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Műszaki leírás
   

Világítások vezérlése Nective Light 
készülékkel „Light” - kapcsolt 

világítás üzemmódban
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I. Nective System koncepció, Nective Light
   
A „Light” funkció, kapcsolt világítások okos kialakítására lett fejlesztve. Ezzel az alap-
értelmezett üzemmóddal kerül ki a gyártósorról minden egyes Nective Light készülék.
   

A feladat elvégzéséhez olyan, egyszerűen sorolható DIN sínes megoldást kínálunk a telepí-
tőknek, felhasználóknak és üzemeltetőknek, ami nem bonyolultabb, mint egy lépcsőházi 
automata, vagy egy impulzusrelé. Emellett tartalmazza azokat a fontos alapokat és építő-
elemeket, amelyek segítségével akár önálló, autonóm funkcióban, vagy buszrendszerbe 
integrálva, programozómentesen képes ellátni egy bonyolult világításvezérlést, vagy sokkal 
komplexebb okosotthon rendszerek vezérlését is.
   

Tulajdonságait tekintve a Nective Light készülék egy készülékdobozon belül, helytaka-
rékosabb módon tartalmazza azokat a funkciókat, amiket hagyományos módon, csak 
sorolható, drágább készülékekkel lehetne kialakítani. Mindemellett jelentős többlet-
szolgáltatást is tartalmaz:
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Nective Light V4.0

9 modulhely
+ grátisz analóg kimenetek + diagnosztika + 

+ buszrendszer + kijelző + 25 funkció

  8db 24V meghúzótekercsű      
Impulzusrelé      

8db időrelé      

8db ki-be kapcsoló
       

8+8+6 modul = 22 modulhely
       

- 6 csatlakozóval cserélhető a teljes készülék
- Diagnosztikai funkciók
- Kényelmi szolgáltatások
- Kijelző és navigációs gombok
- Nagy teljesítményű mikrokontroller
- Nem felejtő memória
- Óra, dátum használat
- Szenzorok használata
- Szintek (Zónák, világítási képek)
- Autonóm mód, vagy buszrendszer
- Egyetlen darab már működőképes
- A teljes rendszer lehet akár 100db is

Opcionális szubmodul
a készülék belsejében:
DALI, 0-10V, RS-485 stb.

Hagyományos, DIN sínre
sorolható, moduláris készülékek
és megoldások:
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II. Nective Light világítási megoldások
   
A Nective Light készülékek többféle világítású célú funkciót tartalmaznak. Ezek mindegyike 
összhangban van a többi hasonló üzemmóddal. Ezek előre vannak telepítve, tipizált módon.
   

Világítási célú funkciók:
   

Light, RGB, RGBW, Dimmer, 1 Gombos dimmer, Mozgásérzékelős világítás, Mozgásérzékelős 
dimmer üzemmód. Ezek mindegyike nyomógombos vezérléssel is rendelkezik. A világításokat 
fel-le kapcsoló nyomógombok egyben csoportvezérlőként is működnek ezekben az 
üzemmódokban az alábbi módokon (kivéve az 1 gombos világítás és dimmer módokat):

- Rövid gombnyomás hatására az egyedi világítás kapcsolható fel vagy le, 
legyen az kapcsolt, vagy fényerőszabályozott (dimmelt) áramkör.

- Hosszú gombnyomás hatására minden világítás, lekapcsol, alapértelmezett 
0-s szint esetén. Több szint (maximum 255) beállításával csoportok 
hozhatóak létre.

- Extra hosszú gombnyomás hatására minden világítás felkapcsol. A 
fényerő-szabályozott áramkörök esetében a szabályozott csatornák 
mindegyike 100%-os fényerőre vált.

Fontos azonban tudni a fényerő-szabályozott áramkörök esetén, hogy a csoportos parancs 
hatására maximális fényerő áll be, de az előző állapot elmentésre kerül a készülék nem 
felejtő memóriájába, amit a legközelebbi rövid gombnyomással visszahívhatunk onnan.

Kiegészítés:
   

A fényerő-szabályozó funkciók nem csak DMX512 üzemmód segítségével képesek fényerőt 
szabályozni. A rendszer ugyanolyan egyszerűséggel kezeli a 0-10V-os, a DALI, vagy az SPI 
világítástechnikai rendszereket is. Lehetőség van Ezeket a funkciókat fényszenzorokkal is 
összevonni. Ezek segítségével automatikus fényerőszabályozás is megvalósítható.

550Lux
550Lux



Light – Kapcsolt világítások vezérlése
autonóm módon, egy fázisra

A Nective Light működéséhez elengedhetetlenül szükség van 24V DC táplálásra. Ez biztosítja 
a nyomógombok, a Nective Light és az esetleges szenzorok, tartozékok tápfeszültséggel 
történő ellátását. A Nective System rendszerfeszültsége 24V DC . Természetesen az erőát-
vitelhez 230V váltakozóáramra van szükség (vagy 12/24/36V DC-re), de a készüléken akár 
relénként más fázis is kerülhet bekötésre, azaz két kimenet között megengedett a 400V~. Ezt 
a vastagréteg réz-technológia (4oz) és a nyomtatott áramkörön előre kialakított izolációs 
marások – a kúszóáramutak megnövelése teszik lehetővé.

A készülék egy darab  relés áramköre maximum 6A B karakterisztikájú, vagy 4A C kismeg-
szakítóval biztosítható! Ha a nyolc áramkör összfogyasztása ez alatt van, akkor egyetlen 
kismegszakító is elegendő és felfűzhetőek a közös pontok. A lenti ábra egy ilyen megoldást 
mutat be. Ebben az üzemmódban, ha mind a 8db beépített elektromechanikus relé húzott 
állapotban van, a Nective Light fogyasztása 24V-on 300mA. Más üzemmódokban a „C” 
csatlakozóra kapcsolódhatnak „parazita” fogyasztók. Ezzel kalkulálva 1db Nective Night 
esetén, Maximum 700mA lehet az összfogyasztás. Ezt meghaladó terhelés esetén a beépített 
„öngyógyuló” biztosíték le fog tiltani addig, amíg a túlterhelés fennáll.

Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel 1 fázisról:

Figyelmeztetés!
   

A Nective rendszer tápfeszültsége a 0.4kV-os hálózattól izolálva kell legyen minden esetben. 
Bár megnevezésében a Nulla (N) és a gyengeáramú 0V hasonló nevű, de nem ugyanaz! Nem 
keverhető egymással!

NL.024.EMR
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N
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Nyomó
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Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

78.60.1.230.2403
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Vezérlések

Erőátvitel

Közös +24V

6A B
24V DC

2A C

230V AC

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

Több nyomógomb is
beköthető egyetlen bemenetre

Több fogyasztó is
beköthető egyetlen kimenetre

1 fázisú bekötés,
1 kismegszakítóról

/Erőátvitel/

A1, A2
+24V 0V



Light – Kapcsolt világítások vezérlése
autonóm módon, három fázisra

A funkció kiválasztása után a Nective Light kapcsolt világításvezérlés üzemmódba kerül és 
azonnal használhatóvá válik 8db kapcsolt világítási kör vezérlésére 8db potenciálfüggetlen 
nyomógombról, vagy nyomógomb csoportról. A készülék EMR jelzésű változatai 8db 40.61-
es típusú Finder relét tartalmaznak, de a csatlakozóként bontható sorkapcsok is limitálják a 
maximális terhelést (12A) és a 24 órás üzemmód is, valamint az induktív és kapacitív jellegű 
fogyasztók. Emiatt a Nective Light EMR készülékek egyöntetűen 8x8A kapcsolására lettek 
tervezve, 24 órás üzemmódban. Az SSR változatok maximális terhelhetősége 3A. A maxi-
mális terhelések AC1-en értendőek (Ohmikus jelleg). Biztosítás 6A B vagy 4A C maximum!

Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel szelektív módon
több kismegszakítóról, három fázisú terhelésekkel:

NL.024.EMR
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
autonóm módon, külső DC táplálással

A Nective rendszerben többféle módon is beköthetőek a nyomógombok.
   

A Nective Light készülék „B” csatlakozója 9 pólusú. Ebből az első, azaz a „B0” a közös pont, 
ahová a nyomógombok közös vezetékei beköthetőek, a B1-B8 pontokra kerülnek a 
nyomógombok egyedi vezetékei. Azonban megengedett más, idegen egyenfeszültség 
használata is, ha az nem haladja meg a 80V DC-t és a tápegységének a 0 pontja közösítve 
van a rendszer izolált 0V pontjával, illetve lehetséges a rendszertápegységek +24V DC 
kimenetein is közösíteni a nyomógombokat azzal a megkötéssel, hogy ebben az esetben a 
kötés kikerüli a Nective Light készülékbe épített 700mA-es beépített öngyógyuló biztosítékot. 
Ez műszakilag megengedett, hiszen például Finder tápegységek esetében, maga a tápegység 
is tartalmaz kétféle túlterhelés elleni védelmet.
   

Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel 1 fázisról a tápegység 
közös pontjára közösített nyomógombokkal:

   
Fontos megjegyzés * !
   

A Nective Light készülékek elviselik a 60-80V DC impulzusokat, azonban egyes impulzus 
nyomógombok maximum 30V/50mA-t képesek kapcsolni! Erre oda kell figyelni!

NL.024.EMR

Közös +24V
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
egyszeres tápellátás

A Nective Ligth készülékek képesek autonóm módon is működni, ellátni a kiválasztott 
funkciót de buszrendszerbe szervezve komplexen oldják meg feladataikat, megosztva azokat 
a többi készülékkel.

Egyedi (autonóm) betáplálás a hálózattól izolált 24V/12W-os (0,5A) tápegységgel:

Csoportos betáplálás a hálózattól izolált 60W-os (2,5A) tápegységgel, nincs parazita 
fogyasztó 8x300mA = 2400mA :

Csoportos betáplálás a hálózattól izolált 60W-os (2,5A) tápegységgel, van parazita 
fogyasztó 3x700mA = 2100mA :

Megjegyzés:
   

A Nective Light készülékek buszrendszerben is képesek a buszvezeték L,H sérülése esetén 
ellátni az autonóm feladataikat, ha a tápfeszültségük biztosított.
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Kitáp 1

78.12.1.
230.2400

PSU

2A C

L1 N +24V 0V

2A C

L1 N
+24V 0V

78.60.1.230.2403

PSU

24V DC

230V AC

2A C

L1 N
+24V 0V

78.60.1.230.2403

PSU

24V DC

230V AC

24V 300-500mA

24V 2400mA

24V 2100mA

8db
Kapcsolt világítás
autonóm módban

64db
Kapcsolt világítás
buszrendszeren

24db
Kapcsolt világítás
buszrendszeren

Kitáp 3

Ez a séma szemlélteti
a Nective System minimális

kiépítését.

Beépített 120 Ohmos lezáró ellenállások beiktatása !!

!!

Autonóm módban nem szükséges beiktatni lezáró
ellenállást a CLOSE (A5, A6 pontok összezárásával,

mivel ebben az esetben nincs buszos adás-vétel,
azaz kommunikáció.

NL.024.EMR
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
többoldalú tápellátás

A Nective Ligth készülékeket nem csak egyetlen táplálási határig lehet fűzni. A buszrendszer 
kábelereinek keresztmetszete azonban véges, nem lehet korlátlan teljesítményt ráterhelni.
A Nective rendszer maximális kiépítettsége 100db Nective Light készülék. Ha mindegyiken van 
parazita fogyasztó is, ez maximum 70A-t jelentene 100%-os fogyasztás esetén! Nem 
beszélve az egyenfeszültségű táplálás azon hátrányáról, hogy ekkora teljesítményen már 
jelentős lenne a és a vezetékek melegedése és a feszültségesés is.

Ezt olyan módon lehet elkerülni, ha több ponton történik a rendszer és a busz betáplálása.

Többoldalú betáplálás a hálózattól izolált 60W-os (24V/2,5A) tápegységekkel:
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Kitáp 6
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
többféle tápegységgel

A Nective Ligth CE minősítéssel rendelkezik. Megfelel az Európai Unió rá vonatkozó szabvá-
nyainak és előírásainak; LVD, EMC, BACS, HBES. A készülék a követelmények vizsgálati 
szakaszában többféle tápegységgel lett vizsgálva, minősítve és jegyzőkönyvezve. 

Az alábbi tápegységek mindegyikével megfelelő műszaki megoldást kínál a mérések alapján:

Finder 78-as sorozatú DC tápegység család, kedvező ár/ teljesítmény, azonos színben:

Phoenixcontact STEP POWER család, QUINT POWER családok, professzionális megoldás:

Meanwell HDR család, legkedvezőbb ár:

A felsorolt kapcsolóüzemű tápegységeken kívül lehetséges a Nective Light készülékeket akár 
központi transzformátor + graetz egyenirányító híd + pufferkondenzáror segítségével is 
megtáplálni. Ebben az esetben azonban külön figyelni kell a feszültség / áram / teljesít-
mény / melegedés méretezésekre és a Nective Light határadataira!
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Kijelző, menüszerkezet bemutatása

A Nective Light esetében az alapértelmezett beállítás a készülék
kicsomagolása után a „Light”, azaz a kapcsolt világításvezérlés üzemmód.

Így azt nem szükséges kiválasztani, kivéve ha másik üzemmódra lett átállítva a készülék.

A „Light” üzemmód kiválasztása a jobb és bal irányú nyomógombokkal történik. Ha a 
kijelzőn megjelent a kívánt piktogram, a középső nyomógomb hosszú idejű (2s) nyomva 
tartásával válik aktívvá az üzemmód. Ilyenkor a kijelző villan egyet és a kiválasztott „Light” 
üzemmódra áll át a Nective Light készülék. A Light menü további opciókat, almenüket is 
tartalmaz, amit rövid  „ENTER” gombnyomással érünk el. Az almenük opciói lehetővé teszik a 
relészegmensek önálló, jobb kihasználását.

A Light menü almenüinek ikonjai és kezelőszervei:

   

Figyelem!

Az üzemmódok kiválasztása előtt az erőátvitel kismegszakítóit le kell kapcsolni vagy a „D”, 
„E”, „F” csatlakozókat el kell távolítani! A kiválasztott üzemmódnak megfelelő működést a 
beépített led diódák és a bemenetek működtetésével ellenőrízni kell és csak akkor vissza-
dugni a csatlakozókat és visszakapcsolni a kismegszakítókat, ha az elvárt, helyes módon 
működik a készülék! Figyelni kell továbbá a relés szegmensek megfelelő védelmére, az EMR 
változatoknál a 8A-es, SSR változatoknál a 3A-es relénkénti maximális terhelésére és 
megfelelő biztosítására ( EMR: 6A B vagy 4A C, SSR: 2A B )!

Megjegyzések:

A Nective Light készülékek egyszerű, de szakértelmet nem nélkülöző készülékek. Ezért vállal-
juk a helyes beüzemelés és az üzemmódok legjobb kihasználásához elégséges és szükséges 
információk átadását, oktatását és a rendszer helyes telepítésének betanítását.

A Nective Light készülékekben a funkcióknak megfelelően vannak párosítva a bemenetek 
nyomógombjai a relékimenetekkel. A „Light” funkcióban például az 1. nyomógomb az 1. 
relére van hatással és így tovább. Ha például a Relay1; 1-es szintre van kapcsolva, akkor a 
hozzá tartozó nyomógomb is 1-es szintű (Level1) zónaként működik, a Level1-re állított 
világításokat fogja csoportosan működtetni hosszú, vagy extra hosszú gombnyomás esetén.

Light Menü ikonja

Light 1 almenü ikonja

Üzemmód és paraméter
kiválasztó gombsor

Light 8 almenü ikonja

Light menu
Light

Light 1
 

Light menu
Level 1

0
 

Light menu
Light

Light 2
 

Light menu
Light

Light 3
 

Light menu
Light

Light 4
 

Light menu
Light

Light 8
 

Light menu
Auto off time 1

OFF
 

Light menu
Relay 1

OFF
 

Light 1 almenü paraméterei

Szintek beállítása Időzítés beállítása Kézi (manuális) működtetés

ENTER

Light menu
Input zone 1

0
 

Light menu
Output zone 1/3

0
 

Szintek beállítása



Kijelző, menüszerkezet, almenük, szintek

A Nective Light készülék programozást nem igényel. Alapértelmezésben
olyan beállításokat tartalmaz, amelyek segítségével azonnal használható.

Azonban van mód a Light funkciót paraméterekkel is ellátni. Ezek segítségével lehetséges 
például szintek (level) kialakítása akár egyetlen készüléken belül, akár a teljes rendszerre 
vetítve. Így lehetséges például a világításokat az alapértelmezett beállításoktól eltérő cso-
portokban is kezelni.

A szintek beállítása minden funkcióban megtalálható, ahol elvárt a csoportos működtetés.
Az alapértelmezett szint száma: 0 (Nulla).

Ez a kijelzőről is leolvasható a menük, almenük opcióiban:

Mire is jók a szintek?

A Nective System alapértelmezett módon tartalmaz kényelmi funkciókat. Rövid gomb-
nyomásokkal lehet impulzusrelé-szerűen működtetni minden egyedi áramkört. Azonban 
bármelyik ( alapértelmezett 0-ás szintre igaz ) nyomógomb hosszú megnyomásával például 
lekapcsolható minden áramkör, valamint extra hosszú gombnyomással felkapcsolható 
minden áramkör.
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Almenü ikonok – 1-8 áramkörök

Light 1 almenü (1. relé és nyomógomb áramkörök)

Light 8 almenü (8. relé és nyomógomb áramkörök)

Light menu
Light

Light 1
 

Light menu
Level 1

0
 

Alapértelmezett szint értéke (0)

Light menu
Light

Light 2
 

Light menu
Light

Light 3
 

Light menu
Light

Light 4
 

Light menu
Light

Light 8
 

Light menu
Level 1

1
 

Light menu
Level 1

2
 

Light menu
Level 1

255
 

Maximálisan használható szintek értéke (255) relénként

Light menu
Level 8

0
 

Light menu
Level 8

1
 

Light menu
Level 8

2
 

Light menu
Level 8

255
 

Opciók - Módosítható értékek (0-255)

Újdonságok:
A 3.0 , 4.0 Light készülékekben lehetőség

van külön bemeneti- és kimeneti zónákat is beállítani,
összerendelni. Így már egyetlen gomb rövid megnyo-

másával is el lehet érni csoportokat, zónákat.
Például világítási képeket.

Főmenü ikon – Light üzemmód



Light almenü, szintek

Hogyan lehetséges megoldani azt, ha például nem szeretnénk, hogy
minden világítás egyszerre lekapcsoljon? Hogyan lehet beállítani?

Vegyünk egy egyszerű példát.

Adott egy többszintes épület, ahol az a feladat, hogy minden
szinten önállóan lehessen az összes világítást fel- és lekapcsolni.
A másik szintre azonban ez ne legyen hatással, de például a por-
tásfülkéből mindegyik szint egyszerre lekapcsolható legyen.

Ehhez nem kell mást tennünk, mint az 1. emeleten lévő összes vi-
lágítási áramkör Level (szint) beállítását átállítani 0-ról 1-re.
A 2. emeleten lévő összes világítást 0-ról 2-re.

Így a 2. emeleten lévő összes gomb is 2. szintre kerül. Azaz bár-
melyik hosszú megnyomása esetén lekapcsol a teljes 2. szint vilá-
gítása. Az 1. emeleten lévő bármelyik gomb hosszú megnyomása
esetén pedig az 1. emelet összes világítása. Mivel a portás szint
0 maradt és ez az alapértelmezett (master) szint, így a 0. szinten
lévő nyomógombok hosszú megnyomásával a teljes épület
összes szinti és egyedi világítása is lekapcsolható.

Azonban mivel sokkal több szint beállítási lehetőség van, akár úgy is kioszthatóak ezek a 
szintek, hogy például a földszint az 1-re van állítva, az 1. emelet 10-re, a második emelet 
20-ra és egyedül a portásfülkében van 0-s szintű nyomógomb. Így mindenki a saját szintjét 
hosszú gombnyomásokkal le tudja kapcsolni (vagy extra hosszú gombnyomással fel), a 
portásfülkéből azonban egyedüli módon le vagy felkapcsolható az összes szint egyszerre, 
vagy ha a portásnál 4 nyomógomb van 4 különböző szintre állítva, akkor ő mindegyik szintet 
tudja egyesével és egyszerre is fel és lekapcsolni.

A Nective System egy többrétegű rendszer. Ez azt jelenti, hogy ezek a rendszer alapértel-
mezett hardveres, vezetékes beállítási lehetőségei. Ezt akkor is tudja ha nincs internet, nincs 
Nective LAN modul, vagy éppen Nective HUB a rendszerben.

LAN modul és applikáció esetén azonban szkenáriók segítségével ez a tudás tovább bővít-
hető. Az applikáció képes felismerni a hardveren beállított szinteket és ezeket már csopor-
tokként, időzítve, vagy dátumhoz eseményhez is képes rendelni. Ezeket a beállításokat a 
Nective rendszer fizikai rétege tárolja, azaz bármi történik a távvezérlő telefonnal vagy az 
internetkapcsolattal, a szkenáriókat akkor is képes végrehajtani.

Megjegyzés:

A Nective System rendszerben az alapértelmezett szint beállítás a 0 (nulla), ami egy master 
beállítás, azaz minden be és kimenetre nézve kötelező. A szintek maximálisan beállítható 
száma: 255. A 0-tól eltérő szintbeállítások önálló csoportként működnek, de a 0-s szint 
csoportos parancsa az összes többi szintre nézve is kötelező érvényű. 

Ha nincs 0-s szint beállítva, akkor nincs olyan csoport, vagy szint, ami mindent lekapcsolna.

 Nective Light készülék Light üzemmód www.nective.hu

 Rev 1.0 13

II. Emelet                                

I. Emelet                                

Fsz. 0

Light menu
Level 4

20
 

Light menu
Level 1

0
 

Light menu
Level 2

1
 

Light menu
Level 3

10
 



Kijelző, menüszerkezet, almenük, időzítések

A Nective Light készülék további almenüket tartalmaz. Lehetőség van
például időzítést rendelni minden egyes reléhez.

Az almenü rendszerben, ha a szükséges relét kiválasztottuk és beállítottuk a kívánt szinteket, 
a következő, jobb oldali navigombbal elérhető funkció az időzítés lehetősége (Auto off time).

Alapértelmezett állapotban ez a menüpont „OFF” azaz kikapcsolt állapotban van. Ez azt 
jelenti, hogy nincs beállított időzítés. Ez az időzítés az utolsó nyomógomb megnyomástól 
indul az adott (1-8) áramkörön. A nyomógomb megnyomásától számítva a beállított 
időzítésig tart, majd kikapcsolja automatikusan a kívánt kört. Így például úgy is működhet 
egy reléáramkör, mint egy önálló, lépcsőházi automata. Nem kell foglalkozni a világítás 
lekapcsolásával, azt a Nective Light megoldja. De ugyanígy felhasználható például mellék-
helyiségek utószellőztetésére is, így nincs szükség külön időzítők beépítésére, elegendő csak 
beállítani a kívánt időzítést. 

   

Megjegyzés:
   

Előfordulhat, hogy mind az időzítéseket, mind a szinteket annyira sikerült elállítani, hogy 
már nem tudni, honnan indultunk, mi az alapbeállítás. A kívánt funkció, főmenü 
piktogramjánál egy hosszú 2másodperces gombnyomással, az alapértelmezett értékek 
visszaállítódnak a gyári állapotra.
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Főmenü ikon – Light üzemmód

Light 1 almenü (1. relé és nyomógomb áramkörök)

Light 8 almenü (8. relé és nyomógomb áramkörök)

Light menu
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Light 1
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Auto off time 1
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Alapértelmezett
időzítés (OFF)
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Light menu
Auto off time 1
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Light menu
Auto off time 1
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Light menu
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Maximálisan használható
Időzítés

akár 4 hét relénként

Light menu
Auto off time 8
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Light menu
Auto off time 8

1 min
 

Light menu
Auto off time 8

2 min
 

Light menu
Auto off time 8

672:00
 

A kiválasztott relé
és nyomógomb
áramkör száma

Light menu
Level 1

0
 



Kijelző, menüszerkezet, almenük, zónavezérlés

A Light üzemmód következő almenüje lehetőséget ad a bemenetek és
kimenetek közötti bonyolultabb összefüggések kialakítására.
   

A Light menü zónavezérlés almenüje

Ez a funkció teszi lehetővé például világítási képek kialakítását. Az eddig is megvolt a Nective 
rendszerben a hosszú és extra hosszú gombnyomások, csoportos működtetések segítségével, 
azonban ez a mód lehetővé teszi ugyanezen funkciók rövid, azaz normál gombnyomásos 
működtetését előre meghatározott nyomógombokról. Ez bármikor átalakítható, bővíthető, 
törölhető, átstrukturálható a kijelző és a navigombok segítségével.

Megjegyzés:
   

Egy Input zone-hoz tetszőleges mennyiségű Output zone rendelhető. Egy Outputhoz azonban 
maximum 3 Input zone (3/1, 3/2 3/3). 
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Főmenü ikon – Light üzemmód

Light 1 almenü (1. relé és nyomógomb áramkörök)

Light 8 almenü (8. relé és nyomógomb áramkörök)
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Alapértelmezett
állapot (0)
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Light funkció, zónák, példa

Hogyan lehetséges megoldani azt, ha rövid megnyomással szeretnénk
Például világítási képeket, csoportokat működtetni?

Újfajta megoldások és szemlélet a világítástechnikában.

A Nective 3.0, 4.0 készülékek fejlesztése jelentősen felgyorsult.
Így lehetőség van a LAN modul segítségével Internetes time-
szerverek használatára, így pontosabb rendszeridő használható,
valamint lehetőség van a LAN modul saját firmware és a Light
modulok firmwarének rendszerszintű frissítésére online módon.
   

Az új frissítések már tartalmazzák az úgynevezett zónavezérlés
funkciókat. Így minden egyes bemenet menüjéből elérhető az:
„Input zone” illetve az „Otutput zone” lehetőség.
   

Ha egy nyomógombról több áramkört is szeretnénk egyszerre
kapcsolni, arra több lehetőség is van:
   

1.) Szintek beállításával hosszú és extra hosszú gombnyomások
segítségével, ahol az extra hosszú gombnyomással az azonos
szintre (level) beállított áramkörök felkapcsolnak, hosszú gomb-
nyomásra pedig lekapcsolnak. Ez a megoldás LAN modul és in-
ternet nélkül is beállítható, használható, átvariálható.
   

2.) LAN modul és applikáció segítségével például szkenáriókat lehet létrehozni, ami 
összerendeli a kívánt bemeneteket és kimeneteket. Például a kimenet figyeléséhez rendel más 
áramköröket. Az applikációra a szkenárió létrehozása és aktiválása után már nincs szükség a 
fizikai működtetéshez. Applikáció segítségével a szkenárió tetszőlegesen aktiválható, 
deaktiválható.
   

3.) LAN modul és internet nélkül is létrehozhatóak világítási zónák. Például egy Light modul 
bemenetét ha 1. Input zone ra állítjuk és tetszőleges, másik Light modulok, vagy akár 
ugyanazon modul egyéb kimeneteit 1. output zone-ra állítjuk, akkor ezek összerendelődnek. 
Azaz a gomb megnyomása után már nem csak a saját kimenetét kapcsolja fel, vagy le, 
hanem a többi 1-zone kimeneteit is. Ettől függetlenül minden be és kimenet páros megtartja 
a fizikai kapcsolás lehetőségét a saját nyomógombjáról is. Azaz a zone 1 csak egyfajta 
master vezérlést hoz létre.
   

A Nective Light készülékek segítségével ilyen módon már számítógép és programozó nélkül is 
lehetséges bonyolultabb világítási megoldások kialakítása. Mindehhez elegendő a kijelző és 
a navigombok segítségével beállítani a kívánt összképet. A rendszer így nem függ operációs 
rendszerektől, szoftver verzióktól és programozóktól, akik személyesen kellene, hogy kötőd-
jenek az épülethez fizikai és anyagi értelemben. Ha a felhasználó túlságosan belebonyolódna 
a beállításokba, elegendő a főmenüben a középső navigombot hosszan megnyomni. Akkor 
újra kiválasztásra kerül az eddigi világítási mód, de törlődik minden szint és zónabeállítás, 
azaz a készülék alapállapotra tér vissza. 0-s zóna minden áramkörön és nincs input, illetve 
otuput zóna összerendelés az adott készüléken. Ha egy áramkörön kiválasztásra került már 
egy output zóna, de más gombról is szeretnénk további világítási képeket létrehozni, akkor 
van mód még további 2 output zóna használatára áramkörönként. Azaz 1db áramkör 3 
világítási képben és a saját áramkörében is szerepelhet. Ha a zónában van kapcsolt és 
fényerőszabályozott világítás is, akkor a fényerőszabályozott áramkör megtartja a legutolsó 
egyedi fényerő értékét és azon kerül bekapcsolásra.
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Kijelző, menüszerkezet, almenük, kézi vezérlés

A Light üzemmód következő almenüje lehetőséget ad a bemenetek bekö-
tése nélkül, vagy azok hibája esetén – kézi működtetésre.
   

A Light menü kézi vezérlés almenüje

Ez a funkció a későbbiekben is hasznos lehet, például egy meghibásodott kábel, vagy nyo-
mógomb esetén, ha fel, vagy le kell kapcsolni egy-egy áramkört.

Ha a hiba a nyomógombok felől érkezik, akkor a „B” csatlakozóként bontható sorkapocs el-
távolításával leválasztható a Nective Light készülékről a hibás nyomógomb csoport és 
tesztelhetővé válik a készülék. 
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Főmenü ikon – Light üzemmód

Light 1 almenü (1. relé és nyomógomb áramkörök)

Light 8 almenü (8. relé és nyomógomb áramkörök)
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Kézi működtetésre már a beüzemelések során szükség lehet, amikor az 
erőátvitel kialakításra került, a fogyasztók be vannak kötve, vagy legalább 
egy próbaizzó fel van szerelve, vagy már van valamilyen ideiglenes 
világítás. A szerelvények, nyomógombok ilyenkor még nincsenek felszerelve, 
de a Nective System a kézi üzemmód segítségéve képes akár diagnosztikai 
jelleggel is segíteni a telepítőket a kézi működtetés használatával. A 
funkció segítségével egyesével kiválaszthatóak a relékimenetek 1-től 8-ig. 
A kiválasztott relékimenetek pedig a fel-le navigombok segítségével 
aktiválhatóak, deaktiválhatóak. Így könnyedén le lehet próbálni 
programozók nélkül is a teljes rendszer összes kimenetét.

Megjegyzés:
   

Van lehetőség DIP kapcsolós modul használatára is diagnosztikai 
céllal. Ez önálló termékként megvásárolható. Használatához 
elegendő eltávolítani a „B” csatlakozót és a helyére bedugni a DIP 
modult.



Light – Kapcsolt világítások vezérlése
buszrendszerbe szervezve

A Nective Light készülék egyik újdonsága egy sorolható készülék tulajdonságaihoz képest, 
hogy a CAN buszrendszer segítségével meg lehet többszörözni a funkcióit. Így bár egyetlen 
készülék önmagában is működőképes, de akár 100db Nective Light is működhet egy komplex 
rendszerben, lehetővé téve például akár 800db fényforrás kapcsolt világításként történő 
működtetését, de figyelembe véve a többi funkcióját, akár egy teljes okosotthon is kiépíthető 
a segítségével úgy, hogy nem igényel programozást! Ehhez csak fel kell fűzni a készülékeket 
egymással, buszkábel segítségével.
   

Több Nective Light készülékkel kialakított buszrendszer alapú világítás:

A buszkábel elosztón belül lehet egyszerű MKH vezeték is, ahol a színek segítségével megkü-
lönböztethető például mind a 4 buszvezeték: Piros (+24V), Fekete (0V), Sárga (CAN L), Fehér 
(CAN H). De lehet CAT 5 UTP patch kábel is (sodrott), vagy KNX JYST-Y x2x0,8mm2 busz-kábel 
is. A Nective rendszerben A CAN busz képességeinek megfelelően 1600m maximális buszkábel 
hossz a megengedett. Ha több (akár 100db) Nective Light egy buszra van fürtözve, az olyan 
csoportos működtetések, mint például a hosszú és extrahosszú gombnyomások – 
átöröklődnek egyik készülékről a másikra. Így lehetővé teszi a rendszer, hogy például egy 
bárhol az épületben elhelyezett világításvezérlő nyomógombról akár a saját zónái, akár a 
teljes épület összes világítása lekapcsolható legyen. A 24V-os tápegység méretezésénél itt 
figyelembe kell venni azt, hogy a készülék áramfelvétele 8db meghúzott relé esetén 300mA. 
Így például a 24V-os tápfeszültséget 8 modul esetén egy 2,5A-es tápegység képes ellátni. 
Azonban a készülék képes „parazita” fogyasztók ellátására is, maximum 400mA-ig. Ebben az 
esetben 1db 2,5A-es tápegység mindössze 3db Nective Light táplálására elegendő. 
Megengedett a több tápegységgel történő egyidejű táplálás, csak közösíteni kell a 24V 0V-os 
pontjait.
   

Figyelem! A betáp (izolált) „0V” nem keverendő az erőátvitel Nulla vezetőjével, sem a P vezetőjével!
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
világítással együttműködő áramkörök

A Nective Light készülék Light üzemmódban nem csak világítások kapcsolására használható.
Tipikusan előfordulhat, hogy pont nincs kihasználva mind a 8db relés áramkör. Ha van rá 
szabad be és kimenet, felhasználható  például mellékhelyiség(ek) utószellőztetésére is a 
funkció. Ebben az esetben a fogyasztó bár nem világítás, de sok esetben a világításhoz 
hasonló a használata. LAN modul is beépíthető a Nective rendszerbe. Ennek a készüléknek az 
a feladata, hogy átlássa a teljes Nective rendszert és láthatóvá tegye, kellően biztonságos 
módon az applikáció felé is. Azonban számos további kényelmi megoldást is lehetővé tesz. 
   

Ilyen tipikus, kényelmi megoldások a szkenáriók. Van rá lehetőség, hogy szkenáriók 
(jelenetek) segítségével összetett működtetésekre bírjuk a rendszert.
   

Vegyünk egy példát. A Nective Light első 3 be és kimenetét állítsuk be 1-es szintre. Ez azt 
jelenti hogy közös szintre vontuk őket.
   

Az 1. nyomógomb és kimenet páros: mennyezeti világítás egy mosdóban
A 2. nyomógomb és kimenet páros: tükör világítás
A 3. nyomógomb és kimenet páros: szellőztetés
   

Ezt a 3 áramkört úgy is össze tudjuk rendelni egy szkenárióban, hogy például figyeltetjük a 
rendszerrel az 1. kimenetet. Ha aktívvá válik, akkor az 1. szint többi résztvevője is legyen 
aktív. Ezzel elérhető, hogy bár egyetlen nyomógombot nyomtunk csak meg, mégis 
mindhárom fogyasztó egyszerre felkapcsol. Ha a ventilátor 3. áramkörének adunk egy 
időzítést, akkor a lámpák lekapcsolódhatnak, de a ventilátor az időzítés leteltéig 
utószellőztethet. Kilépéskor akár egyesével is lekapcsolhatóak a lámpák, akár hosszú 
gombnyomással mindegyik fogyasztó egyszerre lekapcsolódhat, vagy beállítható az is, ha a 
2. nyomógombbal történik a lekapcsolás, azt kövesse le az első világítás is, de a ventilátor 
menjen tovább.
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Tipp:
A Nective Light készülék

erősáramú „F” csatlakozóján
az utolsó 3 sorkapocs pont
csak egymással van belül

összekötve. Így az alkalmas
vezetékek toldására

2,5mm2 keresztmetszetig
és maximum 12A-ig.



Kapcsolat: Nective  Kft.
   

Ügyfélszolgálat: +36 70 678 48 00
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 29. A. ép.

Iroda: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b 
     Telefon: +36 30 864 6427 / +36 30 982 7615

   E-mail: info@nective.hu
  

https://nective.hu
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