
1 (4) 0-003-2855-0 (PL)

STR350/351®

DANE  TECHNICZNE

Podane informacje mog¹ ulec zmianie.

Czujnik/zadajnik strefowy LON® z
wyœwietlaczem

15-03-2004

Napiêcie zasilania ........................24 VAC ±20%, 50/60 Hz
Pobór mocy ........................................................... 0.5 VA

Parametry otoczenia:
Przechowywanie ........... -20 do +80 °C, maks. 90% RH
Praca ................................. 0 do +50 °C, maks. 90% RH

Parametry mechaniczne
Klasa ochrony obudowy ............................ IP20 / NEMA1
Materia³y obudowy ................................... PC/ABS plastik
Klasa ³atwopalnoœci, materia³y ....................... UL 94 V-0
Waga ........................................................................ 85 g

Wymiary
Patrz rysunek na nastêpnej stronie

Zgodnoœæ z normami:
EMC ................................... EN 50081-1, EN 61000-6-2

FCC part 15 class B
Bezpieczeñstwo .................................... C-UL US Listed

Pomiar temperatury:
Pomiar i wyœwietlanie ..................................... 5 to 45 °C
Dok³adnoœæ ......................................................... ±0.6 °C
Sta³a czasowa czujnika ......................................... 9 min.

Rozdzielczoœæ temperatury, czujnik i zadajnik
Wyœwietlana .................................................. 0.1 do 1 °C
Uaktualnianie pomiarów .................................... 10 sec.

Wartoœæ zadana:
Zakres .......................................................... 10 do 35 °C
Korekta ....................................................... ±0 do ±10 °C

Seria modu³ów naœciennych STR zosta³a
zaprojektowana z myœl¹ o stosowaniu w
budynkach u¿ytecznoœci 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.
STR350/351 wykorzystuje komunikacjê
LON do wyœwietlania i ustawiania
temperatury pomieszczenia oraz
prêdkoœci wentylatora. Dodatkowo posiada
mo¿liwoœæ sterowania jednym obwodem oœwietlenia
oraz jednym obwodem ¿aluzji.

STR350/351 mo¿e zostaæ
wykorzystany w scenariuszu
klasycznym TAC Vista, bez
koniecznoœci stosowania narzêdzia
do konfiguracji sieci LonWorks.

STR350 i STR351 posiada
dodatkowe wejœcie analogowe do
pod³¹czenia czujnika CO2,
wilgotnoœci lub czujnika obecnoœci.

Funkcje modu³u STR350/351s¹
prezentowane na wyœwietlaczu LCD
(STR351 z podœwietleniem).

Modu³ naœcienny STR350/351 mo¿e byæ montowany
bezpoœrednio do œciany lub do puszki monta¿owej.

D-40-47

Dodatkowe wejœcie analogowe, pomiar CO2 lub wilgotnoœci
(lub alternatywnie pod³¹czenie czujnika obecnoœci)
Zakres ......................... 0-10 V (domyœlnie 0-2000 ppm)
Dok³adnoœæ ................................... ± 2% ca³ego zakresu

Pod³¹czenia (Zasilanie i wejœcie dodatkowe)
Typ kabla .................. skrêtka 2-¿y³owa, nieekranowana
Przekrój ¿y³y ............................................. min 0.25 mm2

D³ugoœæ ...................................................... maks. 30 m
Komunikacja, LON

Transceiver ..................... Smart Transceiver (TP/FT-10)
Szybkoœæ transmisji ........................................... 78 kbps
Typ kabla ........... skrêtka 2-¿y³owa, nieekranowana LON

Pod³¹czenie TAC Xenta OP - dostêp do sieci LON
gniazdo modu³owe RJ10 ................. TP/FT-10, 78 kbps

Standard LONMARK®

Zgodny z .................... LONMARK Interop. Guidelines v 3.3
LONMARK Functional Profiles:

...... Space Comfort Control Command Module: #8090

.............................................................. Switch: #3200
Wspó³praca z TAC Xenta bez wykorzystania  zmiennych
SNVT .....................wersja systemu Xenta 3.61 lub wy¿sza
Numery katalogowe

STR350 ..................................................... 0-046-0500-0
STR351 (z podœwietleniem) ..................... 0-046-0510-0
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KONFIGURACJA
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WYMIARY

OBS£UGA

Opcje konfiguracyjne
Dziêki opcjom konfiguracyjnym mo¿na
dostosowaæ STR350/351 do
konkretnych potrzeb. Zmiana
parametrów konfiguracji realizowana
jest przez Plug-in (LonMaker) lub przez
program TAC Vista/Menta. Przyk³ady:
• Wybór miêdzy °C i °F dla temperatury.
• Wybór domyœlnie wyœwietlanej

wielkoœci: temperatury lub wartoœci
zadanej dla pomieszczenia.
Je¿eli domyœlnie wyœwietlana jest
temperatura pomieszczenia,
naciœniêcie przycisków zwiêkszanie/
zmniejszanie spowoduje przejœcie
do wyœwietlania wartoœci zadanej.

• Konfiguracja ustawieñ wentylatora.
• Zmiana rozdzielczoœci wyœwietlanej

temperatury mierzonej i zadanej.
• Konfiguracja korekty wartoœci

zadanej.
• Wybór pomiêdzy absolutn¹

wartoœci¹ zadan¹ i korekt¹ wartoœci
zadanej

• Konfiguracja funkcji "bypass".
• Konfiguracja sterowania

oœwietleniem i/lub ¿aluzjami.
• Wybór wejœcia dodatkowego: CO2,

wilgotnoœæ % lub czujnik obecnoœci.

POD£¥CZENIE
Dla wersji podstawowej (LON i
zasilanie) stosuje siê instalacjê
cztero¿y³ow¹.
Do pod³aczenia czujnika do
dodatkowego wejœcia modu³u
wykorzystujemy przewód dwu¿y³owy.
Dziêki zastosowaniu po³¹czeñ
wtykowych instalacja jest bardzo
prosta.

  Przycisk wyboru

Przycisk wyboru s³u¿y do prze³¹czania
funkcji konfiguracyjnych. Je¿eli z
funkcj¹ jest powi¹zana wartoœæ -
pojawi siê ona na wyœwietlaczu.

  Zwiêkszanie

Przycisk ten s³u¿y do zwiêkszania lub
aktywacji wybranej wartoœci lub funkcji.

  Zmniejszanie

Przycisk ten s³u¿y do zmniejszania lub
deaktywacji wybranej wartoœci lub funkcji.

  Przycisk "bypass"/Za³.-Wy³.

Przycisk obejœcia - "bypass"  s³u¿y do
zmiany trybu oczekiwania
(ekonomicznego) lub nieobecnoœci na
tryb komfortu. Po uaktywnieniu trybu
komfortu na wyœwietlaczu pojawi siê
odpowiedni symbol. Kiedy czas trwania
funkcji "bypass" zostanie przekroczony,
symbol powróci do poprzedniego stanu.
Je¿eli przycisk jest skonfigurowany jako
Za³.-Wy³., naciœniêcie przycisku bêdzie
powodowa³o prze³¹czenie pomiêdzy
trybem Za³./Komfortu i Wy³./Ekonomicz.
w aplikacjach HVAC oraz sterowaniu
oœwietleniem i ¿aluzjami.

MONTA¯

STR350/351 mo¿e byæ montowany
bezpoœrednio do œciany lub do puszki
monta¿owej.

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

KONSERWACJA

mm:

Wyœwietlane symbole
Poni¿sze symbole powi¹zane s¹ z
poszczególnymi funkcjami modu³u.
Prze³¹czanie - przyciskiem wyboru.

Obs³uga ¿aluzji.

Obs³uga sterowania oœwietleniem.

Wyœwietlenie temperatury
pomieszczenia.

Wyœwietlenie temperatury
zewnêtrznej.

Prezentacja trybu obecnoœci
(œwiat³o ci¹g³e, przerywane, wy³.)

Tryb serwisowy.

ppm Wyœwietlenie poziomu CO2
CO2

%RHWyœwietlenie poziomu
wilgotnoœci wzglêdnej.

  Tryby i prêdkoœæ wentylatora.

Wartoœæ zadana dla trybu
ch³odzenia.

Wartoœæ zadana dla trybu
ogrzewania.

Opcje systemowe
STR350/351 mo¿e pracowaæ w dwóch
ró¿nych systemach (do wyboru):
• bazuj¹c na SNVT (wymagane

narzêdzie do konfiguracji sieci LON),
• konfiguracja klasyczna TAC Vista bez

wykorzystania zmiennych SNVT.

Dostêpne funkcje:

przez Vista
Funkcje SNVT klasycz.
podstawowe HVAC x x
CO2/ wilg./ Obec. x x
¯aluzje x -
Oœwietlenie x -

Panel
czo³owy

Panel
g³ówny
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Obiekt typu wêze³

OBIEKTY LONMARK I ZMIENNE SIECIOWE

(Uwaga! Tylko dla systemu bazuj¹cego
na zmiennych SNVT!)
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Obiekt typu Switch
(SW#1 i SW#2)
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Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta® and TAC I-talk® are registered trademarks of TAC AB. LON®, LonMark® and LonWorks® are registered trademarks of the Echelon Corporation.

Windows® is a registered trademark of Microsoft.
ww.tac.pl
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Obiekt typu Space Comfort
Command Module


