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Czujnik strefowy z wywietlaczem

D-40-45
10 Luty 2003

Czujnik strefowy STR150 jest wyposa¿ony w
ciek³okrystaliczny wywietlacz prezentuj¹cy jego
poszczególne funkcje.

Seria czujników/zadajników strefowych STR zosta³a
zaprojektowana z myl¹ o stosowaniu w budynkach
u¿ytecznoci publicznej, takich jak: budynki biurowe, hotele,
szpitale, szko³y i centra handlowe. Seria STR odznacza siê
doskona³ym wzornictwem, odpowiednim dla ka¿dego
wspó³czesnego budynku. Czujniki strefowe STR s¹ proste
w obs³udze oraz instalacji.

STR150 wspó³pracuje z:
 TAC Xenta 101-VF
wersja systemu 1.2 lub
 TAC Xenta 102-ES wersja systemu 1.2 lub
 TAC Xenta 103-A
wersja systemu 1.2 lub
 TAC Xenta 104-A
wersja systemu 1.2 lub

Czujniki strefowe mog¹ byæ montowane bezporednio do
ciany lub do puszki monta¿owej.
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DANE TECHNICZNE
Pomiar temperatury:
Pomiar i wywietlanie ...................................... 5 - 45 °C
Przesy³anie do X100 ..................................... 8 - 33.4 °C
Dok³adnoæ ............................. przy 15-30 °C, +/- 0.5 °C
Sta³a czasowa czujnika ........................................ 9 min.
Rozdzielczoæ temperatury, czujnik i zadajnik
Wywietlana .............................................. 0.1 lub 0.5 °C
Uaktualnianie pomiarów
Wywietlanie ............................................................ 10 s
Przesy³anie do X100 ................................................ 10 s
Wartoæ zadana
Zakres ................................................................ 15-30 °C
Korekta ..................................................... +/- 0 do +/- 5°C
Przesy³anie danych, Szeregowe - protok. firmowy
Typ ........................... jednostronne, STR150 - Xenta 100

Parametry otoczenia:
Przechowywanie ........... -20 do +80 °C, maks. 90% RH
Praca ................................. 0 do +50 °C, maks. 90% RH
Parametry mechaniczne
Klasa ochrony ........................................... IP20 / NEMA1
Materia³y obudowy ................................... PC/ABS plastik
Waga ....................................................................... 85 g
Wymiary:
Patrz rysunek na nastêpnej stronie
Zgodnoæ z normami:
EMC ....................................... EN 50081-1, EN 50082-1
FCC part 15 class B
Bezpieczeñstwo ................................ UL 916 (pending)
Odpornoæ termiczna ...................................... UL 94V-0
Pod³¹czenia:
Typ kabla ................. Skrêtka 2-¿y³owa, nieekranowana
Przekrój ¿y³y ............................................... min 0.7 mm 2
D³ugoæ ...................................................... maks. 30 m

Podane informacje mog¹ ulec zmianie.

Numer katalogowy:
STR150 .................................................. 0-046-0280-0
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OBS£UGA

KONFIGURACJA

Zwiêkszanie
Przycisk ten s³u¿y do
zwiêkszania wartoci zadanej
temperatury.
Zmniejszanie
Przycisk ten s³u¿y do
zmniejszania wartoci zadanej
temperatury.
Je¿eli wywietlana jest temperatura
pomieszczenia i przycisk zostanie naciniêty jeden raz, zostanie wywietlona
aktualna wartoæ zadana. Kolejne
naciniêcie spowoduje zmianê wartoci.
Przycisk "bypass" (Tryb
Komfortu)
Przycisk obejcia - "bypass"
s³u¿y do zmiany trybu
oczekiwania (ekonomicznego) lub
nieobecnoci na tryb komfortu. Po

uaktywnieniu trybu komfortu na wywietlaczu pojawi siê odpowiedni symbol.
Kiedy czas trwania funkcji "bypass" zostanie przekroczony i jest pod³¹czony sygna³
zwrotny z Xenta 100, symbol powróci do
poprzedniego stanu. Je¿eli sygna³ nie jest
pod³¹czony, symbol powróci do stanu
wy³¹czony po dwóch godzinach.

Opcje konfiguracyjne
Dziêki ni¿ej wymienionym opcjom
konfiguracyjnym mo¿na dostosowaæ
modu³ STR150 do w³asnych potrzeb:


Wybór jednostek temperatury
°C lub °F.



Wybór domylnie wywietlanej
wielkoci: temperatura
pomieszczenia lub wartoæ zadana.
Je¿eli wielkoci¹ domyln¹ jest
temperatura, naciniêcie przycisku
zwiêkszanie/zmniejszanie prze³¹czy
na wywietlanie wartoci zadanej.
Powrót do wywietlania temperatury nastepuje ze zw³ok¹.



Zmiana wartoci zw³oki.



Zmiana ustawieñ dla wentylatora.



Wybór rozdzielczoci wywietlanej
temperatury i wartoci zadanej.



Wybór maksymalnego zakresu
korety wartoci zadanej.

84 mm



Aktywacja/deaktywacja funkcji
obejcia "bypass".

82 mm



Wybór wartoci odniesienia
temperatury Reftemp. Ró¿nica
pomiêdzy wywietlan¹ wartoci¹
zadan¹ a temperatur¹ odniesienia
jest przesy³ana do sterownika
Xenta 100 jako korekta wartoci
zadanej.

Przycisk zmiany prêdkoci
wentylatora
Przycisk zmiany prêdkoci
wentylatora s³u¿y do
forsowania innego ni¿ normalnego,
automatycznego sterowania
wentylatorem. W zale¿noci od
wybranej konfiguracji, u¿ytkownik mo¿e
wybraæ ró¿ne tryby pracy. Naciniêcie
przycisku wywo³a migaj¹cy symbol na
wywietlaczu. Kolejne przyciskanie
umo¿liwia prze³¹czanie pomiêdzy
wybranymi trybami.

24 mm

WYMIARY

MONTA¯
Panel
czo³owy

58 mm

116 mm

Panel
g³ówny

STR150 mog¹ byæ montowane
bezporednio do ciany lub do puszki
monta¿owej.

POD£¥CZENIE
Do pod³¹czenia STR150 stosuje siê
przewody dwu- lub trzy¿y³owe
(konieczne w przypadku sygnalizacji
stanu pracy). Dziêki zastosowaniu
po³¹czeñ wtykowych instalacja jest
bardzo prosta.

KONSERWACJA
Urz¹dzenia wymagaj¹ jedynie suchego
miejsca oraz w razie potrzeby
oczyszczenia such¹ szmatk¹.
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