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Technologia dla małych i średnich budynków
Małe i średnie budynki stanowią około 98% wszystkich obiektów komercyjnych. Jednak
mniej niż 10% z nich korzysta z jakiegokolwiek systemu sterowania. Dotychczasowe
rozwiązania automatyki budynkowej, tj. systemy BMS (z ang. Building Managment System)
stosowane w dużych budynkach są niedostępne dla małych obiektów ze względu
na ich koszty. Dlatego też stworzono dedykowane rozwiązania do zarządzania małymi
i średnimi budynkami. Celem rozwiązania SmartStruxure™ Lite jest pomoc właścicielom
w poprawie efektywności energetycznej ich obiektów. SmartStruxure™ Lite stało się
narzędziem do uzyskiwania oszczędności.
Potrzeba efektywności energetycznej
Zużycie energii w przeliczeniu na metr kwadratowy mogą być w małym obiekcie równe, a i często większe niż w dużym
wieżowcu. Pomimo różnic w wielkości powierzchni, źródła poboru energii we wszystkich budynkach są podobne.
Energia jest zużywana przez następujące instalacje:
>> Grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne – instalacje te służą do zapewnienie właściwego komfortu cieplnego
użytkownikom. Stanowią one źródło zużycia ciepła (instalacje grzewcze) i energii elektrycznej (instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne).
>> Oświetleniowe - zapewnienie odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia w pomieszczeniu. Jest to źródło
konsumpcji energii elektrycznej.
>> Monitoringu Energii - sama w sobie nie zużywa energii (a jeśli już to w nieznacznym stopniu), stanowi ważne element
systemu poprawy efektywności energetycznej. Kontrolować można tylko to co jest monitorowane, dlatego nie ma
współczesnego systemu zarządzanie energią bez modułu monitoringu źródeł energii.

Ograniczenia obiektu
Każdy obiekt jest inny. Decydują o tym m.in. zastosowane w nich systemy, czy ich przeznaczenie. Różny też jest wiek
budynków, ich konstrukcja i wyposażenie. Czynniki te sprawiają, że wdrażany system zarządzania musi być elastyczny
i zapewniać możliwość adaptacji do poszczególnych obiektów.
>> W nowych, budowanych budynkach można bez problemu wykonać odpowiednie okablowanie. W istniejących,
modernizowanych obiektach można zastosować technologie bezprzewodowe.
>> Zakłócenia codziennych operacji mogą wpłynąć na wyniki finansowe obiektu, stąd potrzeba unikania
lub minimalizowania przestojów.

Typowe budynki
Powyższe potrzeby i ograniczenia dotyczą szerokiego zakresu małych i średnich obiektów, w których zainstalowanie
odpowiednio dobranego systemu zarządzania mogłoby przynieść oszczędności energetyczne rzędu 30%.
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Obiekty rozproszone

Szkoła

Małe biura

Hotele/Pensjonaty

>> Oddziały banków
>> Sklepy spożywcze
>> Restauracje
>> Punkty usługowe

>> Kampusy
>> Szkoły
>> Administracja
publiczna

>> Biura

>> Pensjonaty
>> Hotele
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Zarządzanie według SmartStruxure™ Lite
Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite to szybki i prosty sposób na zarządzanie komfortem
cieplny, oświetleniem oraz monitoring energetyczny w małych i średnich budynkach przy
zastosowaniu technologii ethernetowej i komunikacji bezprzewodowej. Pozwala to na
zaoszczędzenie energii, czasu wdrożenia i poprawę komfortu przy minimalnym wpływie
na codzienną pracę operacyjną budynków..
Automatyka dla wielkości Twojego budynku
SmartStruxure™ Lite to ekonomiczne rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy nie potrzebują, lub których
nie stać, na duży system zarządzania budynkiem. Umożliwia ono kontrolowanie kosztów energetycznych
obiektu i podniesienie komfortu użytkowników.
>> Elastyczne monitorowanie, sterowanie i harmonogramy.
>> Szybki dostęp do danych dotyczących budynku za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
>> Idealne rozwiązanie dla modernizowanych obiektów za sprawą technologii bezprzewodowej.

Oszczędność i prostota w pakiecie

Zarządzaj komfortem
oraz efektywnością
małych i średnich
budynków
o powierzchni
do 10 000 metrów2.

Nie można sterować tym, czego nie da się zmierzyć. Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite dostarcza narzędzia
umożliwiające uzyskanie optymalnej efektywności małych i średnich obiektów.
>> Gwarancja natychmiastowych oszczędność energii i niższych kosztów operacyjnych
>> Prosta w obsłudze mobilna platforma zapewniająca dostęp do zintegrowanych danych o obiekcie
w każdej chwili z dowolnego miejsca.
>> Wgląd w funkcjonowanie wszystkich systemów za pomocą jednego, konfigurowalnego interfejsu.

Spełniasz normy, a przy okazji zarabiasz
Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite jest odpowiedzią na rosnące ceny energii i coraz surowsze przepisy dotyczące
efektywności.
>> Skalowalne, przyszłościowe rozwiązanie, które rozwija się wraz z wzrostem Twojej firmy.
>> Szybki zwrot z inwestycji w postaci niższych kosztów energii.
>> Brak zakłóceń normalnego funkcjonowania budynku w trakcie wdrażania.

Zarządzanie
komfortem cieplnym

Zarządzanie
oświetleniem

Monitoring
energetyczny

Zdalny nadzór
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Sterowniki MPM
MPM-GW | Sterownik zarządzający
Sterowniki zarządzające (MPM) umożliwiają sterowanie, monitorowanie i zarządzanie całymi obiektami za pomocą
oprogramowania StruxureWare™ Building Expert. Mogą być także wykorzystywane do przewodowego i bezprzewodowego
sterowania strefami w większych budynkach. Sterownik MPM-GW ma estetyczny wygląd przypominający standardowy
router i przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniach. Pełni funkcję sterownika i bramki dla bezprzewodowych urządzeń
końcowych.

Właściwości sterownika
• Jeden sterownik obsługuje do 49 urządzeń peryferyjnych.
• Bezprzewodowe sterowanie urządzeniami końcowymi EnOcean
(opcjonalnie).
• Bezprzewodowe sterowanie maksymalnie 30 urządzeniami końcowymi
ZigBee Pro (opcjonalnie).
• Programowalny za pomocą StruxureWare™ Building Expert.
• Wymiana informacji poprzez BACnet, usługi sieciowe EWS (EcoStruxure
Web Services) i oBIX (Open Building Information Exchange).
• Odpowiedź w czasie rzeczywistym na skrypty/programowanie graficzne.

Komunikacja sieciowa między sterownikami
• Bezprzewodowa – sieć bezprzewodowa ZigBee
(automatyczna konﬁguracja i naprawianie – 25 węzłów/sieć).
• Przewodowa – połączenia szeregowe.
• IP/Ethernet – port Ethernet.

Wbudowane bramki
• EnOcean (bezprzewodowa) do BACnet IP, oBIX, EWS.
• ZigBee (bezprzewodowa) do BACnet IP, oBIX, EWS.

Zasilanie
Napięcie
Bateria
System
Procesor
Pamięć
Pamięć masowa
Zegar czasu rzeczywistego
Komunikacja
Protokół

StruxureWare™ Building Expert
Interfejs sieciowy
Kompatybilność z przeglądarkami

24 VAC; ± 15%; 50/60 Hz; Klasa 2
24 VDC ± 10%
Litowa CR1220, 3 V
ARM9 32-bit, 400 MHz
64 MB Flash
4 GB lokalnej pamięci flash
Bateria podtrzymująca (10 000 godz.)
ZigBee Pro, EnOcean, BACnet
CANbus (125-500 Kbps)
Ethernet (10/100 Mbps)
Wbudowany interfejs sieciowy
Firefox ESR, Internet Explorer 10 (tylko), Google Chrome, Safari (tylko Mac)

Numer katalogowy

Opis

MPM-GW-xxx-5045

Building Expert, wbudowane oprogramowanie StruxureWare,
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Sterowniki MPM
MPM-UN | Sterownik zarządzająco-wykonawczy
Sterowniki zarządzająco-wykonawcze umożliwiają sterowanie, monitorowanie oraz zarządzanie całymi instalacjami za pomocą
oprogramowania StruxureWare Building Expert. Mogą być także wykorzystywane do przewodowego i bezprzewodowego
sterowania strefami w większych budynkach. Obsługa aplikacji HVAC, oświetlenia i opomiarowania, w tym: sterowanie HVAC
i oświetleniem w pomieszczeniach i strefach, urządzeniami modułowymi, takimi jak klimatyzatory, centrale wentylacyjne,
centrale dachowe, pompy ciepła i osuszacze.

Właściwości sterownika
•
•
•
•
•
•
•
•

Przewodowe sterowanie urządzeniami końcowymi (6 wejść, 6 wyjść).
Jeden sterownik obsługuje do 49 urządzeń peryferyjnych.
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniami końcowymi EnOcean (opcjonalnie).
Bezprzewodowe sterowanie maksymalnie 30 urządzeniami końcowymi
ZigBee Pro (opcjonalnie).
Modbus RTU
Programowalny za pomocą StruxureWare™ Building Expert.
Wymiana informacji poprzez BACnet, usługi sieciowe EWS (EcoStruxure Web
Services) i oBIX (Open Building Information Exchange).
Odpowiedź w czasie rzeczywistym na skrypty/programowanie graficzne.

Komunikacja sieciowa między sterownikami
• Bezprzewodowa – sieć bezprzewodowa ZigBee
(automatyczna konﬁguracja i naprawianie - 25 węzłów/sieć).
• Przewodowa – połączenia szeregowe.
• IP/Ethernet – port Ethernet.

Wbudowane bramki
• EnOcean (bezprzewodowa) do BACnet IP, oBIX, EWS.
• ZigBee (bezprzewodowa) do BACnet IP, oBIX, EWS.
• Modbus do BACnet IP, oBIX, EWS.

Zasilanie
Napięcie
Bateria
System
Procesor
Pamięć
Pamięć masowa
Zegar czasu rzeczywistego
Komunikacja
Protokół

StruxureWare™ Building Expert
Interfejs sieciowy
Kompatybilność z przeglądarkami
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24 VAC; ± 15%; 50/60 Hz; Klasa 2
24 VDC ± 10%
Litowa CR1220, 3 V
ARM9 32-bit, 400 MHz
64 MB Flash
4 GB lokalnej pamięci flash
Bateria podtrzymująca (10 000 godz.)
ZigBee Pro, EnOcean, BACnet
CANbus (125-500 Kbps)
Ethernet (10/100 Mbps)
Wbudowany interfejs sieciowy
Firefox ESR, Internet Explorer 10 (tylko), Google Chrome, Safari (tylko Mac)

Numer katalogowy

Opis

MPM-UN-xxx-5045

Building Expert, wbudowane oprogramowanie StruxureWare, częstotliwości EnOcean: 868 MHz
ZigBee Pro, We/wy: 6 wejść i 5 wyjść, Modbus
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Moduły
SEC-TE | Inteligentny moduł wyniesiony
Inteligentne moduły wyniesione umożliwiają bezprzewodowe sterowanie szeroką gamą urządzeń przeznaczonych
do optymalizacji obsługi, zużycia energii i podniesienia komfortu. Są urządzeniami wykonawczymi uniwersalnych sterowników
MPM i wraz z nimi stanowią ofertę produktów z serii SmartStruxure™ Lite. Moduł SEC-TE jest wyposażony w najmniejszy
silnik sterujący w branży. Cechą charakterystyczną modułu jest obsługa lokalnych skryptów i programowania. Ponadto moduły
zapewniają rozproszoną inteligencję i pozwalają na redundantne rozwiązania sterowania.

Właściwości sterownika
Moduł SEC-TE jest wyposażony w najmniejszy silnik sterujący w branży.
Cechą produktu jest obsługa lokalnych skryptów i programowania.
Ponadto moduły zapewniają rozproszoną inteligencję i pozwalają
na redundantne rozwiązania sterowania.
• Programowalne (240 znaki)

Komunikacja
SEC-TE jest wyposażony w moduł nadawczo-odbiorczy i antenę (antena
zewnętrzna jest dostępna opcjonalnie) pozwalające na komunikację
ze sterownikami MPM.
• Sieć bezprzewodowa Wireless ZigBee Pro

Zasilanie
Napięcie

24 VAC; ± 15%; 50/60 Hz; Klasa 2
24 VDC ± 10%

Wejścia/Wyjścia
4 wejścia uniwersalne: 0-10 V, 4-20mA z zewnętrznym rezystorem, 1 kΩ do 100 kΩ
(do 1000 Hz/1 ms), AI3
4 wyjścia analogowe, 5 wyjść przekaźnikowych (opcjonalnie), pierwsze trzy przekaźniki (R1, R2
i R3) pracują na napięciu wejściowym 24 V, 115 VAC lub 230 VAC. Dwa przekaźniki (R4 i R5)
są niezależne od napięcia wejściowego.

Wejścia
Wyjścia

R4 i R5 są niezależne od napięcia wejściowego.
Numer katalogowy

Opis

SEC-TEA-xxx-5045

ZigBee Pro, We/wy: 4 wejścia uniwersalne / 4 wyjścia uniwersalne, 5 wyjść cyfrowych.
Zasilanie 220-240 VAC, 24 VAC

SEC-TEA-R-xxx-5045
SEC-TEB-xxx-5045
SEC-TEB-R-xxx-5045

ZigBee Pro, antena zewnętrzna, We/wy: 4 wejścia uniwersalne / 4 wyjścia uniwersalne, 5 wyjść cyfrowych.
Zasilanie 220-240 VAC, 24 VAC
ZigBee Pro, We/wy: 4 wejścia uniwersalne / 4 wyjścia uniwersalne.
Zasilanie 220-240 VAC, 24 VAC
ZigBee Pro, antena zewnętrzna, We/wy: 4 wejścia uniwersalne / 4 wyjścia uniwersalne.
Zasilanie 220-240 VAC, 24 VAC
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Moduły
SED-0 | Inteligentny siłownik bezprzewodowy
Inteligentne siłowniki bezprzewodowe umożliwiają sterowanie wodnymi i powietrznymi systemami HVAC w celu optymalizacji
obsługi i podniesienia komfortu przy jednoczesnej oszczędności energii. Są urządzeniami wykonawczymi uniwersalnych
sterowników MPM i wraz z nimi stanowią ofertę produktów z serii SmartStruxure™ Lite. Siłownik zaworu/przepustnicy SED-0
jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji wodnych i powietrznych systemów centralnego ogrzewania. Oszczędności energii
i szybki zwrot kosztów mogą być uzyskane poprzez zainstalowanie sterowania strefowego bez konieczności stosowania
jakichkolwiek przewodów. Siłownik zaworu umożliwia sterowanie przepływem wody w strefie na podstawie lokalnych
lub centralnych nastaw temperatury i lokalnych czujników temperatury.

Właściwości sterownika
Moduł SED-0 jest wyposażony w najmniejszy silnik sterujący w branży.
Cechą produktu jest obsługa lokalnych skryptów i programowania.
Ponadto moduły zapewniają rozproszoną inteligencję i pozwalają
na redundantne rozwiązania sterowania.
• Programowanie za pomocą skryptów (240 znaki)
• Odpowiedź w czasie rzeczywistym na skrypty.
• Dwa dodatkowe wejścia uniwersalne dla czujników.

Komunikacja
SED-0 wyposażony jest w moduł nadawczo-odbiorczy ZigBee Pro
i antenę umożliwiające komunikację ze sterownikami MPM.
• Sieć bezprzewodowa ZigBee Pro

Zasilanie
Napięcie
Pobór mocy
Wejścia
Ilość

24 VAC; ± 15%; 50/60 Hz; Klasa 2
1,85 VA w stanie spoczynku / 5 VA (maksymalne dla rozmiaru przewodów)

Napięciowe
Prądowe
Siłownik (LM24e)
Połączenie elektryczne
Sterowanie ręczne
Czas pracy
Moment obrotowy
Poziom hałasu
Nastawa
Pozycjonowanie / Feedback

2
0-10 V
Dwa przekaźniki (R4 i R5) są niezależne od napięcia wejściowego.
4-20 mA z zewnętrznym rezystorem 249 Ω
1/2” złącze przewodowe 18 GA, kabel 1 m, 3 m lub 5 m
Przycisk zewnętrzny
Ciągły niezależny od obciążenia 90 sekund
5 Nm
<35 dB(A)
0-100%
0-100%

Numer katalogowy

Opis

SED-0H0-5045

SED-0 Inteligentny siłownik bezprzewodowy z ZigBee Pro

* Gdy siłownik SED-0H0-5045 używany jest jako siłownik przepustnicy, wtedy wymagany jest zacisk 2/4” i wspornik przeciwobrotowy
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Regulatory pomieszczeniowe

SE8000
Doskonała równowaga pomiędzy prostotą i nowoczesnością
Regulatory serii SE8000 to nowoczesne rozwiązanie w ofercie pomieszczeniowych regulatorów Schneider Electric.
Dzięki bogatym, konfigurowalnym funkcjom regulatory serii SE8000 umożliwiają uzyskanie znacznych oszczędności
energetycznych poprzez precyzyjną regulację temperatury w każdym obiekcie. Regulatory pomieszczeniowe serii SE8000 można
z łatwością integrować z większością Systemów Zarządzania Budynkiem (BMS).
Możliwość wyboru języka

Konfigurowalny interfejs

Konfigurowalne kolory ekranu

Właściwości

Wymienne szyldy

•
•
•
•
•

Konfigurowalna sekwencja pracy
Subskrypcje zmiany wartości (COV) BACnet
Harmonogramy
Jeden wspólny setpoint na interfejsie graficznym
Możliwość programowania w języku Lua4RC
w celu modyfikacji sekwencji sterowania
lub ręcznego sterowania wejściami i wyjściami
• Opcjonalny, wbudowany czujnik wilgotności
względnej ze sterowaniem sekwencją osuszania
• Opcjonalny wbudowany czujnik PIR
z sekwencją sterowania na podstawie
obecności

Seria SER8300

Seria SE8300

>> Klimatyzatory zasilane napięciem
sieciowym

>> Klimakonwektory sterowane niskim
napięciem
>> Klimakonwektory sterowane
napięciem przełączanym
>> Sterowanie strefowe

(z SC3500)

Klimatyzatory sterowane napięciem
sieciowym
• Wymaga przekaźnika SC3500
• Sterowanie prędkością wentylatora
i sekwencją pracy
• Systemy dwururowe
• Systemy czterorurowe

Klimakonwektory sterowane niskim
napięciem
• Sterowanie prędkością wentylatora
i sekwencją pracy
• Systemy dwururowe
• Systemy czterorurowe
Klimakonwektory sterowane napięciem
przełączanym
• Wymaga przekaźnika SC2300
Sterowanie strefowe
• Chłodzenie tylko strefy VVT
z dogrzewaniem
• Grzejniki z rur żebrowanych
• Nagrzewnice pomieszczeniowe
• Promienniki płytowe
• Strefy ogrzewane elektrycznie
• Systemy ze zmienną ilością powietrza VAV
• Nagrzewnice strefowe
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Regulatory pomieszczeniowe
SER8300 | Regulator klimakonwektora sterowanego napięciem
sieciowym z modułem SC3500
Ten dwuelementowy pakiet składa się z regulatora pomieszczeniowego SER8300 i modułu wyniesionego SC3500. Oba komponenty
stanowią najprostsze rozwiązanie do modernizacji termostatów klimakonwektorowych bez konieczności wymiany innych podzespołów,
takich jak przekaźniki, transformatory, regulatory, czujniki i okablowanie sieciowe. Umożliwia wykorzystanie istniejącego okablowania
pomiędzy klimakonwektorem a sterownikiem temperatury obniżając koszty robocizny i instalacji zarówno podczas przebudowy obecnej
instalacji sterowania, jak i budowy nowej. Zastosowanie opcjonalnych kontaktronów drzwiowych i okiennych podnosi elastyczność
rozwiązania i zwiększa oszczędności energetyczne. Prosta elegancka obudowa i konfigurowalne kolory ekranu sprawiają, że pasują
do każdego wnętrza. Posiada możliwość wyświetlania na ekranie logo użytkownika i spersonalizowanych komunikatów.

Najważniejsze właściwości
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość dostosowania wyglądu i dopasowania do każdego wnętrza
Cyfrowy ekran dotykowy z konfiguracją kolorów i obsługą wielu języków
Współpraca z systemami 2- i 4-rurowymi
Zastosowanie w klimakonwektorach sterowanych napięciem sieciowym
Wbudowane narzędzie do konfiguracji interfejsu
Monitorowanie alarmu
Przeznaczony zarówno do obiektów komercyjnych, jak i wymagającego
sektora szpitalnego.
W pełni programowalna sekwencja sterowania za pomocą skryptów
Konfigurowalna sekwencja pracy wentylatora
Konfigurowalne harmonogramy
Subskrypcje zmiany wartości (COV) dla integracji z systemem BMS
Czujnik wilgotności z wbudowanym algorytmem osuszania (zależnie od
modelu)
Konfigurowalne We/Wy
Opcjonalny pasywny czujnik obecności PIR
Obsługa zaawansowanych funkcji obecności dla zastosowań
komercyjnych i hotelarskich
Opcjonalne kontaktrony drzwiowe i okienne dostępne tylko w modelach
z komunikacją bezprzewodową

Komunikacja
• BACnet MS/TP
• Modbus RTU
• ZigBee Pro (P) dla bezpośredniej integracji z MPM (opcja z modułem
komunikacyjnym zamawianym oddzielnie)

Szyldy

Opis
Wymiary

Wysokość: 12 cm
Szerokość: 8,6 cm
Głębokość: 2,5 cm

Akcesoria

Zasilanie
(SER8000)

6,5-28 VDC lub 20-28 VAC
50/60 Hz, minimum 2,4 W

Zasilanie (SC3500)

90 do 277 VAC, 50/60 Hz

Komunikacja
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Ten model jest standardowo oferowany z białym lub srebrnym szyldem. Inne
kolory szyldów dostępne są na zamówienie. Więcej informacji znajduje się
w rozdziale poświęconym szyldom (w dalszej części dokumentu).
W przypadku modernizacji instalacji wymaga się stosowania modułu
przekaźnikowego SC3500 z regulatorem SER8300. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale poświęconym SC3500 (w dalszej części dokumentu).
Możliwość rozszerzenia regulatora pomieszczeniowego o moduł
komunikacji bezprzewodowej ZigBee Pro (wymagana karta komunikacyjna
VCM8000V5045P). Więcej informacji znajduje się w rozdziale poświęconym
urządzeniom ZigBee Pro (w dalszej części dokumentu).

Protokół

BACnet MS/TP, Modbus RTU,
ZigBee Pro

Numer katalogowy

Opis

SER8300A0B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SER8350A0B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SER8300A5B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SER8350A5B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SER8300A0B11

Regulator do klimakonwektorów

X

SER8350A0B11

Regulator do klimakonwektorów

X

SER8300A5B11

Regulator do klimakonwektorów

X

SER8350A5B11

Regulator do klimakonwektorów

X

BACnet MS/TP Czujnik wilgotności
Modbus RTU
i sterowanie

Czujnik obecności
PIR

Szyld i obudowa
Srebrny i srebrna

X
X

Srebrny i srebrna
X

Srebrny i srebrna

X

Srebrny i srebrna
Biały i biała

X
X

Biały i biała
X

Biały i biała

X

Biały i biała

Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite

Regulatory pomieszczeniowe
SE8300 | Regulator klimakonwektora sterowanego niskim napięciem
i regulator strefowy
Regulatory serii SE8300 umożliwiają inteligentne zarządzanie energią. Przeznaczone są do stosowania zarówno w nowo budowanych
jak i modernizowanych budynkach. Przyczyniają się do zmniejszenia kosztów wdrożenia poprzez krótszy czas instalacji, konfiguracji
i uruchomienia. Dostosowanie funkcji do potrzeb aplikacji nie wymaga stosowania skomplikowanego oprogramowania ani narzędzi.
Regulatory pomieszczeniowe zapewniają wszystkie zaawansowane właściwości i funkcje monitorowania wymagane przez
nowoczesne systemy automatyki budynkowej. Charakteryzują się kompaktową budową. Prosta elegancka obudowa i konfigurowalne
kolory ekranu sprawiają, że pasują do każdego wnętrza. Możliwość wyświetlania na ekranie logo użytkownika i spersonalizowanych
komunikatów.

Najważniejsze właściwości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość dostosowania wyglądu i dopasowania do każdego wnętrza
Cyfrowy ekran dotykowy z konfiguracją kolorów i obsługą wielu języków
Współpraca z systemami 2- i 4-rurowymi
Przeznaczony zarówno do obiektów komercyjnych, jak i wymagającego
sektora szpitalnego.
W pełni programowalna sekwencja sterowania za pomocą skryptów
Wbudowane narzędzie do konfiguracji interfejsu
Konfigurowalna sekwencja pracy wentylatora
Konfigurowalne harmonogramy
Subskrypcje zmiany wartości (COV) dla integracji z systemem BMS
Czujnik wilgotności z wbudowanym algorytmem osuszania (zależnie
od modelu)
Opcjonalny pasywny czujnik obecności PIR
Obsługa zaawansowanych funkcji obecności i harmonogramów
dla zastosowań komercyjnych i hotelarskich
Opcjonalne kontaktrony drzwiowe i okienne (z opcjonalną kartą
ZigBee Pro®)

Komunikacja
Opis
Wymiary

Wysokość: 12 cm
Szerokość: 8,6 cm
Głębokość: 2,5 cm

Zasilanie
Napięcie

6,5-28 VDC lub 20-28 VAC
50/60 Hz, 4 VA + obciążenie
wyjścia (maks. 64 VA)

Komunikacja
Protokoły

BACnet MS/TP
ZigBee Pro /z kartą
VCM8000V5045P

Numer katalogowy Opis

• ZigBee Pro (P) dla bezpośredniej integracji z MPM
(opcja z modułem komunikacyjnym zamawianym oddzielnie)
• BACnet MS/TP (B) (standardowo we wszystkich modelach)

Szyldy
Niniejszy model oferowany jest standardowo z szyldem srebrnym lub białym.
Inne kolory dostępne są na zamówienie. Więcej informacji znajduje się
w rozdziale poświęconym szyldom (w dalszej części dokumentu).

Akcesoria

Możliwość rozszerzenia regulatora pomieszczeniowego o moduł komunikacji
bezprzewodowej ZigBee Pro Więcej informacji znajduje się w rozdziale
poświęconym urządzeniom ZigBee Pro (w dalszej części dokumentu).

BACnet MS/TP

SE8300U0B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SE8350U0B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SE8300U5B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SE8350U5B00

Regulator do klimakonwektorów

X

SE8300U0B11

Regulator do klimakonwektorów

X

SE8350U0B11

Regulator do klimakonwektorów

X

SE8300U5B11

Regulator do klimakonwektorów

X

SE8350U5B11

Regulator do klimakonwektorów

X

Czujnik wilgotności Czujnik obecności
Szyld i obudowa
i sterowanie
PIR
Srebrny i srebrna
X
X

Srebrny i srebrna
X

Srebrny i srebrna

X

Srebrny i srebrna
Biały i biała

X
X

Biały i biała
X

Biały i biała

X

Biały i biała
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Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite

Regulatory pomieszczeniowe
Szyldy | Szyldy dla serii SE8000
Szyldy dla regulatorów serii SE8300 umożliwiają dostosowanie wyglądu regulatorów i dopasowanie ich do każdego wnętrza.
Dostarczany fabrycznie szyld dla regulatorów serii SE8300 można wymienić na dowolny, inny oferowany szyld (opcja niedostępna
w modelach SER8300).

FAS-00

FAS-01

FAS-02

FAS-03

Srebrny

Biały

Półprzeźroczysty połysk
srebrny

Półprzeźroczysty połysk
biały

FAS-04

FAS-08

FAS-09

Półprzeźroczysty połysk
czarny

Aluminium**

Jasnoszary kamień

Numer katalogowy

Opis

FAS-00

Srebrny

FAS-01

Biały

FAS-02

Półprzeźroczysty srebrny połysk

FAS-03

Półprzeźroczysty biały połysk

FAS-04

Półprzeźroczysty czarny połysk

FAS-08

Aluminium**

FAS-09

Jasnoszary kamień

Dostępność szyldów zależy od lokalizacji. Prosimy o sprawdzenie dostępności szyldów w kraju instalacji.
** Opcja komunikacji ZigBee Pro nie jest dostępna z szyldem w kolorze aluminium.
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Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite

Regulatory pomieszczeniowe

SE7000
Regulatory z opcją komunikacji
Regulatory pomieszczeniowe stanowią ekonomiczną alternatywę dla sterowników cyfrowych (DDC) z czujnikiem. Przeznaczone są
do stosowania zarówno w nowo budowanych jak i modernizowanych budynkach. Przyczyniają się do zmniejszenia kosztów wdrożenia
poprzez krótszy czas instalacji, konfiguracji i uruchomienia. Regulatory pomieszczeniowe mogą korzystać z istniejącego okablowania
i obsługują zarówno przewodową, jak i bezprzewodową komunikację sieciową. Dostosowanie funkcji do potrzeb aplikacji nie wymaga
stosowania skomplikowanego oprogramowania ani narzędzi. Regulatory serii SE7000 to sprawdzone produktu gwarantujące
skalowalność, automatyzację i komunikację przy najniższym koszcie instalacji.

Wydajne i proste zarządzanie temperaturą
Wyższy komfort i oszczędności

• Modele przeznaczone do współpracy z klimakonwektorami, centralami
dachowymi pompami ciepła i sterowaniem strefowym
• Komunikacja BACnet MS/TP, ZigBee Pro i LonWorks
• Dostępne z opcjonalnym pasywnym czujnikiem obecności (PIR)
• Konfigurowalny interfejs użytkownika dla zastosowań komercyjnych
i szpitalnych
• Komunikacja z zewnętrznymi czujnikami przewodowymi
i bezprzewodowymi
• Możliwość rozbudowy o moduły komunikacyjne w trakcie eksploatacji
• Wymienna obudowa z czujnikiem obecności PIR

Modele dla każdej aplikacji
SE7200
• Sterowanie strefowe
• Wyjścia trójstawne (On/Off)
i analogowe (0-10V)
• 1 wyjście grzania / 1 wyjście
chłodzenia i dogrzewania

SE7300 i SER7300
• Sterowanie klimakonwektorami
• Wiele stopni prędkości wentylatora,
grzania i chłodzenia
• Opcje ze sterowaniem wilgotnością
• Moduł przekaźnikowy
• Możliwość wyboru interfejsu
dla budynków komercyjnych (poniżej)
i szpitalnictwa
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Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite

Regulatory pomieszczeniowe
SE7200 | Regulatory pomieszczeniowe z możliwością komunikacji
Regulatory serii SE7200 umożliwiają inteligentne zarządzanie energią. Regulatory przeznaczone do nowych i modernizowanych
instalacji znacznie obniżają koszty wdrożenia dzięki skróceniu czasu instalacji, konfiguracji i przekazania do eksploatacji.
Seria SE7200 wyposażona jest w zaawansowane własciwości i funkcje monitorowania umożliwiające współpracę z nowoczesnymi
systemami automatyki budynkowej bez konieczności używania oprogramowania i narzędzi konfiguracyjnych.

Właściwości
• Grzejniki
•
•
•
•
•

Aparaty indukcyjne
Belki chłodzące
Ogrzewanie podłogowe
Promienniki
Urządzenia VAV

Komunikacja
• ZigBee Pro (P) dla bezpośredniej integracji z MPM
(opcja z modułem komunikacyjnym zamawianym oddzielnie)
• BACnet MS/TP (B)
(standardowo we wszystkich modelach)
• LonWorks (E)
• Wersja usieciowiona „stand-alone” z opcjonalnymi modułami
komunikacyjnymi

Akcesoria
Wszystkie modele można rozbudować o czujnik ruchu PIR za pomocą
opcjonalnej obudowy. Obudowę można zainstalować samodzielnie
lub zamówić fabrycznie.

Opis
Wymiary
Zasilanie
Napięcie
Komunikacja
Protokół

Wysokość: 2,5 cm, Szerokość: 8,6 cm, Głębokość: 2,9 cm
19-30 VAC 50 Hz; 2 VA (RC i C) Klasa 2
Zworka RC do RH 2,0 A, maks. 48 VA
ZigBee Pro, BACnet MS/TP, LonWorks TP/FT-10

Numer katalogowy

SE7200XXX45X

SE7200XXX45X

SE7200XXX45X

Typ wyjścia sterowania:

Opcja z czujnikiem PIR:

Opcje komunikacji:

-C = wyjście cyfrowe trójstawne lub on/off

-50 = możliwość podłączenia czujnika PIR,
nie jest on wbudowany

-P = ZigBee Pro - (P) do bezpośredniej integracji z MPM

-55 = wbudowany czujnik PIR

-E = LonWorks TP/FT-10

Przykład: SE7200C5045P

-F = wyjście analogowe 0 - 10 VDC

Przykład: SE7200C5045P

Przykład: SE7200C5045P

-B = BACnet MS/TP
- = opcja usieciowienia

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://tools.buildings.schneider-electric.com/SE7000/Default.htm
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Regulatory pomieszczeniowe
SER7300 | Regulatory do klimakonwektorów z modułem przekaźnikowym
Regulator klimakonwektora SER7300 wymaga instalacji dwóch komponentów: regulatora SER7300 i modułu przekaźnikowego
SC3500. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie istniejącego okablowania pomiędzy klimakonwektorem a regulatorem temperatury,
co obniża koszty robocizny i instalacji, zarówno podczas przebudowy obecnej instalacji sterowania, jak i budowy nowej.

Właściwości
•
•
•
•
•
•
•

Klikmakonwektory sterowane napięciem sieciowym
Współpraca z systemami 2- i 4-rurowymi
Wentylator z 3-stopniową regulacją prędkości
Monitorowanie alarmu
Konfigurowalne We/Wy
Opcjonalne sterowanie wilgotnością
Opcjonalny pasywny czujnik obecności PIR

Komunikacja
• ZigBee Pro (P) dla bezpośredniej integracji z MPM
(opcja z modułem komunikacyjnym zamawianym oddzielnie)
• BACnet MS/TP (B)
(standardowo we wszystkich modelach)
• LonWorks
• Wersja usieciowiona „stand-alone” z opcjonalnymi modułami
komunikacyjnymi

Akcesoria
W przypadku modernizacji instalacji wymaga się stosowania modułu
przekaźnikowego SC3500 ze sterownikiem SER8300. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale poświęconym SC3500 (w dalszej części dokumentu).

Opis
Wysokość: 12,5 cm, Szerokość: 8,6 cm, Głębokość: 2,9 cm

Wymiary

Zasilanie

19-30 VAC 50 lub 60 Hz; 2 VA (RC i C) Klasa 2
Zworka RC do RH 2,0 A, maks. 48 VA

Napięcie

Komunikacja
Protokół

ZigBee Pro, BACnet MS/TP, LonWorks TP/FT-10

Numer katalogowy

SER73XXAXX45X

SER73XXAXX45X

SER73XXAXX45X

SER73XXAXX45X

Czujnik wilgotności
i sterowanie:

Funkcje przycisku
głównego:

Opcja z czujnikiem PIR:

Komunikacja

-0 = brak czujnika wilgotności

-0 = sterowanie lokalne
(budynki komercyjne)

-50 =możliwość podłączenia
czujnika PIR, nie jest on
wbudowany

-P = ZigBee Pro - (P)
do bezpośredniej integracji
z MPM

-55 = wbudowany czujnik PIR

-B = BACnet MS/TP

Przykład: SER7300A5045P

-5 = wbudowany czujnik
wilgotności

Przykład: SER7300A5045P

-5 = wybór jednostki °C/°F,
(hotele, mieszkania)

Przykład: SER7300A5045P

Przykład: SER7300A5045P

-E = LonWorks TP/FT-10
- = opcja usieciowienia

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://tools.buildings.schneider-electric.com/SE7000/Default.htm
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Regulatory pomieszczeniowe
SE7300 | Regulator klimakonwektora z możliwością komunikacji
Seria SE7300 wyposażona jest w zaawansowane właściwości i funkcje monitorowania umożliwiające współpracę z nowoczesnymi
systemami automatyki budynkowej bez konieczności używania oprogramowania i narzędzi konfiguracyjnych. Regulator
klimakonwektora SE7300 przeznaczony jest do obiektów komercyjnych i dla wymagającego sektora szpitalnego. Może być również
stosowany jako regulator strefowy i regulator klimakonwektorów sterowanych przełączanym napięciem.

Właściwości
•
•
•
•
•
•
•

Klikmakonwektory sterowane niskim napięciem
Współpraca z systemami 2- i 4-rurowymi
Wentylator z 3-stopniową regulacją prędkości
Monitorowanie alarmu
Konfigurowalne We/Wy
Opcjonalne sterowanie wilgotnością
Opcjonalny pasywny czujnik obecności PIR

Komunikacja
• ZigBee Pro (P) dla bezpośredniej integracji z MPM
(opcja z modułem komunikacyjnym zamawianym oddzielnie)
• BACnet MS/TP (B)
(standardowo we wszystkich modelach)
• LonWorks TP/FT-10
• Wersja usieciowiona „stand-alone” z opcjonalnymi modułami
komunikacyjnymi

Akcesoria
Wszystkie modele można rozbudować o czujnik ruchu PIR
za pomocą opcjonalnej obudowy. Obudowę można zainstalować
samodzielnie lub zamówić fabrycznie.

Opis
Wymiary

Wysokość: 12,5 cm, Szerokość: 8,6 cm, Głębokość: 2,9 cm

Zasilanie

19-30 VAC 50 lub 60 Hz; 2 VA (RC i C) Klasa 2
Zworka RC do RH 2,0 A, maks. 48 VA

Napięcie
Komunikacja
Protokoły

ZigBee Pro, BACnet MS/TP, LonWorks TP/FT-10

Numer katalogowy

SE73XXXX45X

SE73XXXX45X

SE73XXXXX45X

SE73XXXXX45X

SE73XXXXX45X

Czujnik wilgotności
i sterowanie:

Funkcje przycisku
głównego:

Kompatybilność:

Opcja z czujnikiem PIR:

Komunikacja

-0 = brak czujnika wilgotności

-0 = sterowanie lokalne
(budynki komercyjne)

-C = wyjścia trójstawne lub cyfrowe
on/off

-5 = wybór jednostki °C/°F,
(hotele, mieszkania)

-F = wyjście analogowe 0-10 VDC

-50 =możliwość podłączenia
czujnika PIR, nie jest on
wbudowany

-P = ZigBee Pro - (P)
do bezpośredniej
integracji z MPM

-55 = wbudowany czujnik PIR

-B = BACnet MS/TP

Przykład: SE7300C5045P

-5 = wbudowany czujnik
wilgotności

Przykład: SE7300C5045P

Przykład: SE7300C5045P

Przykład: SE7300C5045P

Przykład: SE7300C5045P

-E = LonWorks TP/FT-10
- = opcja usieciowienia

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://tools.buildings.schneider-electric.com/SE7000/Default.htm
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Regulatory pomieszczeniowe
VCM7000/8000 | Karta komunikacyjna
Karta komunikacyjna umożliwia rozbudowanie funkcjonalności regulatorów SE7000 i SE8000 o opcję komunikacji bezprzewodowej.
Kartę komunikacyjną można zainstalować we wszystkie oferowanych modelach regulatorów serii SE7000 i SE8000. Umożliwia ona
integrację regulatorów pomieszczeniowych ze wszystkimi wiodącymi systemami automatyki budynkowej.

Opcja komunikacji bezprzewodowej
• Karta komunikacyjna VCM7000 gwarantuje kompatybilność regulatorów serii
SE7000 z modułami MPM z komunikacją ZigBee Pro stanowiącymi element
rozwiązania SmartStruxure™ Lite.
• Karta komunikacyjna VCM8000V5045P gwarantuje kompatybilność
regulatorów serii SE8000 z modułami MPM z komunikacją ZigBee Pro.

Numer katalogowy

Opis

VCM7000V5045P

Karta komunikacyjna ZigBee Pro dla wszystkich regulatorów serii SE7000

VCM7x0xx5000B

Karta komunikacyjna BACnet dla SE76x7 z czujnikiem wilgotności, SE7000 i SER7000

VCM8000V5045P

Karta komunikacyjna ZigBee Pro dla wszystkich regulatorów SE8000 i SER8000

SC3500 | Moduł przekaźnikowy
Kompaktowy i łatwy w instalacji moduł przekaźnikowy przeznaczony do obsługi we/wyj klimakonwektora i stosowania z regulatorami
pomieszczeniowymi. Urządzenie jest stosowane wraz z regulatorami pomieszczeniowymi SER7300 i SER8300.

Właściwości
Moduł SC3500 wyposażony jest we wbudowany uniwersalny zasilacz
i przekaźniki do sterowania silnikiem wentylatora oraz zaworami.
Dzięki temu eliminuje konieczność instalacji i okablowania kosztownych
przekaźników, transformatorów i obudowy.
Prosty proces instalacji i rozruchu nie wymaga znajomości zagadnień
automatyki budynków.
W obiektach modernizowanych umożliwia wykorzystanie istniejącego
okablowania pomiędzy klimakonwektorem a regulatorem obniżając koszty
robocizny i instalacji.

Opis
Wymiary
Zasilanie

Wysokość: 2 cm, Szerokość: 8,6 cm, Głębokość: 2,5 cm

Napięcie

7,0 V DC +/- 10%, minimum 2,4 W

Numer katalogowy

SC3504E5045

SC3514E5045

Zastosowania
Dwururowe
Dwururowe z grzaniem
Czterorurowe

Dwururowe
Dwururowe z grzaniem
Czterorurowe

Sterowanie
wentylatorem
Do 3 stopni prędkości

Do 3 stopni prędkości

Wejścia monitorowania
4 zdalne wejścia
klimakonwektora

4 zdalne wejścia
klimakonwektora

Typ sterowania
Wyjście sterowania otwarciem
i zamknięciem zaworu
1 wyjście grzania/chłodzenia
1 wyjście chłodzenia
3 wyjścia wentylatora
Wyjście sterowania otwarciem
i zamknięciem zaworu
1 wyjście grzania/chłodzenia
1 wyjście chłodzenia
3 wyjścia wentylatora
Wyjście obecności (7 VDC)
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Urządzenia ZigBee Pro
Czujniki bezprzewodowe do regulatorów SE8000 i sterowników MPM

Umożliwiają dokładny pomiar obecności dla zwiększenia
efektywności energetycznej przy zachowaniu komfortu
cieplnego.
Logika wbudowana w regulator
Regulator pomieszczeniowy gromadzi informacje
dostarczane przez czujniki (bezprzewodowo
lub przewodowo) i dostosowuje odpowiednio
sekwencję sterowania.

Integracja ze sterownikami MPM
Wgląd w stan czujnika, poziom baterii i parametrów sieci.
Dane są wyświetlane na regulatorze pomieszczeniowym
lub w sterowniku MPM

SE8000
Regulator pomieszczeniowy
regulator pomieszczeniowy
(z czujnikiem PIR) w głównym
obszarze otrzymuje informacje
od wszystkich czujników
i dostosowuje sekwencje
sterowania.

Sufitowy czujnik ruchu

Pokój dzienny

Kontaktron drzwiowy
Kontaktron okienny

Czujnik ścienny

Łazienka
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Urządzenia ZigBee Pro
SED-CMS-P | Bezprzewodowy, sufitowy czujnik obecności
Elegancki, kompaktowy i prosty w instalacji bezprzewodowy czujnik przekazuje informacje o ruchu i obecności
w pomieszczeniu do regulatorów pomieszczeniowych optymalizujących zarządzanie systemami HVAC i innymi.

Komunikacja
• ZigBee Pro

Integracja
Parametry czujników są obrazowane na wyświetlaczu sterowników pomieszczeniowych SE8000.
Stan czujnika, poziom baterii i parametry są widoczne w oprogramowaniu Building Expert,
jeżeli SE8000 komunikuje się z urządzeniem MPM za pośrednictwem ZigBee Pro.

Opis
Wymiary
Zasilanie
Napięcie

Średnica: 7,5 cm, Głębokość: 2 cm
Bateria alkaliczna 1,5 VDC, 2 x AAA

Komunikacja
Protokół

ZigBee Pro

Zasięg komunikacji

W budynku do 20 m, na otwartej przestrzeni 100 m

Numer katalogowy

Opis

SED-CMS-P-5045

Sufitowy czujnik obecności ZigBee Pro
Kompatybilny z regulatorami pomieszczeniowymi serii SE8000 i sterownikami MPM

SED-WDS-P | Bezprzewodowy kontaktron drzwiowy i okienny
Mały i prosty w instalacji kontaktron monitoruje drzwi oraz okna i umożliwia regulatorom optymalizację zarządzania systemami
HVAC i innymi.

Komunikacja
• ZigBee Pro

Integracja
Parametry czujników są obrazowane na wyświetlaczu sterowników pomieszczeniowych SE8000.
Stan czujnika, poziom baterii i parametry są widoczne w oprogramowaniu Building Expert,
jeżeliSE8000 komunikuje się z urządzeniem MPM za pośrednictwem ZigBee Pro.

Opis
Wymiary czujnika

Wysokość: 3 cm, Szerokość: 3,2 cm, Głębokość: 1,1 cm

Wymiary magnesu

Wysokość: 3,2 cm, Szerokość: 1,5 cm, Głębokość: 0,6 cm

Zasilanie
Bateria litowa 3,0 VDC, CR2032

Napięcie

Komunikacja
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Protokół

ZigBee Pro

Zasięg komunikacji

W budynku do 20 m, na otwartej przestrzeni 100 m

Numer katalogowy

Opis

SED-WDS-P-5045

Kontaktron drzwiowy i okienny z ZigBee Pro
Kompatybilny z regulatorami pomieszczeniowymi serii SE8000 i sterownikami MPM
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Urządzenia ZigBee Pro
SED-WMS-P | Bezprzewodowy, ścienny czujnik obecności
Elegancki, kompaktowy i prosty w instalacji bezprzewodowy czujnik przekazuje informacje o ruchu i obecności
w pomieszczeniu do regulatorów pomieszczeniowych optymalizujących zarządzanie systemami HVAC i innymi.

Komunikacja
• ZigBee Pro

Integracja
Parametry czujników są obrazowane na wyświetlaczu sterowników pomieszczeniowych SE8000.
Stan czujnika, poziom baterii i parametry są widoczne w oprogramowaniu Building Expert,
jeżeli SE8000 komunikuje się z urządzeniem MPM za pośrednictwem ZigBee Pro.

Opis
Wymiary
Zasilanie
Napięcie

Wysokość: 2,9 cm, Szerokość: 6,5 cm, Głębokość: 2,5 cm
Bateria litowa 3,0 VDC, CR2

Komunikacja
Protokół

ZigBee Pro

Zasięg komunikacji

W budynku do 20 m, na otwartej przestrzeni 100 m

Numer katalogowy

Opis

SED-WMS-P-5045

Ścienny czujnik obecności ZigBee Pro
Kompatybilny z regulatorami pomieszczeniowymi serii SE8000 i sterownikami MPM

SED-WIN i SED-DOR | Kontaktron okienny i drzwiowy
Mały i prosty w instalacji kontaktron monitoruje drzwi oraz okna i umożliwia regulatorom optymalizację zarządzania systemami HVAC
i innymi.

Komunikacja
• ZigBee Pro

Integracja
Parametry czujników są obrazowane na wyświetlaczu sterowników pomieszczeniowych SE8000/
SE7000. Stan czujnika, poziom baterii i parametry są widoczne w oprogramowaniu Building Expert,
jeżeli SE8000/SE7000 komunikuje się z urządzeniem MPM za pośrednictwem ZigBee Pro.

Opis
Wymiary czujnika
Wymiary magnesu
Zasilanie
Napięcie

Wysokość: 12,19 cm, Szerokość: 2,44 cm, Głębokość: 1,14 cm
Wysokość: 3,94 cm, Szerokość: 2,16 cm, Głębokość: 0,94 cm
3,0 VDC, 2 x bateria AAA

Komunikacja
Protokół

ZigBee Pro

Zasięg komunikacji

W budynku do 20 m, na otwartej przestrzeni 100 m

Numer katalogowy
SED-WIN-P-5045
SED-DOR-P-5045

Opis
Kontaktron okienny ZigBee Pro. Kompatybilny z regulatorami pomieszczeniowymi serii SE8000/SE7000
i z sterownikami MPM
Kontaktron okienny ZigBee Pro. Kompatybilny z regulatorami pomieszczeniowymi serii SE8000/SE7000
i z sterownikami MPM
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Urządzenia EnOcean

Zwiększ efektywność energetyczną
i komfort budynku.
Oświetlenie włącza się, gdy użytkownik wchodzi do pomieszczenia i wyłącza się, gdy go opuszcza. Czujniki zasilane
ogniwami fotowoltaicznymi dokonują odczytów temperatury i wilgotności, co pozwala na optymalizację pracy systemów
HVAC. Czujniki zajętości sterują komfortem pomieszczenia, kiedy jest ono użytkowane poza ustalonym harmonogramem.
Czujniki i przełączniki, także te instalowane na szklanych ścianach i panelach, pasują do wystroju nowoczesnego biura.
Bezprzewodowe, oszczędzające energię urządzenia EnOcean przyniosą Ci wiele korzyści i umożliwią wdrożenie licznych
usprawnień.

Otwarta komunikacja

EnOcean to otwarty
protokół komunikacyjny
dla energooszczędnych
urządzeń szeroko
stosowany na całym
świecie. Urządzenia
EnOcean pobierają
niewielką ilości energii
elektrycznej, a umożliwiają
uzyskanie znacznych
oszczędności.

Prosta instalacja

Sterowanie
oświetleniem

Rodzina bezprzewodowych
przełączników oświetlenia,
przekaźników,
regulatorów i czujników
doskonale sprawdza się
zarówno w modernizacji
funkcjonujących budynków,
jak i w nowych obiektach.

Detekcja obecności

Czujniki Schneider
Electric nie wymagają
zewnętrznego zasilania
a proces instalacji
jest prosty: wystarczy
przytwierdzić je do ściany.
W razie potrzeby można
je bezproblemowo
przemieszczać.

Do sterowania
oświetleniem
i optymalizacji pracy
systemów klimatyzacji
zależnie od zajętości
pomieszczeń można
stosować bezprzewodowe
czujniki obecności, a także
kontaktrony drzwiowe
i okienne.

Sprawne sterowanie

Odczyty temperatury
i wilgotności

Prawidłowe odczyty
temperatury, wilgotności,
poziomu oświetlenia
i zajętości umożliwiają
optymalną eksploatację
budynku.

Poznaj wskazania
temperatury i wilgotności
umożliwiające
optymalizację zużycia
energii bez uszczerbku
dla komfortu
pomieszczenia.
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Urządzenia EnOcean
Czujniki i osprzęt EnOcean

LSS10020049/LSS10020048 | Przycisk pojedynczy/podwójny EnOcean
Są to łatwe w instalacji bezprzewodowe przyciski nie wymagające zasilania (pizoelektryk). Do komunikacji z innymi urządzeniami
wykorzystują technologię bezprzewodową EnOcean. Doskonale sprawdzają się w sterowaniu oświetleniem, żaluzjami i innymi
urządzeniami elektrycznymi. Standardowy wygląd sprawia, że sprawdzają się we większości aranżacji wnętrz.

LSS1002004x – Przycisk pojedynczy/podwójny EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020049

Przycisk pojedynczy EnOcean

LSS10020048

Przycisk podwójny EnOcean

LSS10020053 | Wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia EnOcean
Ten czujnik światła przeznaczony jest do pomiaru oświetlenia pomieszczenia. Dane przesyła bezprzewodowo
do odpowiedniego odbiornika. Nadzoruje pojedynczy sterownik oświetlenia lub grupę sterowników zarządzających
oświetleniem lub żaluzjami zależnie od poziomu oświetlenia danego obszaru. Zaawansowane funkcje oszczędzania energii
świetlnej i zarządzania zasilaniem sprawiają, że nie wymaga zasilania z akumulatorów. Naładowane w pełni urządzenie może
pracować w ciemności ponad 80 godzin.
LSS10020053 – Wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia EnOcean

26

Numer katalogowy

Opis

LSS10020053

Wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia EnOcean

Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite

Urządzenia EnOcean
Czujniki i osprzęt EnOcean

LSS10020052 | Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia EnOcean
Czujnik światła zewnętrznego przeznaczony jest do pomiaru oświetlenia na zewnątrz budynków. Dane przesyła
bezprzewodowo do odpowiedniego odbiornika. Przekazuje rzetelne informacje dotyczące warunków oświetleniowych
na zewnątrz obiektu, które są wykorzystywane w sterowaniu oświetleniem, żaluzjami i systemami HVAC. Zaawansowane
funkcje oszczędzania energii świetlnej i zarządzania zasilaniem sprawiają, że nie wymaga zasilania z akumulatorów lub innego
zewnętrznego źródła.
LSS10020052 – Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020052

Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia EnOcean

LSS396462 | Sufitowy czujnik natężenia oświetlenia i obecności EnOcean
Zasilany akumulatorowo czujnik wielofunkcyjny przeznaczony do wykrywania ruchu i pomiaru natężenia oświetlenia
w pomieszczeniach lub biurach. Poprzez komunikację bezprzewodową z systemami HVAC oszczędza energię cieplną sterując
ich pracą tylko w razie potrzeby. Czujnik można zaprogramować, aby reagował w określony sposób na zmiany w natężeniu
oświetlenia lub jednocześnie na zmiany w oświetleniu i ruch.
LSS396462 – Sufitowy czujnik natężenia oświetlenia i obecności EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS396462

Sufitowy czujnik natężenia oświetlenia i obecności EnOcean
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Urządzenia EnOcean
Czujniki i osprzęt EnOcean

LSS10020051 | Sufitowy czujnik obecności 12 m EnOcean
Montowany na suficie czujnik obecności zapewnia nowy poziom energooszczędnego sterowania pomieszczeń, korytarzy
i innych wspólnych powierzchni. Czujnik używa technologii radiowej do komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami
z protokołem EnOcean. Przełącza je na status nieobecności, kiedy nikt nie przebywa w pomieszczeniu przez określony czas.
Czujnik jest zasilany autonomicznie energią pozyskiwana z oświetlenia pomieszczenia.
LSS10020051 – Sufitowy czujnik obecności 12 m EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020051

Sufitowy czujnik obecności 12m EnOcean

LSS10020067 | Łącznik na kartę hotelową EnOcean
Czytnik kontroli dostępu oszczędza energię elektryczną sterując oświetleniem, instalacjami HVAC i innymi odbiornikami
zależnie od zajętości pomieszczenia. Czytnik wyposażony jest we własne zasilanie. Czynność umieszczenia i wyjęcia karty
dostępu generuje ilość energii kinetycznej wystarczającą do bezprzewodowego wysłania sygnału do innych urządzeń
EnOcean znajdujących się w pomieszczeniu. Wystarczy umieszczenie karty w czytniku podczas wchodzenia do pomieszczenia
i jej wyjęcie przy opuszczaniu.
LSS10020067 – Łącznik na kartę hotelową EnOcean
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Czujniki i osprzęt EnOcean

LSS10020032 | Kontaktron EnOcean
Te zewnętrzne czujniki przeznaczone są do wykrywania otwarcia i zamknięcia drzwi i okien. Każdy kontaktron składa się
z 2 elementów: czujnika (duża obudowa) i magnesu (mała obudowa). Czujnik komunikuje się bezprzewodowo za pomocą
fal radiowych z innymi urządzeniami z protokołem EnOcean i powiadamia o fakcie otwarcia lub zamknięcia drzwi lub okien.
Czujnik jest całkowicie zasilany energią z oświetlenia otoczenia i do pracy nie wymaga prowadzenia okablowania lub wymiany
akumulatorów.
LSS10020032 – Kontaktron EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020032

Kontaktron EnOcean

LSS10020047 | Przetwornik EnOcean
Urządzenie przetwarza sygnał ze styku bezpotencjałowego z dowolnego urządzenia sterującego na bezprzewodowy sygnał
EnOcean, który jest używany do zarządzania oświetleniem, urządzeniami HVAC lub innymi systemami. Czujnik jest całkowicie
zasilany energią z oświetlenia otoczenia i do pracy nie wymaga prowadzenia okablowania lub wymiany akumulatorów.
LSS10020047 – Przetwornik EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020047

Przetwornik EnOcean
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Czujniki i osprzęt EnOcean

LSS226172 / LSS252331 | Pomieszczeniowy zadajnik i czujnik temperatury/
temperatury i wilgotności EnOcean
Czujniki temperatury i wilgotności względnej to niezawodne i proste rozwiązanie wdrożenia inteligentnej automatyki
w pomieszczeniach budynku zapewniające oszczędność energii. Sterują również systemami HVAC i roletami.
Czujniki wykorzystują najnowszą technologię oszczędzania energii świetlnej i nie wymagają zasilania z akumulatorów
lub zewnętrznego źródła. Do regulacji nastawy temperatury służy pokrętło.
LSS226172 / LSS252331 – Pomieszczeniowy zadajnik i czujnik temperatury/temperatury i wilgotności EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS226172

Pomieszczeniowy zadajnik i czujnik temperatury EnOcean
Pomieszczeniowy zadajnik i czujnik temperatury
i wilgotności EnOcean

LSS252331

LSS10020033 / LSS10020041 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury/
temperatury i wilgotności EnOcean
Proste i niezawodne czujniki przeznaczone są do pomiaru temperatury i wilgotności względnej otoczenia.
Odczyty przekazywane są do współpracujących z nimi odbiorników. Czujniki wykorzystują najnowszą technologię
oszczędzania energii świetlnej i nie wymagają zasilania z akumulatorów lub zewnętrznego źródła.
LSS10020033 i LSS10020041 – Pomieszczniowy czujnik temperatury / temperatury i wilgotności EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020033

Pomieszczeniowy czujnik temperatury EnOcean
Pomieszczeniowy czujnik temperatury i wilgotności
EnOcean

LSS10020041
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Czujniki i osprzęt EnOcean

LSS10020076 | Zewnętrzny czujnik temperatury EnOcean
Proste i niezawodne czujniki przeznaczone są do pomiaru temperatury i wilgotności względnej otoczenia na zewnątrz
budynków. Odczyty przekazywane są do współpracujących z nimi odbiorników. Czujniki wykorzystują najnowszą technologię
oszczędzania energii świetlnej i nie wymagają zasilania z akumulatorów lub zewnętrznego źródła.
LSS10020076 – Zewnętrzny czujnik temperatury EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020076

Zewnętrzny czujnik temperatury EnOcean

LSS442510 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury i dwutlenku węgla EnOcean
Czujnik przeznaczony do wykrywania obecności dwutlenku węgla (CO2) a także pomiaru temperatury w pomieszczeniach
mieszkalnych. Stężenie CO2 jest wyraźnym wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.
Czujnik wysyła telegramy zawierające informacje o stężeniu CO2 zależnie od zdarzenia i czasu.
LSS442510 – Pomieszczeniowy czujnik temperatury i dwutlenku węgla EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS442510

Pomieszczeniowy czujnik temperatury i dwutlenku węgla
EnOcean
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Elementy wykonawcze EnOcean

LSS10020065 | Gniazdo wtykowe 1500 W EnOcean
Przekaźnik wtykowy steruje włączaniem i wyłączaniem oświetlenia oraz innych podłączonych urządzeń. Instalacja polega
na podłączeniu przewodu urządzenia elektrycznego do przekaźnika a następnie umiejscowieniu przekaźnika w standardowym
gnieździe sieciowym. Sterowanie przekaźnikiem odbywa się za pomocą bezprzewodowych, zasilanych autonomicznie
łączników oświetlenia i czujników lub harmonogramów jednostek zarządzających MPM.
LSS10020065 – Gniazdo wtykowe 1500 W EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020065

Przekaźnik wtykowy, typ E, do włączania i wyłączania
podłączonych urządzeń, wyjście 1500 W

LSS10020062 | Przekaźnik oświetlenia ON/OFF 230 V dopuszkowy EnOcean
Przekaźnik steruje oświetleniem lub innymi odbiornikami reagując na sygnały EnOcean z bezprzewodowych, zasilanych
autonomicznie przycisków oświetleniowych lub innych kompatybilnych odbiorników. Może być również bezpośrednio
podłączany do przełączników lub urządzeń sterujących odbiorami i posiada wbudowaną funkcję regulatora czasowego.
LSS10020062 – Przekaźnik oświetlenia ON/OFF 230 V dopuszkowy EnOcean
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LSS502931 | Przekaźnik oświetlenia/siłownika 1-10 V EnOcean
2-kanałowy przekaźnik ściemniający pełni funkcję aktora ściemniającego, ale może być również stosowany do sterowania
siłownikami zaworów 1-10 V. Poziom oświetlenia, którym steruje przekaźnik, można zmieniać za pomocą przycisków
przełącznika EnOcean współpracującego z aktorem ściemniającym. Zmiana poziomu odbywa się na zasadzie logarytmicznej
lub linearyzowanej (konfigurowalna). Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania napięcia wyjściowego, co jest szczególnie
przydatne przy sterowaniu oświetleniem LED.
LSS502931 – Przekaźnik oświetlenia/siłownika 1-10 V EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS502931

Przekaźnik ośw./siłow. 2x 1-10 V EnOcean

LSS10020070 | Przekaźnik uniwersalny ON/OFF 230V DIN EnOcean
1-kanałowy przekaźnik montowany na szynie DIN odbiera sygnały radiowe z kontraktonów drzwiowych lub okiennych.
Służy do przełączania odbiorników, np. żarowych, halogenowych, stateczników lub małej mocy silników. Dzięki stykom
przełączającym umożliwia, za pośrednictwem prostego okablowania, przełączanie źródeł zasilania odbiorników w takich
zastosowaniach jak wyłączanie ogrzewania w przypadku otwarcia okien.

LSS10020070 – Przekaźnik uniwersalny ON/OFF 230 V DIN EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020070

Przekaźnik uniwersalny ON/OFF 230V DIN EnOcean
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Urządzenia EnOcean
Elementy wykonawcze EnOcean

LSS10020063 | Przekaźnik żaluzjowy ON/OFF 230V dopuszkowy EnOcean
Przekaźnik roletowy 2-kanałowy do montażu ściennego jest przeznaczony do sterowania żaluzjami lub markizami
wyposażonymi w wyłącznik krańcowy (silnik 230 V/50 Hz) z funkcjami: załącz (ON), wyłącz (OFF) i uchył (TILT).
Reaguje na sygnały wysyłane przez autonomicznie zasilane, bezprzewodowe przekaźniki EnOcean i wyposażony
jest w zabezpieczenie 10 A zapobiegające uszkodzeniu podłączonych odbiorów.
LSS10020063 – Przekaźnik żaluzjowy ON/OFF 230 V dopuszkowy EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS10020063

Przekaźnik żaluzjowy 230 V dopuszkowy EnOcean

LSS298391 / LSS270946 | Przekaźnik do siłownika 230/24 V EnOcean
Są to urządzenia przeznaczone do sterowania temperaturą. Termostat porównuje wartość temperatury pomieszczenia
zmierzoną przez czujnik z wartością nastawy na czujniku, a następnie włącza lub wyłącza przekaźnik. Wyjście przekaźnikowe
służy do bezpośredniego sterowania dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi
LSS298391 i LSS270946 – Przekaźnik do siłownika 230/24 V EnOcean
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Numer katalogowy

Opis

LSS298391

Przekaźnik do siłownika 230 V EnOcean

LSS270946

Przekaźnik do siłownika 24 V EnOcean
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Urządzenia EnOcean
Elementy wykonawcze EnOcean

LSS513753 | Siłownik zaworu EnOcean
Zasilane z akumulatora urządzenie służy do sterowania grzejnikami lub ogrzewaniem podpodłogowym i utrzymywania komfortu
w danym pomieszczeniu. W odpowiedzi na telegramy EnOcean otrzymane z regulatora pomieszczeniowego steruje
standardowymi zaworami gwintowanymi i jest oferowany z adapterami do różnych zaworów.
LSS513753 – Siłownik zaworu EnOcean
Numer katalogowy

Opis

LSS513753

Siłownik zaworu EnOcean
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Monitoring energetyczny

Kompaktowe, ekonomiczne liczniki energii
Mierniki energii z serii PowerLogic™ to wielofunkcyjne urządzenia przeznaczone do oprzyrządowania cyfrowego, gromadzenia
danych, a także sterowania. Eliminują konieczność stosowania wielu mierników, przekaźników, przetworników i innych
urządzeń. Mierniki energii wyposażone są w port komunikacyjny RS485 umożliwiający ich integrację z dowolnym systemem
monitorowania oraz sterowania i mogą byc instalowane w wielu lokalizacjach, w tym samym obiekcie. Opcja przesyłu
zgromadzonych danych umożliwia ich przeglądanie i analizę w oprogramowaniu Building Expert. Port wyposażony jest
w złącze dwużyłowe i obsługuje protokuł Modbus RTU, a prędkość transmisji może osiągać 19,2 bodów. Kompatybilność
z protokołem Modbus umożliwia integrację ze sterownikami zarządzająco-wykonawczymi MPM.

Precyzyjny pomiar
Mierniki PowerLogic to mierniki rzeczywistej wartości skutecznej prądu (RMS) dokonujące wyjątkowo precyzyjnego pomiaru
wysoce nieliniowych obciążeń. Zaawansowana technologia próbkowania umożliwia dokładność pomiaru do 63 harmonicznej.
Miernik umożliwia przeglądanie ponad 50 wartości pomiarowych oraz danych minimalnych i maksymalnych zarówno
na wyświetlaczu miernika, jak i zdalnie poprzez oprogramowanie Building Expert.
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Monitoring energetyczny
iEM3255 | Licznik energii serii EM3000
Mierniki energii Acti9 serii iEM3000 to ekonomiczne, wyposażone w wiele funkcji urządzenia podnoszące efektywność
energetyczną instalacji użytkownika. Prosta konstrukcja skraca czas instalacji i uruchomienia. Dzięki miernikom energii serii
iEM3000 pracujących w instalacjach z systemem Acti9 możliwe jest gromadzenie informacji niezbędnych do optymalizacji
zużycia energii i wdrażania efektywnych energetycznie zastosowań.

Prostota i inteligencja
• Obsługa sieci typu 1P, 2P, 3P i 3P+N
• Wyświetlacz graficzny ułatwiający odczyty parametrów
• Wskaźniki LED sygnalizujące stan „zasilania” i „komunikacji”

Niezawodność i dokładność
• Zabezpieczone przed ingerencją przyłącza pomiarowe (napięciowe,
prądowe oraz DI/DO)
• Zapisywanie daty i godziny ostatniego resetu

Zastosowania
• Import/eksport pomiarów energii
• Reaktywny pomiar energii
• 1 konfigurowalne wyjście cyfrowe zliczonych impulsów (kWh) i zgłaszanie
stanu alarmu
• 1 konfigurowalne wejście cyfrowe do resetowania licznika częściowego,
informacji o stanie wyłącznika, zliczania impulsów i kontroli taryfy

Zasilanie
Napięcie

3 x 100/173 VAC do 3 x 277/480 VAC (50/60 Hz)

Komunikacja
Port komunikacyjny

Modbus przez RS485

Protokół komunikacyjny Modbus RTU
Właściwości wyświetlacza

Protokół Modbus do integracji z oprogramowaniem do zarządzania zasilaniem i energią

Ekran

Podświetlany ekran LCD do monitorowania prądu, napięcia, częstotliwości i współczynnika mocy

Numer katalogowy
A9MEM3255
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Opis
iEM3255 zaawansowany licznik multi-taryfowy z dodatkowym pomiarem prądu, napięcia, mocy ze złączem
komunikacyjnym Modbus RS485
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Monitoring energetyczny
PM3255 | Analizator sieci serii PM3000
Seria mierników parametrów sieci 3255 PowerLogic™ oferuje szeroki zakres funkcji. Dzięki niewielkim rozmiarom
i montażu na szynie DIN mierniki PM3255 umożliwiają monitorowanie sieci w małych szafkach elektrycznych. W połączeniu
z przekładnikami prądowymi i przekładnikami napięciowymi mierniki mogą monitorować instalacje 2-, 3- i 4- żyłowe.
Wyświetlacz graficzny wyposażony jest w intuicyjną nawigację usprawniającą dostęp do najważniejszych parametrów.

Nadzór instalacji

• Pomiar podstawowych parametrów
• Alarmy zapobiegające przekraczaniu stanów dozwolonych
i wyzwalaniu zabezpieczeń
• Prosta integracja z systemem PLC z interfejsem wejść/wyjść

Zastosowania
•
•
•
•
•
•
•
•

Wartości chwilowe I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz, THD
Pomiar zasilania/prądu i zapotrzebowania szczytowego
Pomiar wartości minimalnych/maksymalnych i 15 alarmów
Wskaźnik LED komunikacji
Zarządzanie maks. 4 taryfami
39 wejścia cyfrowe i 39 wyjścia cyfrowe
Pamięć profilu obciążenia
Port komunikacyjny Modbus przez RS485

Zasilanie
100/173 do 277/480 VAC (+/- 0%), 3 W/5 VA; 45 Hz do 65Hz
100 do 300 VDC, 3 W

Napięcie
Komunikacja
Port RS-485

RS485 zaciskami śrubowymi umożliwiającymi połączenie szeregowe

Protokół komunikacyjny Modbus RTU

Protokół Modbus do integracji z oprogramowaniem do zarządzania zasilaniem i energią

Właściwości wyświetlacza
Podświetlany wyświetlacz graficzny umożliwiający sprawną nawigację po istotnych informacjach,
obsługujący wiele języków.

Ekran

Numer katalogowy
METSEPM3255

Opis
Analizator PM3255 + 2 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe z portem RS485
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Aparatura modułowa Acti 9
Acti 9 | Smartlink
Urządzenia podłączane są do sieci Modbus za pośrednictwem złącz komunikacyjnych Acti 9 Smartlink i prefabrykowanego
połączenia kablowego. Złącza wtykowe podłączane są bez użycia narzędzi. Jedno złącze komunikacyjne RS485 łączy tablicę
rozdzielczą z systemem PLC i systemem nadzoru. Acti 9 Smartlink posiada wbudowane urządzenie zabezpieczające i miernik
czasu pracy umożliwiający zaplanowanie daty konserwacji prewencyjnej.

Rozwiązanie
• Acti9 umożliwia podłączenie wszystkich rozdzielnic bezpośrednio
do sieci nadzoru.
• Styki pomocnicze iOF+SD24 przekazują informację do Acti 9
Smartlink o otwarciu lub wyzwoleniu zamierzonym.
• Styczniki i przekaźniki impulsowe stanie otrzymują polecenia
wł/ wył i sygnalizują ich stan.
• Przełączniki w części przedniej rozdzielnic ułatwiaj operatorom
uruchomienie automatycznego urządzenia do sterowania
stycznikami i przekaźnikami impulsowymi za pomocą przycisków.
• W takiej sytuacji położenie wyłącznika jest wysyłane przez sieć
Modbus do modułu komunikacyjnego Acti9 Smartlink.

Numer katalogowy

Opis

A9XMSB11

Acti 9 Smartlink

IATL 24 | Przekaźniki impulsowe
Funkcje
• Zamykanie bieguna(ów) przekaźnika impulsowego następuje po podaniu sygnału impulsowego na cewkę.
• Biegun, wyposażony w mechanizm dwustanowy, zostanie otwarty po następnym sygnale. Każdy sygnał
odebrany przez cewkę zmienia stan bieguna(ów).
• Przekaźnik może być sterowany nieograniczoną liczbą przycisków.
• Przekaźnik nie pobiera energii.

Numer katalogowy

Opis

A9C15424

Wyposażenie dla małych obciążeń do sterowania i sygnalizacji do przekaźników impulsowych iTL
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Reflex IC60 | Zintegrowany wyłącznik ze sterowaniem
Typowym miejscem instalacji jest pomieszczenie, w którym zasilanie odbywa się przez rozdzielnicę przymocowaną poziomo
w suficie podwieszonym przy wejściu. Takie rozwiązanie wyklucza zastosowanie stycznika modułowego. Zintegrowany wyłącznik
ze sterowaniem Reflex iC60 odłącza zasilanie w momencie wyjęcia karty dostępu z czytnika umieszczonego przy wejściu
do pomieszczenia. Informacja o obecności w pomieszczeniu i usterce elektrycznej jest przekazywana bezpośrednio do systemu
PLC pomieszczenia, a następnie do pomieszczenia nadzoru za pośrednictwem szyny komunikacyjnej.

Rozwiązanie
Zdalne sterowanie sygnałem ciągłym i/lub impulsowym stosownie
do jednego z trzech trybów działania wybranego przez użytkownika.
Urządzenie Reflex iC60 jest zintegrowanym wyłącznikiem z zestawionymi
w jednym urządzeniu następującymi funkcjami:
• zabezpieczenie zwarciowe,
• zabezpieczenie przeciążeniowe
• odłączenie izolacyjne.

Resetowanie po zakłóceniu wykonywane jest ręcznie dźwignią
resetowania.

Numer katalogowy

Opis

A9Cxxxxx

Reflex IC60

IOF+SD 24 | Przekaźniki impulsowe
Funkcje
Podwójne styki przełączalne mogą przekazywać Acti 9 Smartlink lub do programowalnego sterownika
logicznego informację o współpracującym urządzeniu:
• zakłócenia elektrycznego i zadziałania wyzwalacza
• stanu otwartego lub zamkniętego współpracującego urządzenia
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Numer katalogowy

Opis

A9A26897

iOF+SD Wyposażenie dla małych obciążeń do sterowania i sygnalizacji do przekaźników impulsowych iTL

Opis firmy Schneider Electric
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Schneider Electric
Schneider Electric, globalny specjalista w zakresie zarządzania energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad
100 krajach zintegrowane rozwiązania dla licznych segmentów rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję na rynku energetyki
i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków, centrów przetwarzania danych, a także
budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Zatrudniająca ponad 140 000 pracowników grupa uzyskała w roku
2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 24 mld euro. Nieustannie dąży do tworzenia rozwiązań przyczyniających się
do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energetycznej.

Firma w liczbach:
Wartość sprzedaży 24 mld EUR w 2012 r.
Ponad 140 000 pracowników zatrudnionych w ponad 100 krajach
Ponad 200 fabryk na całym świecie
11 000 inżynierów ds. badań i rozwoju na całym świecie
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www.schneider-electric.pl -> „Produkty i usługi” -> „System automatyki budynkowej” ->
„Oferta produktowa” -> „SmartStruxure Lite”
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