S203

Trīs kontūru regulators
- 2 apkures kontūru vadība
- 1 mājas karstā ūdens kontūra vadība
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Saving energy, creating comfort

Modernizētais apsildes regulators

Ouman S203 ir jauna uz sienas montējamu apsildes regulatoru paaudze. Šī regulatora daudzpusība, viedā konstrukcija un atvērtība padara to par ideālu apsildes regulatoru visām ūdens cirkulācijas apsildes sistēmām. Ouman
S203 ir patiešām viegli lietojams — informatīvā displeja panelis un GSM vadība nodrošina uzticamu lietošanu vienmēr un visur! Ouman S203 var pievienot Ounet pakalpojumiem, dodot iespēju šo regulatoru viegli un informatīvi
lietot caur internetu.

Uzlabota apsildes regulēšanas
tehnoloģija
Regulatorā Ouman S203 izmantota jauna,
uzlabota regulēšanas tehnoloģija. Tajā ir
vairākas funkcijas, kuras uzlabo regulēšanu un taupa enerģiju. Tajā ir arī daudzas
noderīgas automātiskās funkcijas, kuras
augstu vērtē automātikas profesionāļi.
Apsildes sistēmu veidi
- Radiatoru apsilde
- Grīdas apsilde
- Gaisa kondicionēšanas priekšregulēšana
- Karstā ūdens regulēšana
Siltumenerģijas ražošanas veidi
- Centralizētās siltumapgādes siltummaiņi
- Katlu iekārtas
- Akumulatori
- Centralizētās siltumapgādes apakšstacijas
- Zemes apsildes sistēmas
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Viegli pielietot
Iepriekš ieprogrammēta uzstādīšanas
procedūra vada jūs, kad sākat regulēšanas kontūru izmantošanu, kā arī
palīdz veikt svarīgākās atlases. Pamatojoties uz jūsu veiktajām atlasēm, S203
jums piedāvā konfigurācijas optimālos
iestatījumus. Vairumā gadījumu šie iestatījumi ir piemēroti kā tādi, un jums nav
jāveic turpmākas izmaiņas.

Tālvadības opcijas:
-- GSM tālruņa izmantošanai ir nepieciešams, lai GSM modems papildaprīkojums) būtu pievienots regulatoram.

Tendenču grafiskais rādījums
atvieglo precīzo ieregulēšanu
Ouman S203 grafiski parāda padotā
ūdens temperatūras izmaiņu tendences,
tādējādi regulēšanas process ir vieglāk
saprotams. Tendenču rādījums īpaši atvieglo precīzo ieregulēšanu regulatora
uzstādītājam.

-- Lokāla tīmekļa servera tālvadība un
pārraudzība (papildaprīkojums).
-- Uz internetu balstīta tiešsaistes
vadības programmatūra (papildaprīkojums) profesionālai tālvadībai un
pārraudzībai.
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Informatīva sildīšanas līkne

Mājas karstā ūdens regulēšana

Lai apsildes regulēšana veiktos labi, jūsu rīcībā jābūt pareizā veida regulēšanas
līknei. Jūs varat atlasīt lietošanai 5 punktu regulēšanas līkni.

Regulatoram Ouman S203 ir ļoti pārdomāti.izstrādāts mājas karstā
ūdens taupīšanas algoritms, kas garantē baudāmu dušu pat ļoti smagos
regulēšanas apstākļos. Savlaicīga regulēšana un ātrās darbības funkcija uzlabo
regulēšanu situācijās, kad patēriņš strauji mainās.

Tiek ņemtas vērā
iekārtu atšķirības
Āra temperatūras mērījumu aiztures funkcija
ņem vērā strukturālās atšķirības starp objektiem. Strauju āra temperatūras izmaiņu laikā
regulators nemaina padotā ūdens temperatūru
tādā pašā tempā, bet izmanto vidējo temperatūru, kas izmērīta ilgākā laika posmā.

Divi atsevišķi regulēšanas
kontūri apsildei
Ar S203 ir iespējams neatkarīgi regulēt
divus atsevišķus apsildes kontūrus. Tas
nozīmē labāku energoefektivitāti un
uzlabotu dzīves komfortu, kā arī konstrukciju aizsardzību.

Daudzpusīgi mērījumi un
digitālās ieejas
-- Konfigurējamas un nemaināmas universālās ieejas un impulsu ieejas
-- Mērījumu datus var nolasīt arī no kanāla

Viegli uzstādīt
S203 ir paredzēts uzstādīšanai daudzās
vidēs. Tā izmērs ir mazs, tāpēc tā
uzstādīšanai vietu atrast viegli, tādējādi
tas ir piemērots arī renovācijas nolūkiem.
Šo regulatoru var uzstādīt arī, piemēram,
individuālajā siltummezglā. Plašā savienojumu vieta atvieglo kabeļsavienojumu
uzstādīšanu un tādējādi paātrina
pievienošanu un nodošanu ekspluatācijā.

Daudzpusīgas trauksmes
funkcijas
Iekšējie trauksmes signāli
— Sensora atteice
— Pārkaršanas risks
— Novirzes trauksme
— Sasalšanas risks
Ārējie trauksmes signāli
— Tīkla spiediena trauksme
— Trauksmes signālu informācija par sūkņa
darbības režīmu
— Trauksmes signālu informācija par
sūkņa maksimālstrāvas aizsardzību

Cirkulācijas sūkņa vadības
iedarbes
- Vasaras sezonas sūkņa apturēšana
- Manuāla IESL./IZSL. vadība

Rudens žāvēšanas funkcija
Rudens žāvēšanas funkcija noteiktā laika
periodā rudenī paaugstina padotā ūdens
temperatūru. Tas samazina ēkas mitrumu,
tādējādi nav jūtams tāds drēgnums, kāds
parasti ir vasaras beigās.

Viegli atjaunināt
Kontrollera
programmatūras
atjaunināšana ir ātra un viegla. To var
atjaunināt, izmantojot SD atmiņas karti.

S203
Visu izmēru
iekārtām

Tehniskā informācija
Izmēri 		
platums 230 mm, augstums 160 mm, dziļums 60 mm
Svars
1.3 kg
Aizsardzības kategorija
IP 41		
Darba temperatūra
0 ºC…+50 ºC
Uzglabāšanas temperatūra
-20 ºC…+70 ºC
Elektroapgāde L (91), N (92)
- Darba spriegums /
nepieciešamā jauda
230 Vac / 200 mA
- Iekšējā 24 V strāvas padeve.
Kopējās slodzes maksimālā
kapacitāte: nepārtraukti
1 A/23 VA
- Priekšējais drošinātājs
maks 10A
Mērījumu ievades:
- Sensora mērījumi (11-26)
Mērījuma kanāla precizitāte:
		
- NTC10 elementi: ±0,1 °C starp -50 °C...+100 °C,
		
±0,25 °C starp +100 °C...+130 °C Aprēķinot kopējo precizitāti,
		
ir jāņem vērā arī sensora pielaides un kabeļu ietekme.
- Miliampēru signāls (ievades 22-24)
strāvas ziņojums — 0-20 mA, mērījuma precizitāte — 0,1 mA
- Sprieguma mērījums (ievades 14,17, 22-24) sprieguma ziņojums — 0-10 V, mērījuma precizitāte — 50 mV
- Digitālās ievades (ievades 20-28)
Kontakta spriegums — 15 V līdzstrāva (ievades 27 un 28),
		
kontakta spriegums — 5 V līdzstrāva (ievades 25 un 26)
		
Komutācijas strāva — 1,5 mA (ievades 27 un 28),
		
komutācijas strāva — 0,5 mA (ievades 25 un 26).
		
Pārsūtīšanas pretestība — maks. 500 Ω (aizvērts),
		
min. — 11 kΩ (atvērts).
Skaitītāja ievades (27-28)
Minimālais pulsa garums — 30 ms
Analogās izvades
(53,54,64,66,68,70)
Izvades sprieguma robeža — 0…10 V.
		
Izvades strāva — maks. 10 mA /izvade
15 V izvade (1)
15 V līdzstrāvas izvades maksimālā noslodze 100 mA
24 V maiņstrāvas sprieguma izvades (51, 52) Bez ārējā strāvas avota kopējā nepārtrauktā triaka
		
izvadu un 24 V maiņstrāvas izvadu noslodze ir 24 VA
Simistoru izvades Simistori (55...60)
24 V maiņstrāva. Triaka izvades ir pāros (55, 56), (57, 58) un (59, 60).
		
Katra pāra maksimālais stiprums ir 1 A. Bez ārējā strāvas avota
		
kopējā nepārtrauktā triaka izvadu un 24 V maiņstrāvas izvadu
		
noslodze ir 23 VA
Datu pārsūtīšanas pieslēgumi
- RS-485 kopne (3 un 6) (A un B) Galvaniski izolētas. Atbalsta Modbus-RTU protokolu.
Papildaprīkojums
- OULINK
OULINK adapters S203 ierīcei nodrošina Modbus TCP/IP saskarni.
- GSMMOD5
Pieslēdzot modemu S203 regulatoram, būs iespēja izveidot saziņu, 		
		
izmantojot regulatora teksta ziņojumus, un šādu trauksmes signālu 		
		
informāciju varēs pārsūtīt uz mobilo tālruni ar SMS īsziņu palīdzību.
ATBILSTĪBA
- EMS direktīva
2014/30/EU
- Traucējumnoturība
EN 61000-6-1
- Traucējumemisija
EN 61000-6-3

Ouman S203 ir izmantojams visu veidu
iekārtām ar ūdens centrālapsildi: no
nelielām ēkām līdz plašām rūpnīcām.
S203 ir piemērots dažādu veidu attālās
pārraudzības risinājumiem. Objekta apsildi tagad var pārraudzīt un vadīt no GSM
tālruņa, datora, kā arī no regulatora. Trauksmes ziņojumus var saņemt GSM tālrunī
kā teksta īsziņas.
Ounet
Visai lielas Ouman ēku automatizācijas
sistēmas var viegli attāli vadīt un pārraudzīt,
izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.
Lai izmantotu pārlūkprogrammu, ir jābūt
tīkla adapteram (papildaprīkojums), Ounet kontam, kā arī funkcionējošam tīkla
risinājumam un pietiekamai datu drošībai.
Citas pārraudzības sistēmas
Regulatoru S203 var pievienot citām pārraudzības sistēmām, izmantojot Modbus.

GSM vadība

Kad regulatoram pievienots GSM modems,
saziņai ar regulatoru var lietot GSM tālruni,
izmantojot teksta īsziņas. Var arī sūtīt trauksmes signālus uz pieciem
dažādiem numuriem un veikt atiestatīšanu
ar teksta īsziņu.

Vairāk nekā
apsildes regulators
Versatile measurements
- Ārgaisa temperatūra
- A1 turpgaitas ūdens temperatūra
- A1 telpas temperatūra
- A1 atgaitas temperatūra
- A2 turpgaitas ūdens temperatūra
- A2 atgaitas temperatūra
- A2 telpas temperatūra
- Tīkla spiediens
- K.ŪD. prognoze temperatūra
- K.ŪD. turpgaitas ūdens temperatūra
- Padotā mājas karstā ūdens temperatūra
— Mājas karstā atplūdes ūdens temperatūra
— Kopējā mērīšana

Digitālās ievades (on/off) , e.g.:
- Informācija par sūkņa darbības režīmu
- Trauksmes signālu informācija par
aizsardzību pret pārslodzi
Pulsa mērījumi ievades:
- Ūdens tilpums
- Enerģijas mērījums
Tīkla savienojumi
- Modbus RTU (savienotāji 3 un 6, A un B)
- Izmantojot īpašu Ouman tīkla adapteri, ir
iespējams Modbus TCP/IP savienojums
Līknes veida atlase un paralēla nobīde
- 5 punktu līkne
- Min. robeža
- Maks. robeža

Izpildmehānisma pozīcija
- divi gab. ar 3 punktu vadību, 24 V maiņstrāva
- seši gab. ar spriegumu vadāmi (0 ... 10 V)
Uzmanību! Ar spriegumu vadāmus 0...10 V
izpildmehānismus var savienot kaskādvadībai (2
gab. uz kontūru)
Trauksmes signālu izeja (nepieciešams
palīgrelejs)
Papildu vadības panelis
- Izmantojiet, piemēram, līdz 20 m garu CAT-5 kabeli.
(opcijas)
Tendences žurnālfailu var saglabāt atmiņas kartē
Regulatorā ir integrētas valodu versijas
Iespēja izmantot ārēju 24 V maiņstrāvas
transformatoru

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu produktos bez iepriekšēja brīdinājuma
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