Beipackzettel für Jalousieaktor Mini

DE

Achtung! Anschlussreihenfolge hat sich geändert.

EN

Caution! The connection sequence has changed.

NL

Opgelet! Aansluitvolgorde is veranderd.

FR

Attention! L'ordre de raccordement a changé.

ES

¡Atención! La secuencia de conexión ha cambiado.

PT

Atenção! A sequência de ligação alterou-se.

IT

Attenzione! La sequenza di collegamento si è modificata.

SV

Varning! Ordningsföljden för anslutning har ändrats.

FI

Huomio! Liitäntäjärjestys on muuttunut.

DA

Obs! Tilslutningsrækkefølgen er ændret.

NO

Advarsel! Rekkefølgen på inntakene er endret.

HU

Figyelem! A csatlakoztatási sorrend megváltozott.

RO

Atenţie! Ordinea de racordare s-a modificat.

PL

Uwaga! Kolejność przyłączy została zmieniona.

RU

Внимание! Последовательность подключений изменилась.

EL

Προσοχή! Η ακολουθία των συνδέσεων έχει αλλάξει.

ZH

注意！连接顺序发生了变化。
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KNX Aktor żaluzjowy p/t 3-WE
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą
wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.
Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić
do uszkodzeń urządzenia, pożaru i innych zagrożeń.
Urządzenia podłącza się do sieci na stałe.
Do wyjść urządzenia nie można podłączać zewnętrznych napięć, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia a także zaniku
potencjału SELV na przewodzie magistrali.
Jeżeli do jednego wyjścia ma być podłączonych
równolegle kilka napędów, to należy bezwzględnie przestrzegać parametrów technicznych producenta, w razie potrzeby zastosować przekaźnik
rozdzielający. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do zniszczenia napędów.
Stosować tylko napędy żaluzji z mechanicznymi
lub elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi.
Sprawdzić, czy wyłącznik krańcowych jest właściwie wyregulowany. Stosować się do parametrów podanych na tabliczce znamionowej silnika.
Niniejsza instrukcja jest częścią składową produktu i musi pozostać u klienta końcowego.

Budowa urządzenia

mym oprogramowaniu zawarte są w bazie danych
produktu u producenta.
Projektowanie, instalacja i uruchomienie urządzenia
odbywa się przy pomocy oprogramowania z certyfikatem KNX. Pełna funkcjonalność z oprogramowaniem uruchamiającym KNX od wersji ETS3.0d.
Baza danych produktu, opisy techniczne jak również
programy do konwersji i inne programy pomocnicze
znajdują się aktualnie na naszej stronie Internetowej.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Sterowanie elektrycznie napędzanych żaluzji,
markizów i innych zawieszeń dekoracyjnych pracujących na napięciu sieciowym
AC 110...230 V.
Montaż w puszce instalacyjnej zgodnie z
DIN 49073
Podłączenie przy pomocy załączonych zacisków
Właściwości produktu
Sterowanie żaluzji, markizów i podobnych dekoracji okiennych
Trzy wejścia cyfrowe dla zestyków bezpotencjałowych, wykorzystywane jako wejścia dodatkowe przeznaczone do obsługi na miejscu.
Zasilanie poprzez przewód magistrali, nie wymagane dodatkowe napięcie zasilania
Bezpośrednie wysterowanie wysokości zawieszenia
Bezpośrednie wysterowanie lameli
Komunikat zwrotny o stanie przesuwu, wysokości zawieszenia i ustawieniu lameli
Położenie wymuszone poprzez sterowanie nadrzędne
Funkcja bezpieczeństwa: 3 niezależne alarmy
wiatrowe, alarm deszczowy, alarm przed mrozem
Funkcja ochrony przed słońcem

(4) Puszka montażowa
(5) Ścianka oddzielająca
(6) zestyki bezpotencjałowe, np. dla złącza stałego
lub modułu przycisku w instalacji

Rysunek 8: Podłączenie przewodu jednodrutowego
o
Rysunek 4
Minimalna odległość między przewodami zasilania a
przewodami magistrali/dodatkowymi: 4 mm (rysunek 4).
o Podłączyć odbiorniki (rysunek 5). Zastosować
załączone zaciski połączeniowe.
o Podłączyć urządzenie do KNX.
o Ewentualne zestyki bezpotencjałowe (6) podłączyć do wejść (rysunek 2).
o Podłączyć urządzenie do puszki połączeniowej.

Montaż i podłączenie elektryczne

Rysunek 1
(1) Przewód sterowania
(2) Przycisk programowy i wskaźników LED
(3) Przyłącze zasilania sieciowego i przewodów odbiorników.
Rozmieszczenie przewodów odbiorników
BK, czarny: przyłącze L
BN, brązowy: przyłącze napędu żaluzji, ruch w górę
PK, różowy: przyłącze napędu żaluzji, ruch w dół

Rysunek 2
Rozmieszczenie przewodu sterowania
RD, czerowny: KNX+
BK, czarny: KNX–
GN, zielony: wejście 1
YE, żółty: wejście 2
WH, biały: wejście 3
BN, brązowy: wejścia COM 1...3

Podłączenie i montaż urządzenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przy podłączaniu złączy magistrali oraz
złączy i przewodów dodatkowych we
wspólnej puszce może dojść do zetknięcia się przewodów magistrali KNX z
przewodami zasilającymi.
Zagraża to bezpieczeństwu całej instalacji KNX. Może dojść do porażeń prądem
poprzez urządzenia znajdujące się daleko w obwodzie elektrycznym.
Nie instalować zacisków przewodów
magistrali, złączy dodatkowych oraz napięcia sieciowego w tej samej przestrzeni montażowej. Używać puszek montażowych ze ścianką oddzielającą (rysunek 3) lub puszek osobnych.

Rysunek 5
i W dostarczanym urządzeniu wejścia 1 i 2 sterują pracą żaluzji. Wejście 3 nie ma przyporządkowanej funkcji
Funkcja wejść 1 i 2 w dostarczanej wersji urządzenia
Wejście

Zestyk zwierny Sterowany element zawieszany

1

uruchomienie
na krótko

przestawienie
lameli w górę /
stop

1

załączenie na
dłużej

Przesuw do góry

2

uruchomienie
na krótko

przestawienie
lameli w dół /
stop

2

załączenie na
dłużej

Przesuw w dół

Rysunek 6: Odcinek odizolowywany
o

Odizolować przewód na długości 9 - 11 mm (rysunek 6).

Rysunek 7: Podłączenie przewodu z cienkimi
drutami
o
Rysunek 3

KNX Aktor żaluzjowy p/t 3-WE
Nr art. MTN6003-0004

Uruchomienie
Pobranie adresu i oprogramowania użytkowego
o Załączyć napięcie magistrali.
o Nadać fizyczny adres urządzeniu i pobrać do
niego oprogramowanie użytkowe.
o Zanotować adres fizyczny urządzenia na etykiecie urządzenia.

Instrukcja obsługi

Załącznik
Zasilanie
Napięcie znamionowe
Częstotliwość sieci
Napięcie sterujące
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura składowania/transportu
Wejście żaluzji
Rodzaj styku
Prąd sterujący AC1
Minimalny prąd ster. AC
Silniki 230 V
Silniki 110 V
Przewód sterujący i wejścia
Przewód sterujący (konf.
wstępne)
Sygnał wejściowy
Całkowita długość przewodów sterujących
Napięcie robocze wejść
dodatkowych
Wymiar Ø×H
Rodzaj podłączenia
jednożyłowy
KNX
Medium KNX
Modułu uruchomieniowy
Napięcie znamionowe
KNX
Pobór mocy KNX
Rodzaj podłączenia KNX

AC 110 ... 240 V ~
50 / 60 Hz
AC 250 V~
-5 ... +45 °C
-25 ... +70 °C

µ
3A
100 mA
600 VA
300 VA
YY6x0,6
bezpotencjałowy
maks. 5 m
ok. 5 V
53×28 mm
Zacisk połączeniowy (załączony)
1,0 ... 2,5 mm²
TP 1
S-Mode
DC 21 ... 32 V SELV
maks. 240 mW
Zacisk przyłączeniowy
przewodu sterującego

Schneider Electric Industries SAS
W przypadku pytań technicznych należy zwracać się
do centrali obsługi klienta w Państwa kraju.
www.schneider-electric.com

Użycie zacisków połączeniowych

Działanie
Informacja o systemie
Niniejsze urządzenie jest produktem systemu KNX i
spełnia dyrektywy standardu KNX. Zakłada się, że
użytkownik odbył szkolenia dotyczące standardu
KNX i dysponuje odpowiednią wiedzą fachową w
tym zakresie.
Działanie urządzenia jest zależne od oprogramowania. Szczegółowe informacje o wersjach oprogramowania i danych zakresach funkcji jak również o sa-

Przewód jednodrutowy wstawić do oporu w
okrągły otwór po stronie montażowej (rysunek 8).

Dane techniczne

Informacje dla elektryków

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem w
przypadku dotknięcia elementów przewodzących prąd.
Porażenie elektryczne może doprowadzić do śmierci.
Przed wykonywaniem prac przy urządzeniu - odłączyć je od sieci i przykryć
elementy przewodzące prąd w pobliżu.

KNX

Ścisnąć zacisk z boku w otworze narożnikowym
i podłączyć przewód z cienkimi drutami (rysunek 7).

Z powodu stałego rozwoju norm i materiałów dane
techniczne i informacje dotyczące wymiarów obowiązują dopiero po potwierdzeniu przez nasze działy
techniczne.

82573508
23.11.2010

KNX актуатор жалюзи UP с 3
входами
Правила техники безопасности
Установка и монтаж электрических приборов
должны выполняться только профессиональными электриками.
При несоблюдении инструкций возможны повреждение прибора, возникновение пожара
или других опасностей.
Устройство не предназначено для безопасного отключения нагрузки.
Не подсоединять к входам внешнее напряжение, в противном случае прибор может быть
поврежден и на шине KNX может пропасть потенциал SELV.
Если на одном выходе параллельно подключается несколько приводов, обязательно учитывать указания производителя, при необходимости применять разделительное реле. В
противном случае приводы могут быть испорчены.
Использовать только приводы жалюзи с механическими или электронными концевыми
выключателями. Проверить, правильно ли
отъюстированы концевые выключатели. Учитывать указания производителей двигателей.
Данное руководство является неотъемлемым
компонентом изделия и должно оставаться у
конечного потребителя.

Конструкция прибора

Рисунок 1
(1) Линия шины управления
(2) Кнопка и светодиод программирования
(3) Подключение сетевых проводов и нагрузочных линий
Расположение выводов нагрузочных линий
BK, черный: соединение L
BN, коричневый: подключение привода жалюзи,
Вверх
PK, розовый: подключение привода жалюзи, Вниз

Функция
Системная информация
Данный прибор является продуктом для системы
KNX и соответствует директивам KNX. Условием
для понимания являются детальные специальные знания, полученные в процессе обучения по
системе KNX.
Функционирование прибора зависит от программного обеспечения. Подробная информация о версиях программного обеспечения и соответствующем наборе функций, а также о самом программном обеспечении содержится в базе данных продукции производителя.
Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию прибора осуществляются с помощью программного обеспечения, сертифицированного
KNX. Полная функциональность с программным
обеспечением пуска в эксплуатацию KNX, начиная с версии ETS3.0d.
Актуальные версии базы данных по продукции,
технические описания, а также программы для
конвертирования и прочие вспомогательные программы Вы всегда можете найти на нашем Интернет-сайте.

Подключение и монтаж прибора
ОПАСНО!
При подключении шинных кабелей,
кабелей вспомогательных узлов локальных сетей и сетевых кабелей в
одной общей монтажной коробке провод шины KNX может соприкоснуться
с сетевым напряжением.
Ставится под угрозу безопасность
всей проводки шин KNX Даже на удаленных приборах люди могут получить электрический удар.
Не размещать в одном корпусе
клеммной коробки клеммы для подключения шин, вспомогательных узлов локальных сетей и сетевого напряжения. Использовать монтажные
коробки с жесткими перегородками
(рисунок 3) или отдельные коробки.

Использование по назначению
Переключение электрических жалюзи, маркиз
и сходных видов занавесей для сетевого напряжения 1100...230 V переменного тока.
Монтаж в розетку прибора в соответствии с
DIN 49073
Подсоединение с помощью приложенных соединительных зажимов
Свойства
Управление жалюзи, маркизами и сходными
видами занавесей
Три двоичных ввода для гальванически развязанных контактов, можно использовать в
качестве вводов вспомогательных узлов локальных сетей для управления на месте.
Питание через шину, дополнительное напряжение питания не требуется
Возможность непосредственного управления
положением занавеси
Возможность непосредственного управления
положением планок жалюзи
Обратная информация о состоянии движения, положении занавеси и планок жалюзи
Принудительная уставка с использованием
управления верхнего уровня
Функция обеспечения надежности: 3 независимых сигнала тревоги для ветра, дождя, мороза
Солнцезащитная функция

Информация для профессиональных электриков
Монтаж и электрическое соединение
ОПАСНО!
Электрошок при касании находящихся под напряжением частей.
Электрошок может привести к смерти.
Перед началом работ с прибором отсоедините его от сети и изолируйте
все находящиеся под напряжением
детали поблизости!

Функция входов 1 и 2 в соответствии с заводской настройкой
Вход

Замыкающий
контакт

Занавесь

1

короткое нажа- Перемещение
тие
планок жалюзи
Вверх / Стоп

1

длительное
нажатие

2

короткое нажа- Перемещение
тие
планок жалюзи
Вниз / Стоп

2

длительное
нажатие

Подъем

Опускание

Использовать соединительные зажимы

Рисунок 6: Длина зачищаемого конца провода
o

Зачистить провод на длину 9 - 11 мм (рисунок 6).

Размеры Ø×В
Вид подсоединения

53×28 мм
Соединительные зажимы (прилагаются)
1,0 ... 2,5 мм²

однопроводной
мощности системой KNX
Среда передачи данных
TP1
KNX
Режим ввода в эксплуаS-режим
тацию
Номинальное напряжеDC 21 ... 32 V SELV
ние для системы KNX
Потребление мощности
макс. 240 мВт
системой KNX
Вид подсоединения си- Контактный зажим линии
стемы KNX
шины управления
Schneider Electric Industries SAS
При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.
www.schneider-electric.com
Вследствие непрерывного совершенствования
стандартов и материалов технические данные и
значения касательно размеров действуют только
после подтверждения специалистами наших технических отделов.

Рисунок 7: Подсоединение кабеля малого
сечения

Рисунок 3
(4) Монтажная коробка
(5) Перегородка
(6) гальванически развязанные контакты,
например, для оконного контакта или переключателя

o

Минимальное расстояние между сетевым напряжением и кабелями шин/вспомогательных узлов
локальных сетей: 4 мм (рисунок 4).
o Подключить нагрузку (рисунок 5). Использовать прилагаемые соединительные зажимы.
o Подключить прибор к KNX.
o При необходимости подключить гальванически развязанные контакты (6) к входам (рисунок 2).
o Установить прибор в монтажную коробку.

Зажим сбоку прижать к прямоугольному отверстию и подсоединить кабель малого сечения (рисунок 7).

Рисунок 8: Подсоединение однопроводного
кабеля

Рисунок 4
o

Однопроводной кабель вставить до упора в
круглое отверстие на стороне монтажа (рисунок 8).

Ввод в эксплуатацию
Загрузить адрес и прикладное программное
обеспечение
o Включить подачу напряжения на шину.
o Присвоить физический адрес и загрузить в
устройство пользовательскую программу.
o Записать физический адрес на этикетке на
устройстве.

Приложение
Технические характеристики

Рисунок 2
Расположение выводов линии шины управления
RD, красный: KNX+
BK, черный: KNX–
GN, зеленый: вход 1
YE, желтый: вход 2
WH, белый: вход 3
BN, коричневый: входы COM 1...3

Линия шины управления
YY6x0,6
(заранее подготовленная)
Вид входа
гальванически развязанный
Общая длина провода
макс. 5 м
для вспомогательных узлов локальных сетей
Напряжение запроса,
ок. 5 V
входы вспомогательных
узлов локальных сетей

Питание
Номинальное напряжеAC 110 ... 240 V ~
ние
Частота сети
50 / 60 Гц
Напряжение переключе- AC 250 V переменного тния
ока

Рисунок 5
i В соответствии с заводской настройкой входы 1 и 2 управляют выходом жалюзи. Входу 3
не присвоена никакая функция.

Условия окружающей среды
Температура окружения
Температура хранения /
транспортировки
Выход на жалюзи
Вид контакта
Ток переключения AC1
Минимальный ток переключения, перем.
Двигатели 230 V
Двигатели 110 V
Линия шины управления и входы

-5 ... +45 °C
-25 ... +70 °C

мкм
3A
100 мA
600 VA
300 VA

