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Energibesparing med trådlösa givare

Energibesparing och mätning med trådlösa givare för Temp, RH, CO2 och VOC

Saving energy, creating comfort

Trådlöst givarsystem

WIRELESS

Allmän beskrivning

OUMANs trådlösa givarsystem är ett enkelt installerat system för trådlös mätning av temperatur,
luftfuktighet, CO2 och VOC. Systemet består av batteridrivna givare samt basstation. Varje
givare kan vid strömsättning också agera router i ett mesh-nätverk. Basstationen har inbyggd
webserver och kan enkelt kopplas ihop med system som kommunicerar Modbus protokoll.
Smarta givare
Alla givare I systemet fungerar i ett självläkande meshnätverk, vilket innebär att
en installerad givare alltid kommer kommunicera med närmaste router, om en
router faller bort så kommer givaren
automatiskt koppla ihop sig med nästa router.

Enkel installation
Installationen av givarsystemet är enkelt och lätthanterligt. Efter att man startat installationsläget i basstationen så
trycker man bara på funktionsknappen
på givaren så är den installerad. Om man
vill kan man samtidigt övervaka installationen via mobiltelefon där man också kan ändra inställningar och namn.

100 givare i samma system
En basstation kan hantera krypterad trafik för 100 st. givare i ett system. Varje
givare med funktioner får en egen modbusadress. Från basstationen kan du enkelt ladda ner modbuslistor för medeltemperatur, batteristatus, larm mm.
Varje basstation har en egen krypterings-kanal, vilket innebär att vid behov
kan man ha flera basstationer i samma
byggnad.

Lokal webbserver
Varje basstation har en inbyggd webbserver där man kan göra inställningar samt läsa av temperaturer mm. Vill
man trenda informationen så kan man
enkelt koppla upp basstationen till Ounet Scada.
= Basstation
BILD 1 Struktur för trådlöst givarnätverk
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= Trådlös routergivare
= Trådlös givare

Att mäta är att veta
I basstationen finns det flera funktioner
som man kan läsa av. Man kan tex
se hur hela nätverket hänger ihop,
hämta ut färdiga medeltemperaturer,
batteristatus, kommunikations kvalité
mm.
Enkelt att koppla till reglercentraler
Basstationen kan enkelt kopplas till en
reglercentral med Modbus RTU. Kopplar man den till Ouman S203, C203 eller
H23 så finns det färdiga program och
funktioner för att tilläggsreglera med
inomhustemperatur.

°C

8 % av tiden utanför gränsvärdena
ÖVRE GRÄNS

Stabilitetsvärde 92%

Energibesparing, varje minut varje dag
Om man kopplar basstationen till undercentralens styrsystem så kan man använda medelvärdet för att ändra kurvan vilket innebär att
du alltid varje minut varje dag kommer ha en
korrekt inställd kurva. I Oumans reglercentraler så finns allt färdigt för energibesparing
med trådlösa givare.
Trenddata
Varje mätvärde I basstationen kan användas för trenddata insamling. Antal punkter
per enhet som kan trend lagras är 200 och
varje punkt kan hantera 10 000 mätvärden.
När punkten är ”full” med mätvärden kommer det äldsta värdet skrivas över till förmån
för det senaste värdet. All den samlade datan kan laddas ner som .CSV fil och användas tex i Excel.
Ungefärlig lagringstid i förhållande till upplösning.
Uppdateringsintervall 1 min – ca 1 vecka
Uppdateringsintervall 5 min – ca 1 månad
Uppdateringsintervall 15 min – ca 3 månader
Uppdateringsintervall 30 min – ca 6 månader
Uppdateringsintervall 60 min – ca 1 år

(tiden inom gränsvärdena)
NEDRE GRÄNS

Övervakningsperiod

Tid

Modbus TCP och Modbus RTU
Via basstationen kan du koppla upp systemet till vilket annat system du vill med hjälp
av Modbus RTU eller Modbus TCP. Från basstationen kan man enkelt ladda ner CSV,
XML och modbusdokument. Om man inte
kopplar samman basstationen med något
annat system kan man ändå komma åt all
information via den lokala webbservern.
Olika givare för olika behov

1: WL-TEMP-RH-WALL 2.1
Väggmonterad batteridriven inomhusgivare, för montering inne i lägenheter.

2. WL-TEMP-RH-WHIP 2.1
Standard tempgivare med luftfuktighet
som är monterad på en kabel, vilket ger
möjlighet att göra mätningar i trånga utrymmen, tex i en vägg.
3. WL-TEMP-RH-CO2 2.1
Väggmonterad givare för temperatur, luftfuktighet och CO2. Givare drivs med 5VDC.

4. WL-TEMP-RH-VOC
Väggmonterad givare för temperatur, luftfuktighet och VOC. Givare drivs med 5VDC.

5. WL-TEMP-RHPD
Väggmonterad givare för temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Med batterier 4 år,
kan även ström sättas med 5VDC.
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WL-BASE Basstation
Kapsling

ABS plast

IP-Klass

IP20

Arbetstemperatur
Startintervall för mätning
Mätintervall
Mått

Installation

Driftspänning

Energiförbrukning vid användning
Kan direktkopplas med
Anslutning på fältbussnivå
på sub-central nivå

20190314

Trådlöst givarsystem

0°C...+50°C
10 sekunder

Kan justeras (1–240 min)
90 x 70 x 59 mm

Monteras på DIN-skena

24 VAC / 5.5 VA eller
20...30 VDC / 3W.
Om spänningen är 10-20
VDC fungerar AO-utgången inte ordentligt.
12 VDC 160mA
24VDC 85mA
24 VAC 210mA
C203
S203
H23

Modbus RTU
Modbus TCP

WL-TEMP-RH Temperatur och luftfuktighets givare
Kapsling

ABS plast

IP-Klass

IP20

Drifttemperatur
Temperatur mätnoggrannhet mellan +10...60°C
Mätningsområde

Luftfuktighet mätnoggrannhet mellan 20...80%rH
Mätningsområde
Extern anslutningsterminal (AUX)
Temperatur
Mätområdet
Mätområde (25 °C)
0-10VDC
Mätområdet
Mätnoggrannhet

Extern strömförsörjning
- vid användning som icke-routing temperaturgivare
- vid användning som routertemperaturgivare)
Temperaturgivare:

- Inbyggd antenn
- Mätningen är oberoende av batteriets kapacitet
- 869 MHz

Drifttid batterier (tillbehör)
Energizer L91 Ultimate Lithium 3100 mAh:
15 min minuters mätintervall
60 min minuters mätintervall

Extern strömförsörjning (funktion som routing
temperaturgivare)
Mått

Installation
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0°C...+50°C
+ 0.3°C
-30...+100°C
±3 %rH
0...100 %rH

-30°C...+50°C
± 0.3°C
skalbar
0.5% / 50mV
2 x AA batterier
5...24 VDC
9.5 - 15 år
12 - 20 år
5 VDC

90 x 96 x 26 mm

Utanpåliggande

