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Lysintensitetssensor

BSH-LUX
AnaLink sender med indbygget lysintensitetssensor
Måleområde: A: 5-5.000 lux, B: 3.000-300.000 lux
Anvender kun én kanal
Kanalkodning via BGP-COD-BAT
Let at montere
Forsynet via smart-house

Strømforsyning Forsynet via smart-house

Nominelt strømområde < 4 mA

FORSYNINGSSPECIFIKATIONER

Forsyning Bestillingsnr.
Via smart-house BSH-LUX

TYPEVALG

Kanalprogrammering BGP-COD-BAT

Kanaltildeling 1 kanal, frit programmerbar

Ydre forhold
Tæthedsgrad IP 44
Driftstemperatur -10 - +60 °C

Tilslutning
Skrueterminal Ben 1: smart-house

Ben 2: Jord

GENERELLE SPECIFIKATIONER
Hus
Materiale ENSTO Cubo D 050504

Hus Lexan (polycarbonat)
Stik Nylon

Farve Gennemsigtig/offwhite
Dimensioner (B x H x D) 55 x 53 x 36 mm

Indstillinger Område A: 5-5.000 lux

Område B: 3.000-300.000 lux

Området ændres vha. kontakt

Lysmåleområde 5 lux - 300 klux
Karakteristisk afvigelse -20- +20 %
Målefejl ved given drift temperatur -30 - +30 %
Reaktionstid 6-34 sek.
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DIMENSIONER/FORBINDELSESDIAGRAM

Alle dimensioner
opgivet i mm

smart-house kanaltildeling
Lux-sensoren sender lysværdien vha. AnaLink princippet, dvs. sensoren
sender værdien serielt på én kanal.

Lux-sensoren sender sin AnaLink værdi logaritmisk. Hvis lux-værdien
overføres til en ekstern enhed, skal denne enhed understøtte følgende
logaritmiske funktion:

Område A:
Lux = 5 · 10 og

Område B:
Lux = 3.000 · 10

Montering

Sollysbeskyttelse
Som tommelfingerregel skal lux-sensoren BSH-LUX monteres, hvor
lyset trænger ind i det rum, der skal overvåges, f.eks. på den mur, hvor
vinduerne skal blændes af rullegardiner. Hvis sensoren overskygges
af et udhæng på taget e.lign., øger dette mørket omkring sensoren,
hvilket i forbindelse med en lysdæmperfunktion vil få lysdæmperen til
at aktiveres for tidligt og deaktiveres for sent.

Tusmørke
I tusmørkefunktionen skal BSH-LUX monteres på den mur, der vender
mod nord, så sollyset ikke kan nå lux-sensoren.

Hvis lux-sensoren anvendes til at styre en lyskilde, skal der i størst
muligt omfang undgås et optisk feedback fra lyset, eftersom lysniveauet
påvirker lux-sensoren, hvilket kan medføre uønskede til/fra-cykler.
Dette kan undgås ved at anbringe lux-sensoren på en sådan måde,
at lyskilden ikke påvirker sensoren.

Når overvågningsstedet vælges, skal der også tages højde for
miljømæssige påvirkninger (støv, snavs, sne), eftersom disse i det lange
løb kan påvirke enhedens lysfølsomhed.
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