Modul motora pre Niko Home Control
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S týmto modulom môžete ovládať trojmotorové aplikácie ako napr. rolety, žalúzie, záclony alebo markízy.
Stlačením tlačidla môžete taktiež manuálne ovládať každý motor. Prevádzkovú dobu motorov môžete nastaviť pomocou programovacieho softvéru. Pomocou tohto modulu môžete pripojiť dva nulové vodiče; vďaka
čomu budete mať vodiče v rozvodovej skrini vždy úhľadne zoradené. Modul je vybavený šiestimi LED pre
získanie spätnej väzby a jednou stavovou LED a používa veľmi málo energie.

Technické údaje
Modul motora pre Niko Home Control.
• Popis: Modul motora môže obsluhovať tri aplikácie, ktoré sú poháňané motorom napr. rolety, markízy
a žalúzie
Každý modul môže obsluhovať až tri motory. Požadované časy otvárania a zatvárania môžete nastaviť pomocou programovacieho softvéru. Vďaka tomu vždy presne viete v akej polohe sa nachádzajú rolety a to vám
umožňuje nastaviť vami požadovanú polohu. Tlačidlá „D“ môžete použiť na manuálnu aktiváciu alebo deaktiváciu motorov od modulu motora cez bistabilné relé s nízkou spotrebou energie v module. Stav relé sa
zmení iba vtedy, keď ovládač alebo spínač vygeneruje dátový impulz. Majte prosím na pamäti, že manuálna
aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice.
Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.
• na každý modul motora by mala byť pripojená len jedna fáza
• oneskorenie spínania: 0.5 s
• maximálny dovolený počet motorov: 3
• maximálne 6A ny výstupe
• posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
• Pripojovacie svorky: 2 x 8 skrutkové svorky
• Prierez vodičov
– 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
• Rozmery DIN lišty: DIN 4TE
• Rozmery (V x Š x H): 90 x 70 x 66 mm
• Certifikácia: CE

550-00130 - 30-10-2022

90 mm

Rozmery

70 mm

66 mm

Schéma zapojenia

550-00103

+

-

24V DC
MOTOR
POWER SUPPLY

16A
L
N 230V~

550-00130 - 30-10-2022

www.niko.eu

