Moduł przekaźnikowy MREL-2p
MREL-2s

OPIS MODUŁU
Przeznaczenie
Moduł MREL-2p jest składnikiem systemu
Ampio SmartHome. Posiada dwa wyjścia przekaźnikowe, dwa
wejścia zwierane do masy oraz możliwość
podłączenia do sześciu czujników 1-Wire (np. temperatury,
wilgotności). Na froncie modułu znajdują się diody
sygnalizacyjne LED. Zielona dioda LED sygnalizuje
komunikację po szynie CAN-Bus:
cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. - komunikacja
CAN-Bus prawidłowa
cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. - moduł nie odbiera
informacji od pozostałych modułów Ampio
cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. - moduł nie może
wysłać informacji w szynę CAN-Bus
Przykładowe zastosowania:
sterowanie oświetleniem,
sterowania urządzeniami napędowymi,
dowolnymi urządzeniami o maksymalnym napięciu
zasilania do 230V, których pobór prądu nie przekracza 10A.
podłączenia cyfrowych czujników (np. Temperatury
DS18B20) zgodnych z magistralą Dallas 1-Wire
Sterowanie modułem odbywa się poprzez magistralę CANBus. Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11-16V DC.
Moduł wyposażony jest w dwa wejścia, dwa wyjścia
oraz wejście cyfrowego czujnik One Wire (DS18B20).
Wejścia możemy wykorzystać, np. do podłączenia
klasycznych włączników oświetlenia.
Do modułu można dołączyć do 6 czujników
temperatury ﬁrmy Dallas DS18B20. Wyniki pomiarów
temperatury możemy wykorzystać w dowolny sposób,
do wykonywania określonych operacji, np. od zamykania
rolet, włączania/wyłączania pomp, zaworów, po
prezentowanie na włącznikach dotykowych z
wyświetlaczami, czy obrazowanie w aplikacjach natywnych.

Programowanie modułu odbywa się za pomocą specjalnego
programatora, dostępnego dla autoryzowanych instalatorów,
oraz programu Ampio SmartHome CAN Konﬁgurator.
Dzięki niemu możemy skonﬁgurować sposób w jaki moduły
mają reagować na wejścia i inne informacje z magistrali CAN.
Dane techniczne:
Napięcie zasilania modułu
Pobór prądu *
Liczba wyjść przekaźnikowych
Obciążalność wyjścia (OUT1,2)
Maksymalne napięcie przełączane
Liczba wejść modułu
Złącze 1-Wire

11 - 16V DC
15 mA
2
10A
230V
2
tak, do 6 czujników

Wymiary:
szerokość
wysokość
głęokość

47mm
47mm
20mm

* - Podana wartość, jest wartością prądu spoczynkowego,
czyli bez wysterowanych
przekaźników sterujących
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Moduł przekaźnikowy MREL-2s
MREL-2p

WYMIARY MODUŁU
Wymiary podane są w mm
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Moduł przekaźnikowy MREL-2p
MREL-2s

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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