaktu umožňuje přepínání (napájení) zátěží, např. pro vypnutí topení při otevření okna.

LSS10020070 Jednokanálové relé na lištu DIN
Katalogové číslo

Popis

LSS10020070*

Jednokanálové přepínací relé
*LSS10020070 nahrazuje LSS10020025

Komunikace
Dosah
Frekvence

www.schneider-electric.cz

Rec: 13 m – Los: 30 m
868 MHz
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Zařízení EnOcean 868MHz
LSS502931 | Stmívací kanálové relé 1-10V PUK2 do instalační krabice

Stmívací kanálové relé PUK 2 do nástěnné instalační krabice pracuje jako stmívač, ale lze jej použít pro 1-10 V řízení motorů.
Prostřednictvím MPM nebo stisknutím tlačítek na vypínači EnOcean přidruženém ke stmívači je možné řídit výstupní výkon
připojených světelných zařízení. Změna je buď logaritmická nebo lineární (konfigurovatelné). Dále je možné nastavit minimální
výstupní napětí, což oceníte při práci s LED.
LSS502931 Stmívací kanálové relé 1-10 V PUK 2 do instalační krabice
Katalogové číslo

Popis

LSS502931

2-kanálový stmívač 1-10 V

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13 m – Los: 30 m
868 MHz

LSS10020055 | Dvoukanálové relé žaluzií do instalační krabice

2-kanálové relé pro montáž do nástěnné instalační krabice je speciálně navrženo pro ovládání rolet a žaluzií vybavených
koncovým spínačem (motor 230V/50Hz) s nastavením pro zapnutí, vypnutí a naklápění. Pracuje na základě signálů zaslaných
z MPM, samonapájecích bezdrátových vypínačů EnOcean a je vybaveno ochranným vedením s jističem 10A pro ochranu
připojených zátěží.
LSS10020055 Dvoukanálové relé žaluzií do instalační krabice
Katalogové číslo

Popis

LSS10020055

230V~/50 Hz, Ochranné vedení s jističem 10A

Komunikace
Dosah
Frekvence

36

Rec: 13 m – Los: 30 m
868 MHz
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LSS10020062 | Zapuštěné jednokanálové relé

Relé se používá k přijímání rádiových signálů z vypínačů nebo snímačů. Výstup umožňuje aktivaci zátěží, jako jsou
žárovky, halogenová světla, elektronické tlumivky nebo malé motory. Před použitím musí být vysílače přiřazeny
k přijímači (maximálně 32 vysílačů). Každý snímač nebo vysílač může ovládat neomezený počet přijímačů.

LSS10020062 Jednokanálový reléový přijímač pro zapuštěnou montáž
Katalogové číslo

Popis

LSS10020062

230V~ / 50 Hz, 16A max

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS10020063 | Zapuštěný multifunkční přijímač pro ovládání
žaluzií

Přijímač pro ovládání žaluzií se používá pro příjem rádiových signálů z vysílače/vypínače. Výstupy NAHORU a DOLŮ
se používají k ovládání rolet a žaluzií s koncovým spínačem (motor 230V/50Hz). Před použitím musí být vysílače
přiřazeny k přijímači (maximálně 32 vysílačů). Snímač nebo vysílač může ovládat neomezený počet přijímačů.

LSS10020063 Zapuštěný multifunkční přijímač pro ovládání žaluzií
Katalogové číslo

Popis

LSS10020063

230V~/50 Hz, Jistič max. 10A.

Komunikace
Dosah
Frekvence

www.schneider-electric.cz

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz
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Zařízení EnOcean 868MHz
LSS10020065 | Univerzální inteligentní zásuvkový přijímač, 16A
Spínač/přijímač pro dálkové ovládání zajišťuje příjem rádiových signálů z vypínačů/vysílačů nebo snímačů. Výstup umožňuje
aktivaci zátěží, jako jsou žárovky, halogenová světla, elektronické tlumivky nebo malé motory. Před použitím musí být vysílače
přiřazeny k přijímači (maximálně 32 vysílačů). Každý snímač nebo vysílač může ovládat neomezený počet přijímačů.

LSS10020065 Univerzální inteligentní zásuvkový přijímač
Katalogové číslo

Popis

LSS10020065

230V~ / 50 Hz, 16A max

Komunikace
Dosah
Frekvence
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Rec: 13 m – Los: 30m
868 MHz
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LSS10020053 | Vnitřní senzor intenzity osvětlení
Tento fotosenzor je navržen pro měření intenzity osvětlení v interiéru a bezdrátový přenos naměřených hodnot na spárovaný
přijímač. Zařízení ovládá jednoduchý akční člen nebo skupinu akčních členů pro ovládání světel nebo žaluzií podle přirozeného
osvětlení v místnosti. Díky pokročilým funkcím pro získávání a řízení energie nepotřebuje žádné baterie.

LSS10020053 Vnitřní senzor intenzity osvětlení
Katalogové číslo

Popis

LSS10020053

50-1020 lx, solární napájení

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS10020052 | Venkovní senzor intenzity osvětlení

Venkovní senzor intenzity osvětlení je navržen pro měření intenzity venkovního osvětlení a bezdrátový přenos naměřených
hodnot na spárovaný přijímač. Poskytuje spolehlivé informace o světelných podmínkách ve venkovním prostředí, které mohou
být použity k ovládání světel, žaluzií a MaR systémů. Díky pokročilým funkcím pro získávání a řízení energie nepotřebuje
žádné baterie.
LSS10020052 Venkovní senzor intenzity osvětlení
Katalogové číslo

Popis

LSS10020052

300-30000 lx, solární napájení

Komunikace
Dosah
Frekvence

www.schneider-electric.cz

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz
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Zařízení EnOcean 868MHz
LSS396462 | Multisenzor (senzor přítomnosti a intenzity osvětlení)
Tento baterií napájený multisenzor je určený k detekci pohybu a jasu v pokojích a kancelářských místnostech. Maximalizuje
úspory tepelné energie tak, že bezdrátově komunikuje se systémy HVAC, aby byly zapnuté pouze, když je to potřeba. Snímač
lze naprogramovat s různými reakcemi na změny samotného osvětlení nebo změny osvětlení a pohybu.

LSS396462 Multi-sensor (senzor přítomnosti a intenzity osvětlení)
Katalogové číslo

Popis

LSS396462

PIR detektor přítomnosti a intenzity osvětlení

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS10020051 | Stropní detektor přítomnosti

Stropní senzor přítomnosti zpřístupňuje novou úroveň energetických úspor v místnostech, chodbách a dalších společných
prostorách budov. Senzor používá rádiovou technologii pro bezdrátovou komunikaci s ostatními zařízeními EnOcean a nastaví
je do režimu neobsazenosti, pokud v místnosti po nastavenou dobu nikdo není. Senzor používá k napájení energii z okolního
světla.
LSS10020051 Stropní detektor přítomnosti
Katalogové číslo

Popis

LSS10020051

Provedení PIR, dosah 12 m

Komunikace
Dosah
Frekvence
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LSS10020067 | Hotelový kartový spínač

Kartový spínač šetří energii ovládáním světel, vytápění a různých elektrických zátěží na základě přítomnosti osob. Spínač
je energeticky nezávislý – vložení nebo vyjmutí karty generuje dostatečnou kinetickou energii pro odeslání signálu dalším
zařízením EnOcean v místnosti. Hosté pouze vloží kartu do spínače, když vstoupí do místnosti, a zase ji vyjmou při odchodu.

LSS10020050 Kartový spínač
Katalogové číslo

Popis

LSS10020067

Kompatibilní se standardními klíčovými kartami

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS10020032 | Okenní a dveřní snímač

Tyto externí senzory jsou určeny k detekci otevření (a zavření) dveří, oken atd. Každé zařízení je tvořeno dvěma součástmi.
Senzorem (velké pouzdro) a magnetem (malé pouzdro). Umožňují ovládat osvětlení, vytápění a různé elektrické zátěže
podle přítomnosti osob v místnosti. Senzor používá rádiovou technologii pro bezdrátovou komunikaci s ostatními zařízeními
EnOcean při detekci otevření/zavření dveří nebo okna. K napájení využívá energii okolního světla, takže nepotřebuje kabely
ani baterie.
LSS10020032 Okenní a dveřní snímač
Katalogové číslo

Popis

LSS10020032

Detekční mezera 5mm, může pracovat při 10 lx

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS10020047 | Senzor pro bezpotenciálové kontakty

Toto zařízení může převádět vstupy z bezpotenciálových kontaktů z libovolného ovládacího zařízení na bezdrátové signály
EnOcean, které mohou být použity k ovládání světel, MaR nebo jiných systémů. K napájení využívá energii okolního světla,
takže nepotřebuje kabely ani baterie.

LSS10020047 Vstup pro bezpotenciálové kontakty
Katalogové číslo

Popis

LSS10020047

Může pracovat při 10 lx (100h ve tmě)..

Komunikace
Dosah
Frekvence

www.schneider-electric.cz

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz
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Zařízení EnOcean 868MHz
LSS226172 / LSS252331 | Senzor s korekcí požadované teploty

Tyto senzory teploty a relativní vlhkosti představují spolehlivé a jednoduché řešení inteligentní automatizace vnitřních prostor
pro úsporu energie, včetně ovládání vytápění a žaluzií. Tyto senzory využívají nejmodernější technologie pro generování
energie a díky tomu nepotřebují baterie ani externí napájení. Nastavení korekce teploty se provádí otočným voličem.

LSS226172 a LSS252331 Teplotní senzor s nastavením teploty s volitelným snímáním vlhkosti
Katalogové číslo

Popis

LSS226172

Teplotní senzor s korekcí požadované teploty

LSS252331

Teplotní senzor s korekcí požadované teploty a senzor
vlhkosti

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS10020033 / LSS10020041 | Vnitřní senzor teploty

Tyto jednoduché a spolehlivé senzory jsou určeny k měření teploty a relativní vlhkosti v okolním prostředí a zasílání
naměřených hodnot na spárovaný přijímač. Tyto senzory využívají nejmodernější technologie pro generování energie a díky
tomu nepotřebují baterie ani externí napájení.

LSS10020033 a LSS10020041 Snímače teploty s možností měření vlhkosti
Katalogové číslo

Popis

LSS10020033

Snímač teploty

LSS10020041

Snímač teploty a vlhkosti

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS10020076 | Venkovní snímač teploty

Tyto jednoduché a spolehlivé senzory jsou určeny k měření teploty a relativní vlhkosti v okolním prostředí a zasílání
naměřených hodnot na spárovaný přijímač. Tyto senzory využívají nejmodernější technologie pro generování energie a díky
tomu nepotřebují baterie ani externí napájení.

LSS10020076 Venkovní snímač teploty
Katalogové číslo

Popis

LSS10020076

Venkovní snímač teploty

Komunikace
Dosah
Frekvence
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LSS442510 | Vnitřní snímač CO2

Tento snímač je určen pro detekci oxidu uhličitého (CO2) a teploty v obytných prostorech. Pokud jsou v místnosti lidé,
koncentrace CO2 je dobrým indikátorem kvality vzduchu v místnosti. Snímač odesílá telegramy s hodnotami CO2 na bázi
časového programu i událostí.
LSS442510 Vnitřní snímač CO2
Katalogové číslo

Popis

LSS442510

Vnitřní snímač CO2, vyžaduje napájení 24 V

Komunikace
Dosah
Frekvence

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

LSS283427 / LSS263733 | Akční členy ventilů 230 V/24 V
do instalační krabice

Tato zařízení jsou určena pro regulaci teploty. Přijímač termostatu porovnává hodnotu teploty v místnosti zaslanou senzorem
teploty s požadovanou teplotou nastavenou na senzoru a podle toho vypíná a zapíná relé. Pomocí relé výstupu je možné
přimo ovládat dvoubodové termoelektrické ventily.
LSS283427 a LSS263733 Akční členy ventilů 230 V/24 V do instalační krabice
Katalogové číslo

Popis

LSS283427

Akční člen ventilu 230 V

LSS263733

Akční člen ventilu 24 V

Komunikace
Dosah
Frekvence

www.schneider-electric.cz

Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz
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Zařízení EnOcean 868MHz
LSS298391 / LSS270946 | Bezdrátové spínací akční členy
230 V / 24V

Tato zařízení jsou určena k příjmu zapínacích/vypínacích povelů z bezdrátových vypínačů. K akčnímu členu je možné připojit
až 10 bezdrátových vypínačů na základě OR logiky. To znamená, že ovládaný systém se aktivuje, když je alespoň jeden
vypínač v poloze ZAPNUTO. Naopak se systém vypne pouze tehdy, když jsou všechny vypínače v poloze VYPNUTO.
LSS298391 a LSS270946 Akční členy pro montáž do instalační krabice
Katalogové číslo

Popis

LSS298391

Bezdrátový akční člen 230 V AC

LSS270946

Bezdrátový akční člen 24 V AC/DC

Komunikace
Rec: 13m – Los: 30m
868 MHz

Dosah
Frekvence

LSS513753 | Pohon ventilu bezdrátový

Tento baterií napájený pohon se používá pro ovládání ventilů radiátorů nebo podlahového topení v místnosti.

Ovládá ventily se standardním závitem na základě telegramů EnOcean přijatých z prostorového regulátoru a lze jej
namontovat přímo na běžně prodávané ventily topení.

LSS513753 Pohon ventilu bezdrátový
Katalogové číslo

Popis

LSS513753

Motorový akční člen ventilů

Komunikace
Dosah
Frekvence
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LSS10020040 | USB brána
Malé USB zařízení, které propojuje PC, spotřebiče, DSL jednotky a další USB master zařízení s bezdrátovými produkty
EnOcean. Je vybaveno modulem brány TCM 310. Zajišťuje obousměrnou rádiovou komunikaci EnOcean a obousměrné
sériové rozhraní přes USB. Rádiové zprávy jsou zasílány a přijímány přes externě připojeného USB hostitele.

LSS10020040 USB brána

www.schneider-electric.cz

Katalogové číslo

Popis

LSS10020040

USB brána
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Náklady na energie pod kontrolou

Rozumné investice se vám mohou rychle vrátit v podobě nižší spotřeby energií
ve vašich budovách. Podle Evropské Unie a organizace Green Buildings
Council je provoz budov bez systémů monitorování energií dražší a tyto budovy
jsou náchylnější na pokles kapitálové hodnoty. Řešení od společnosti Schneider
Electric, globálního specialisty na řízení energií, přinášejí okamžité úspory
u nových i stávajících budov.

Zvyšování hodnoty budov
Kromě faktorů, jako je poloha, má v dnešní době při oceňování aktiv
významnou roli také energetická náročnost budov. Energeticky úsporné
budovy se zhodnocují díky:
• Vyššímu standardu bezpečnosti a ochrany zdraví osob;
• Zajištění shody s legislativou energetické náročnosti budov;
• Nižším provozním nákladům;
• Zařízením v informačních systémech pro monitorování energií;
• Možnosti získání pobídek z programů energetických úspor.

www.schneider-electric.cz

20%
provozních nákladů
budovy jde na energie
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Správa a monitorování energie

Analýza spotřeby pro rychlou identifikaci
nápravných opatření

Menší spotřeba energie
při zachování stejné
úrovně komfortu
a bezpečnosti obyvatel

48

Automatické měření přímo u zdroje vám umožňuje zjistit, jak a kde budova
spotřebovává energii. Také umožňuje inteligentní propojení spotřeby
energie dle zón (kanceláře, vstupní hala, sklady, parkoviště, atd.) a typu
(osvětlení, topení, ohřev vody, atd.).
• Detekce problémových jevů, např.: špičkové spotřeby, plýtvání, úniků.
• Plánovaný rozvoj energetické spotřeby budovy.
• Informovaní uživatelé zapojení do plnění environmentálních
a ekonomických cílů.

www.schneider-electric.cz
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Řízení energií nebylo
nikdy jednodušší
Systém pro inteligentní rozváděče

Inteligentní rozváděče
vás propojí
s energetickými úsporami
Měřte
Integrované a samostatné
nástroje pro měření a řízení

Komunikujte
>> Integrovaná komunikační
rozhraní
>> Připravené k připojení
do nadřazeného systému
správy energií

Šetřete
>> Opatření energetické účinnosti
podpořená naměřenými daty.
>> Monitorování a řízení v reálném čase
>> On-line přístup k informacím
o energiích a zařízeních.

Otestované, potvrzené a dokumentované architektury
inteligentních rozváděčů
Inteligentní rozváděče byly certifikovány v rámci procesu zajištění kvality "TVDA"
společnosti Schneider Electric

Otestované odborníky z výkonových laboratoří ve všech možných konfiguracích.
Potvrzené s plnou kompatibilitou všech zařízení.
Dokumentované, s uživatelskými manuály a předdefinovanými výkresy rozváděčů

a schématy zapojení v CAD.

www.schneider-electric.cz
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Elektroměry a multimetry

Elektroměry řady Acti 9 iEM3000
Elektroměr řady Acti 9 iEM3000 představuje ideální a cenově výhodné řešení měření s bohatou funkcionalitou pro zlepšení
energetické účinnosti vašich zákazníků. Díky efektivnímu provedení rovněž snižuje vaše náklady na instalaci a uvedení
do provozu. Při použití elektroměrů iEM3000 v obvodech se systémem Acti 9 můžete shromažďovat data pro optimalizaci
spotřeby energie a implementaci opatření na úsporu energie.

Jednoduchý a inteligentní
• 23 modelů vhodných pro většinu aplikací (komunikace Modbus,
BACnet, LON, MBus).
• Každý model podporuje zapojení 1P, 2P, 3P a 3P+N.
• Grafický displej umožňuje odečet zobrazených hodnot.
Spolehlivý a přesný
• Pečetě proti neoprávněné manipulaci chrání přístup k měřicím
spojům (napětí, proud a DI/DO).
• Měření importované / exportované energie.
• Měření jalové energie.

QR kód na katalog Acti 9,
kompletní nabídka elektroměrů
řady Acti 9 iEM3000.

• Konfigurovatelný digitální výstup pro měřicí impulzy (kWh)
a ovládání.
• Konfigurovatelný digitální vstup pro dílčí reset elektroměru, stav
jističe, vstupní měření a řízení tarifů.

Multimetry řady PowerLogic PM3000
Řada multimetrů PowerLogic™ PM3000 nabízí základní a pokročilé měřicí funkce čtyřkvadrantního měření. Díky kompaktní
velikosti a možnosti instalace na lištu DIN jsou vhodné pro měření síťových a napájecích vodičů v malých elektrických
rozváděčích. Ve spojení se snímači proudu a napětí může multimetr monitorovat dvou-, tří- a čtyřvodičové systémy. Grafický
displej umožňuje intuitivní navigaci k důležitým parametrům.

Aplikace
• Snadná integrace s PLC systémy s I/O rozhraním.
• Elektrické parametry I, In, U, V, PQS, E, PF, F, THD.
• Odběr výkonu/proudu a špičkový odběr.
• Min./max. hodnoty a 15 alarmů s časovou značkou.
• Správa až 4 tarifů.
• Digitální vstupy a výstupy.
• Paměť pro zátěžový profil.
• RS-485 port pro komunikaci Modbus RTU.

50
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Výběr správného řešení pro každou budovu
Bezdrátové monitorování energie

Bezdrátový elektroměr EM4300 na DIN lištu je určený pro přestavbu
a dodatečné úpravy systému. EM4300 kombinovaný s EcoStruxure™
Building Expert poskytuje efektivní způsob lokálního a dálkového
monitorování využití energie. EM4300 se automaticky připojuje
k bráně Multi-purpose Manager (MPM) prostřednictvím bezdrátové
komunikace ZigBee ® pro snadné a rychlé nasazení v nových instalacích
a levnou instalaci ve stávajících budovách. Může pracovat s množstvím
snímačů pro monitorování využití energie a odesílání dat pro průběžné
reportování a varovná hlášení pomocí softwaru EcoStruxure™ Building
Expert. Namísto měsíčního vyúčtování tak budete mít detailní přehled
o využití energie 24 hodin 7 dní v týdnu. Elektroměr EM4300 je ideální
pro monitorování energie mimo kritické budovy; kompaktní provedení
umožňuje instalaci do stávajících rozvodných skříní.

Správa a distribuce energie

Pro efektivní správu a distribuci energie
pomocí lokálního nebo vzdáleného pevně
komunikačně připojeného monitorování a řízení
lze zvolit komunikační sytém Acti 9 Smartlink
s EcoStruxure™ Building Expert. Všestranné
komunikační rozhraní Acti 9 Smartlink
umožňuje připojení mnoha síťových zařízení
pro průběžné monitorování a řízení. Toto
řešení umožňuje snadnou výměnu dat mezi sítí
a zařízeními umístěnými v rozvodných skříních.

Supervision

MPM

Supervision

MPM

Supervision

Měřením energie
k integrované správě
budov

Webové rozhraní

Integrace

Supervision

Ať zvolíte Schneider Electric EcoStruxure™ Building Expert např.
s elektroměrem EM4300 nebo komunikační systém Acti 9 Smartlink,
získáte efektivní řešení pro monitorování a řízení spotřeby. Zároveň
získáte škálovatelné řešení, které lze rozšířit na systém budovy
pro automatické řízení HVAC, osvětlení a napájení. Tento integrovaný
přístup ke správě budov poskytuje holistický pohled na výkonnost
budovy, což umožňuje optimalizovat provoz a energetické úspory.
Ať jste vlastníkem budovy hledajícím nejlepší hodnotu a nadčasové
řešení, nebo dodavatelem snažícím se nabídnout elegantní přístup
k monitorování energie, bezdrátové řešení EcoStruxure Building Expert
Vám nabídne více.

Supervision

Řízení

Síť

– Modbus
– EnOcean
– ZigBee Pro
– I/O

HVAC

www.schneider-electric.cz

– BACnet IP
– Webové služby
EcoStruxure
– oBIX

– ZigBee Pro
– IP/Ethernet

Osvětlení

Měření
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Smartlink

Acti 9 Smartlink
Moderní jištění s komunikací

Zařízení Acti 9 Smartlink umožňují, aby nízkonapěťové koncové přístroje byly přímo připojeny k monitorovací síti. Je to
otevřený systém, který dálkově měří, monitoruje a ovládá koncové distribuční obvody. Díky Smartlinku můžete přenášet
údaje o spotřebě a stavu sítě do řídicího systému budovy. Systém Acti 9 Smartlink podporuje sledování alarmů u proudu,
napětí, účiníku, vypínání při poruše, výkonu, prahových hodnot spotřeby a přenos těchto alarmů e-mailem. Dále sledování
a ovládání zatížení, energie a výkonu podle zóny a podle spotřeby přes webové stránky. Umožňuje jediný přístupový bod
pro komplexní analýzu stavu distribuce energie rozvaděčem (měření, stav ochran, teplota, spotřeba, alarmy, ovládání
a sledování) a přenos všech informací a příkazů v reálném čase přes protokol Modbus (Ethernet nebo RS-485).

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
Zařízení (přístroje nízkého napětí) jsou připojena k síti Modbus TCP/IP prostřednictvím komunikačních rozhraní Acti 9 Smartlink
a plně prefabrikovaných konektorů. Díky plug-in konektorům není vyžadován žádný nástroj. Ethernetové rozhraní propojuje
zařízení s řídicí jednotkou a s monitorovacím systémem. V Acti 9 Smartlink je integrovaná ochrana a měření provozního času
s indikací pro plánování preventivní údržby. Zařízení je schopno vyčítat hodnoty až z 20 bezdrátových multimetrů PowerTag.

• Napájení 24 V DC.
• 7 digitálních kanálů 24 V DC se 2 vstupy a 1 výstupem nejen
pro prefabrikované připojení pro ovládání a monitoring přístrojů
z řady Acti 9.
• 2 analogové vstupy.
• Ethernetový port (protokol Modbus TCP/IP) s funkcí Modbus
gateway na sériový Modbus RTU RS-485 pro až 8 Modbus
slave přístrojů.
• Webserver, vizualizace monitorovaných hodnot a stavů.
• Možnost bezdrátového ZigBee připojení až 20 multimetrů
PowerTag.
Katalogové číslo

Popis

A9XMZA08

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
Modulární přístroje z řady Acti 9 jsou připojeny k síti Modbus RTU prostřednictvím komunikačního rozhraní Acti 9 Smartlink
Modbus Slave a plně prefabrikovaných konektorů. Díky plug-in konektorům není vyžadován žádný nástroj. Smartlinky RS485 Modbus Slave propojují přístroje s řídicí jednotkou a s monitorovacím systémem přes Acti 9 Smartlink SI B Ethernet.

• Napájení 24 V DC.
• 11 digitálních kanálů 24 V DC se 2 vstupy a 1 výstupem nejen
pro prefabrikované připojení pro ovládání a monitoring přístrojů
z řady Acti 9.
• Hlavně rozšiřující funkce pro Acti 9 Smartlink SI B Ethernet o 11
digitálních kanálů.
• Modbus RTU RS-485.
Katalogové číslo

Popis

A9XMSB11

Acti 9 Smartlink Modbus Slave
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iATL24 Nízkoúrovňové řízení a pomocná signalizace
pro impulzní relé iTL
Funkce
• Ovládání a signalizace impulzního relé 230 V AC přes Acti 9
Smartlink nebo PLC pomocí signálů 24 V DC.
• Umožňuje ovládání impulzním signálem.
• Rozhraní 230 V AC doplňuje možnost ovládání impulzním
signálem také právě na úrovni nízkého napětí 230 V.
• Rozhraní „Ti24“ 24 V DC umožňuje řízení zapínání iTL náběžnou
hranou a vypínání sestupnou hranou signálu,
• čtení stavu impulzního relé (vypnuto/zapnuto) z polohy
integrovaného pomocného kontaktu OF.
Katalogové číslo

Popis

A9C15424

iATL24 komunikační řízení a signalizace pro impulzní relé iTL

iACT24 Nízkoúrovňové řízení a pomocná signalizace
pro stykače iCT
Funkce
• Řízení a signalizace pro 230 V AC stykač přes Acti 9 Smartlink
nebo PLC prostřednictvím 24 V DC signálů.
• Umožňuje také řízení trvalým signálem.
• Rozhraní „Ti24“ 24 V DC umožňuje řízení zapínání iCT
náběžnou hranou a vypínání sestupnou hranou signálu,
• čtení stavu stykače (vypnutý nebo zapnutý) z polohy
integrovaného pomocného kontaktu OF.
Katalogové číslo

Popis

A9C15924

iACT24 komunikační řízení a signalizace pro stykače iCT

iOF+SD24 Nízkoúrovňová pomocná signalizace
pro iC60, iID, iSW-NA
Funkce
• Vyp/zap kontakt OF a kontakt pro indikaci poruch SD
s rozhraním Ti24.
• Dvojitý přepínací kontakt, který může zasílat informace
o připojeném zařízení na Acti 9 Smartlink nebo programovatelný
řídicí systém (PLC).
• Vzdálená indikace stavu a vypnutí připojeného jističe poruchou.
Katalogové číslo

Popis

A9A26897

Acti 9 iOF+SD24
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Smartlink
Reflex iC60 Integrovaný jistič s rozhraním Ti24
Typická elektroinstalace má podobu místnosti, kde je napájení zajišťováno rozvodnicí nainstalovanou horizontálně ve dvojitém
stropu u vchodu do místnosti. Toto uspořádání neumožňuje použití modulárního stykače. Jistič Reflex iC60 s integrovaným
řízením může vypnout napájení obvodu při vyjmutí kartového klíče ze čtečky umístěné u vchodu. Informace o přítomnosti
zákazníků a elektrických poruchách se přenáší přímo do PLC příslušné místnosti bez dalšího rozhraní. Tyto informace se
přenáší přes komunikační sběrnici do řídicí místnosti.

Funkce
• Vzdálené řízení pulzy nebo trvalými povely dle režimu
nastaveného uživatelem.
• Ochrana obvodů proti zkratům.
• Ochrana obvodů proti přetížení.
• Bezpečné odpojení.
• Reset po poruše se provádí ručně pomocí páčky.
• Umožňuje přímé propojení Reflex iC60 s PLC pro vzdálené
řízení a indikaci stavu řídicího obvodu (OF) nebo vypnutí jističe
(SD).
• Rozhraní Ti24 umožňuje také rychlé a spolehlivé propojení
Reflex iC60 a Acti 9 Smartlink pomocí prefabrikovaných kabelů.

RCA motorový pohon pro dálkové ovládání k jističům iC60
Motorový pohon RCA umožňuje vzdálené zapínání a vypínání jističů řady Acti 9 iC60. Přístroj je vybaven místním ovládáním
pomocí páčky. Vzdálený přístup lze zablokovat a zajistit visacím zámkem.

Funkce
• Vzdálené zapínání a vypínání jističů i s příslušenstvím a
chráničovou spouští.
• Opětné zapnutí po vybavení jističe poruchou.
• Přímou komunikaci příslušenství pro vzdálené řízení s
programovatelnými řídicími systémy (PLC), řídicími systémy a
jakýmkoliv jiným komunikačním zařízením se vstupy/výstupy 24
V DC (řízení, indikace OF a SD).
• Rychlé a spolehlivé připojení k Acti 9 Smartlink pomocí
prefabrikovaných kabelů.
Katalogové číslo

Popis

A9C70122

Acti 9 RCA s rozhraním Ti24 pro jističe 1-2P

A9C70124

Acti 9 RCA s rozhraním Ti24 pro jističe 3-4P
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PowerTag
Snímače PowerTag jsou snímací moduly energie (výkonu) pro přístroje 1P, 1P+N, 3P a 3P+N. Instalují se přímo na modulární
přístroje řady Acti 9 v rozestupech 18 mm. Snímače PowerTag měří výkon přímo na jisticím přístroji. Montují se shora nebo
zdola na příslušné svorky přístroje. Společně s Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet) nebo Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet) měří
snímače PowerTag následující hodnoty podle normy IEC 61557-12. Využívají k tomu vysokofrekvenční komunikaci.

Měření hodnot
• Kumulativní činná energie, celková a dílčí (kWh).
• Efektivní hodnoty (RMS):
- napětí fáze-nula a fáze-fáze (V),
- proudy na fázi (A),
- celkový činný výkon a činný výkon na fázi,
- účiník.
Integrace do Acti 9 Smartlink
- Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet): úplné měření, sledování a
ovládání.
- Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet): pouze pro měření a sledování.
- Nativní zobrazení veličin naměřených snímači PowerTag na
zabudovaných webových stránkách Smartlink.
Sledování zátěže:
- alarm vyslaný snímačem v případě ztráty napětí,
- předběžné výstrahy při předem definovaných prahových
hodnotách nebo při vlastních prahových hodnotách (prahové
hodnoty proudů, výkonu, napětí a kumulativních energií).
Správa alarmů při prahových hodnotách proudů/napětí/zatížení
prostřednictvím e-mailu. Zobrazení alarmů a předběžných alarmů
na zabudovaných webových stránkách Smartlink.
Katalogové číslo
A9MEM1520

Popis
PowerTag sensor 1P max. 63 A (montáž shora i zdola)

A9MEM1521

PowerTag sensor 1P+N horní max. 63 A

A9MEM1522

PowerTag sensor 1P+N spodní max. 63 A

A9MEM1540

PowerTag sensor 3P max. 63 A (montáž shora i zdola)

A9MEM1541

PowerTag sensor 3P+N horní max. 63 A

A9MEM1542

PowerTag sensor 3P+N spodní max. 63 A

Acti 9 Smartlink SI D
Brána pro připojení na Ethernet (Modbus TCP/IP) pro bezdrátové snímače energie PowerTag se zobrazením dat na webových
stránkách.

Funkce
• Sběr dat z bezdrátového snímače energie PowerTag.
• Připojení Ethernetu přes port RJ45.
• Komunikace s nadřazeným systémem protokolem Modbus TCP/
IP.
• Sledování alarmů při prahových hodnotách proudu, napětí,
výkonu a energie a jejich přenos prostřednictvím e-mailu.
Katalogové číslo

Popis

A9XMWA20

Acti 9 Smartlink SI D – brána pro připojení na Ethernet (Modbus TCP/IP) pro bezdrátové snímače PowerTag
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Bezdrátové monitorování jističů
Příklady použití
Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet)
Měření, monitorování a ovládání
Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet)

Vložené webové stránky

bb Vizualizace připojených přístrojů
bb Správa alarmů a jejich zobrazení
bb Posílání e-mailů

Integrovaná
brána Modbus

Kanály pro monitorování a ovládání

bb Stykače, stavové kontakty, analogové snímače

Kompatibilní přístroje

Modulární přístroje
s jednoduchou svorkou do 63 A

Viz dokument S1568 Acti9
SmartLink.

PowerTag

bb Vysokofrekvenční
komunikace
bb Připojeno až 20 snímačů

Pouze měření a monitorování
Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet)

PowerTag

bb Vysokofrekvenční komunikace
bb Připojeno až 20 snímačů

Vložené webové stránky

bb Vizualizace měření
bb Správa alarmů a jejich zobrazení
bb Posílání e-mailů

Kompatibilní přístroje

Modulární přístroje
s jednoduchou svorkou do 63 A

dokument S1568 Acti9
SmartLink.

bb Instalace na DIN lištu
bb Napájení 230 V AC

QR kód na brožuru Smartlink,
dokument S1568
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EcoStruxure architektura

Příklad systémové architektury
Systémová architektura EcoStruxure
EcoStruxure
Building Operation
WorkStation

SmartX panel
pro vizualizaci
a aplikace
Technicial Tool
EcoStruxure Apps
Studio

EcoStruxure
Building Operation
WebStation

AS-B

AS-P
Napájecí
zdroj

Enterprise Server
(software)

EcoStruxure
Building Operation
WebReports

Integrace regulátoru
MPM do AS-P
pomocí BACnet/IP

AS-B

Moduly I/O

Regulátor
Xenta

Regulátor b3
Frekvenční
měnič

Pokojový
senzor

Frekvenční
měnič

Regulátor b3

Bezdrátový
pohon

Multimetr
řady PM5000

BACnet
regulátor třetí
strany

Regulátor
MPM-VA
Regulátor
Xenta

Tlakově nezávislý Regulátor b3
regulační ventil
s pohonem

Elektroměr
řady iEM3000

ZigBee Pro

Kalorimetr
Snímač
do VZT
potrubí

Elektroměr
řady
iEM3000
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LON FTT-10

Acti 9
SmartLink
Modbus RTU

BACnet MS/TP

LON regulátor
třetí strany

Prostorový
regulátor
SE7000

Pohon
MG350C

Pro
re
SE
Bezdátový
I/O modul

Elektroměr
řady iEM3000

Prostorový
regulátor
SE8000

Acti 9
SmartLink
Modbus RTU

Prostorový
regulátor
SE8000

Modbus RTU

Pohon
MG350C

Prostorový
regulátor
SE7000

Multimetr řady
PM5000

BACnet MS/TP

Proudový
spínač

Regulátor
MPM-UN

Ponorný
senzor

Regulátor
Xenta

Předešlá
gen. BACnet
regulátoru

EnOcean

ZigBee Pro

Regulační ventil
s pohonem
Tlakově nezávislý
regulační ventil
s pohonem

Regulátor
MPM-GW

Spínač
osvětlení

Snímač
přítomnosti
osob

Ponorný
senzor

Ponorný
senzor
Regulační
ventil
s pohonem

Reports Server
(software)

Proudový
spínač
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Regulační ve
s pohonem

EcoStruxure
Building Expert
webové rozhraní

EcoStruxure
Power
Monitoring
Expert

IP
Napájecí
zdroj

Smartlink

Kamerový
systém

Displej

Video vrátný

Zigbee

FDM 128
displej

Spínač
osvětlení

Prostorový
regulátor
SE7000

webový
server
Com‘X 510

spaceLYnk

EnOcean

Pohon
kulového
ventilu

PowerTag

Komunikační
rozhraní
pro jističe

Dotykový
termostat
Elektroměr
řady
iEM3000

EZS

Multimetr řady
PM5000

Tlačítkový panel

Magelis
touchpanel

Žaluziový
akční člen

Detektor
přítomnosti

Žaluziový akční člen
pro zapuštěnou montáž
DALI
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DALI brána

KNX TP1

RS232/RS485

Stmívací
akční člen

Spínací
akční člen

Multimetr řady
PM3000

Multimetr řady
PM5000

Jističe
Compact NSX

Akční člen
pro topení

Svítidlo s DALI
předřadníkem

Jistič
Masterpact

Elektroměr řady
iEM3000

Multi-obdovové
měření BCPM
Modbus RTU

Dveřní/okenní
kontakt

Audio/Video

Acti 9
SmartLink

Modbus RTU

Tlakově
nezávislý
regulační ventil
s pohonem

Modbus RTU

ostorový
egulátor
E8000

entil
m

Entreprise a Automation Server podporují:
BACnet®/IP
Modbus® TCP
EcoStruxure™ Web Services
Web Services (Generic Consume)
LonWorks®/IP (pouze Enterprise Server)
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Průvodce výběrem produktů
Řešení EcoStruxure Building™

Katalog s kompletní nabídkou KNX produktů

Acti 9 Smartlink:
Moderní jištění s komunikací

Enerlin‘x
Komunikační systém pro inteligentní rozváděče

Průvodce otevřenými protokoly
pro systémy řízení budov
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