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Realtidsur
Nøjagtighed Bedre end ± 1 minut/måned
Intern backup-tid Typ. 48 timer

Indkoblingsforsinkelse < 30 sek.

Indikation af
Forsyningsspænding tilsluttet Grøn lysdiode
Online Gul lysdiode
Batteridrift Gul lysdiode
COM-status Rød lysdiode
Ethernet-konflikt Gul lysdiode
Ethernet-link Grøn lysdiode

smart-house controller

BH8-CTRLX-230
Programmerbar smart-house controller
Mulighed for eksternt GSM-modem til overvågning og styring via sms
Brugervenlig konfiguration via Windows XP/Vista
Ethernet, USB-port og SD-kort til konfiguration og læsning/skrivning
af smart-house data
smart-house med mange muligheder: Lysfunktion, rullegardiner, alarm etc.
RS232-tilslutning til ekstern apparattilslutning/gateways
H8-hus til DIN-skinnemontering (EN50022)
AC- eller DC-forsyning (batteri-backup)

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Seriel port RS 232
COM 1 9600 Baud - 115 kBaud,

justerbart
Benoversigt TxD Ben 12

RxD Ben 13
GND Ben 14

Dielektrisk spænding
Komm.port – smart-house ≥ 2 kV AC (rms)

USB Klientinterface

Ethernet 10/100 MB RJ45

smart-house udgang smart-house bus
Udgangsspænding 8,2 V
Strømstyrke
(absolutte maks. belastninger) < 450 mA @ 25 °C

< 300 mA @ 50 °C
Kortslutningsbeskyttelse Ja
Sekvensperiode
32 ind- og udgange 38,6 ms
128 ind- og udgange 132,3 ms

INDGANGS-/UDGANGSSPECIFIKATIONER

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 20
Beskyttelsesgrad 3 (IEC 60664)
Driftstemperatur 0 - +50 °C
Lagertemperatur -20 - +85 °C

Luftfugtighed (ikke-kondenserende) 20-80 % RH

Mekanisk modstand
Stød 15 G (11 ms)
Vibration 2 G (6-55 Hz)

Dimensioner Materiale
(se under ”Tekniske oplysninger”) H8-hus

Vægt 400 g

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER
Strømforsyning AC-drev Overspændingskat. III

(IEC 60664)
Nominel spændingsforsyning
via terminal 21 og 22 85-264 V AC (IEC 60038)
Frekvens 47-63 Hz
Egetforbrug Typ. 20 VA

ved maks. belastning
Effekttab ≤ 12 W
Nominel impulsholde-
spænding 230 V 4 kV

115 V 2,5 kV
Dielektrisk spænding
Forsyning – smart-house bus ≥ 3 kV AC (rms)
DC i smart-house bus Ingen
Komm. porte – smart-house bus ≥ 3 kV AC (rms)
Forsyning – Komm. porte ≥ 3 kV AC (rms)

DC-ladning
U ud via term. +35 og -36 13,7 V ± 0,1 V
Maks. ladestrøm (kort) 300 mA
Ladestrøm @ 12 V DC ca. 40 mA

Strømforsyning DC-drev Overspændingskat. III
(IEC 60664)

Nominel spændingsforsyning
via terminal +35 og -36 13 V DC ± 10 %

Beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
Egetforbrug 10 W
Effekttab ≤ 7 W
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smart-house controller

FORBINDELSESDIAGRAM
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FUNKTIONSBESKRIVELSE

Intelligente funktioner
smart-house controlleren er en
programmerbar integreret enhed,
der er specialdesignet til applika-
tioner inden for bygningsauto-
matisering. Controlleren råder
over dedikerede funktioner til
lysstyring, temperaturstyring,
rullegardinstyring og alarm-
overvågning. Derudover har den
smart-funktioner såsom sekvens-
styring, der gør det muligt at lade
en række funktioner blive udført
automatisk, samt simuleret bebo-
else, der på grundlag af beboernes
autentiske adfærd styrer lys og
rullegardiner, mens ejeren ikke er
hjemme.

Konfiguration af smart-house
controller
smart-house controlleren er som
standard konfigureret uden intelli-
gente input- og -outputfunktioner
til drift af moduler på smart-house
bussen. For at foretage opsætning
af de intelligente funktioner skal
controlleren konfigureres af det
Windows-baserede smart-house
konfigurationsværktøj. Denne
software er gratis og leveres med
controlleren på en cd-rom.
smart-house konfigurations-
værktøjet kører på pc’er med
Windows ® XP/Vista.

smart-house konfigurationsværk-
tøjet sikrer fuld dokumentation af
smart-house installationen. Dette
værktøj anvendes til at danne et
logisk overblik over bygningen,
og i hvert rum er det muligt at
placere de smart-house IO-
moduler, der er nødvendige for de
ønskede funktioner. For at for-
enkle betjeningen indeholder
smart-house konfigurationsværk-
tøjet en database over samtlige
smart-house produkter. Endelig
konfigureres funktionerne i hvert
rum vha. de installerede
indgangs-/udgangsmoduler.

En konfiguration kan overføres
til/fra controlleren enten via
USB/Ethernet eller vha. et stan-
dard-SD-hukommelseskort.

Forsyningslysdiode
Den grønne forsyningslysdiode vil
være tændt, når der er strøm på
modulet.
Hvis bussen kortsluttes, kan lys-
dioden indikere dette på to
måder:
1. Lysstyrken bliver svagere i ca.

30 sek.
2. Lysdioden og den gule bus-

lysdiode blinker.

Buslysdiode
Når strømmen tilsluttes, vil den
gule buslysdiode straks lyse per-
manent. Der vil være 8 V DC på
bussen til opladning af moduler,
der forsynes af bussen. Efter ind-
koblingsforsinkelsen afbrydes lys-
dioden i hver busperiode, hvilket
får det permanente lys til at blinke
svagt. Jo flere udgange, der er
aktiveret på bussen, desto mere
blinker lysdioden.

Mulighed for GSM-udvidelses-
modul BH4-CTRLAG
smart-house controlleren kan
forbindes til et GSM-udvidelses-
modul, der gør det muligt at
overvåge og styre smart-house
signaler via sms-beskeder til/fra
GSM-mobiltelefoner.
Sms-beskeder kan anvendes på
tre forskellige måder:

• smart-house controlleren kan
programmeres til at udsende
hændelsesbaserede sms-beskeder.
Hændelsen kan være en kanal,
der aktiveres eller deaktiveres,
eller den kan være et analogt
signal, der overstiger en grænse-
værdi.
• Anmodninger om status for digi-
tale eller analoge data kan sendes
og besvares via sms-beskeder.

• Status for digitale kanaler kan
kontrolleres ved at sende kom-
mandoer via sms-beskeder.

For at kunne benytte GSM-
modulet kræves følgende:

• Et SIM-kort med pinkoden 9090
skal indsættes i hullet på forsiden
af BH4-CTRLAG. SIM-kortet skal
være af 3 V-typen.
• Der skal være en GSM-antenne
sluttet til FME-stikket på BH4-
CTRLAG. Hvis enheden er
omgivet af metal, skal antennen
installeres uden for metal-
omgivelserne.

Mulighed for bus-udvidelses-
modul BH4-CTRLAB-230
smart-house controlleren kan
forbindes med op til tre bus-
udvidelsesmoduler, der hver
repræsenterer et smart-house
netværk med mulighed for
4 x 128 indgange og 4 x 128
udgange.

Controlleren er navngivet BUS 0
og busudvidelsesmodulerne BUS
1, 2 og 3. BUS-navnene anvendes
under konfigurationen af smart-
house controlleren.

Forsyning Bestillingsnr.
115/230 V AC/12 V DC BH8-CTRLX-230

TYPEVALG
Eksternt busmodul BH4-CTRLAB-230
Eksternt GSM-modul BH4-CTRLAG

TILBEHØR

1 stk. smart-house controller BH8-CTRLX-230
1 stk. USB Type B
1 stk. cd-rom SW BH8-CTRLX-230

LEVERANCEN OMFATTER

BH8-CTRLX-230

smart-house controller


