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I. Nective System koncepció
Cégünk több mint 30 éves telepítői, fejlesztői és gyártói tapasztalatból merítve hozta létre
a Nective System lakásautomatizálási rendszert. A fejlesztés célja, olyan készülék, készülékek és rendszer létrehozása volt, ami korszerű alapokra épít, de igyekszik a megbízhatóságra törekedni a lehetőségeknek és a piaci adottságoknak megfelelően. Manapság nagyon olcsó rendszerekből és nagyon drágákból is akad szép számmal. A drága rendszerek
nagy múltra tekintenek vissza, de műszakilag sok nehézséget és adottságot kénytelenek
kezelni, hogy a rendszer önmagával és a régebbi verziókkal is kompatibilis lehessen. Emiatt
magasabb a költségük, bonyolultabb a telepítésük. A kisebb, olcsóbb rendszerek, nem túl
megbízhatóak, de sok újdonság, korszerűbb megoldás fellelhető bennük.
A fejlesztéseink során megpróbáltuk kizárni ezen rendszerek közös hibáit. Ezért nem többszázféle terméket kezdtünk fejleszteni, hanem haladva a korral, inkább univerzális, tipizált
eszközökben gondolkodtunk, de igyekeztünk megtartani a piacon jelenleg is elérhető, jó és
bevált megoldásokkal együtt használható, kompatibilis megoldásokat.

Nective Light
Fő termékünk a Nective Light testesíti meg a fent megfogalmazott célt és koncepciót. Nem
többszázféle hardverből és szoftverből áll, hanem egyetlen hardver+ szoftver egysége ami
finomhangoltan nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amik a mai kor elvárásainak maradéktalanul megfelelhetnek.
A hardver felépítése egyszerű. Tartalmaz 8db digitális bemenetet és 8db digitális kimenetet. Ezek képesek szárazkontaktusok fogadására illetve potenciálfüggetlen kontaktusok kiadására. A készülék tartalmaz 1 CAN rendszerbuszt és egy RS-485 szenzorbuszt. A rendszerbusz segítségével a készülékek fürtözhetőek. A szenzorbusz független a rendszert ől, így
egy-egy érzékelő meghibásodása esetén a rendszer stabilitása nem tud sérülni. Az RS-485
szenzorbusz segítségével a készülékek tudása szinte korlátlanul bővíthet ő. A készülékek
szigetüzemben is tudnak a beépített, tipizált szoftvereknek alapján m űködni. Így képesek
ugyanazt a kiszámíthatóságot és megbízhatóságot adni egy okos épület esetében is, akárcsak egy egyszerű időzítő, vagy lépcsőházi automata. Mindezt ugyanazzal a kényelemmel,
amivel az új fejlesztésű rendszerek is rendelkeznek – például okostelefonos távvezérelhetőség. A készülék gyengeáramú táplálást igényel, de képes 8x8A kapcsolására 3x1 fázison.
A Nective Light a tanúsítványokban szereplő EMC, LVD BACS és HBES követelményeknek,
szabványoknak és a vonatkozó EU-s előírásoknak egyaránt megfelel.
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II. Nective Light, okos megoldások
A Nective Light el őre programozottan tartalmazza a tipizált épületautomatizálási szoftvereket, amelyek segítségével intelligensen vezérelheti otthonát. Használata és telepítése
egyszerű, könnyen elsajátítható.
A Nective rendszer minden funkcióját a felhasználó szerkesztheti
Segítségével mégis a világ bármely pontjáról irányíthatja otthonát.
Bármilyen jelleg ű épülethez használható
Irodai, ipari vagy lakó környezetben is megállja a helyét. Takarítson meg időt és
pénzt otthona működtetésével, távvezérlésével.
Nem igényel programozást
A Nective modulok tipizáltan tartalmazzák a szükséges szoftvereket, ezért nem kell
drága programozót fizetni. Így a készülék beszerelés után azonnal használatkész.
Egyszerűen telepíthető
A Nective rendszert egy villanyszerelő egyszerűen telepítheti, mivel programozásra
nincs szükség.
Megbízható hardver
A Nective System Nective Light modulja egy 100%-ig épületautomatizálásra tervezett készülék, amely képes univerzálisan ellátni a felmerülő smarthome funkciókat.
Applikációval is m űködtethet ő
Az okostelefonos applikáció segítségével, amelyet teljes mértékben a felhasználó
szerkeszthet, könnyedén kezelheti otthona elektronikus eszközeit.
Megkönnyíti a hétköznapokat
A Nective rendszer bármilyen jellegű épülethez használható, akár irodai, ipari vagy
lakó környezetben is. Takarítson meg időt és pénzt és tegye kényelmesebbé otthonát.
Megbízható, biztonságos
A Nective rendszer elosztott intelligenciájú, emiatt sokkal megbízhatóbb, egyetlen
hiba miatt nem fordulhat elő a rendszer teljes leállása.

Nective System, épületautomatizálás
A Nective System; épületek vezérlésére tervezett, programozást nem igényl ő , univerzális
hardverrel és tipizált szoftverekkel rendelkez ő okosotthon rendszer. A rendszer alapját a
beszerelés után azonnal működőképes Nective Light modul képezi, amely képes ellátni az
összes alapvető épületautomatizálási feladatot. A rendszer koncepciója, hogy egy modul
egyféle funkciót lát el, például világítás, árnyékolás, vagy fűtés vezérlést, így egy épületet
több Nective modul fog vezérelni. A rendszer elemei önállóan is m űköd őképesek, elosztott
intelligenciával rendelkeznek, de képesek csoportos, vagy központi vezérlés ű feladatok
ellátására is. Alapvető villanyszerelői ismeretekkel egyszerűen telepíthető, mivel nem igényel programozást. Az elosztott intelligenciájú vezérlésnek köszönhetően sokkal biztonságosabb, mivel minden modul saját vezérléssel rendelkezik és önmagában is működőképes. A LAN kommunikációval azonnal irányítható bármilyen IOS vagy Android alapú
operációs rendszerrel rendelkező eszközről, az eszközhöz tartozó applikáció segítségével.
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III. Nective Light készülék típusok és verziók
A Nective Light V1.0 készülék Oled kijelzőt, áttetsző előlapot és kivezetett menükiválasztó
gombokat kapott. Ezek segítségével az előre leprogramozott, tipizált szoftverek között
lehet válogatni, illetve ezeket a szoftvereket egyedi paraméterekkel ellátni. Kétféle
készülék alaptípus került kialakításra. Az elektromechanikus relével szerelt EMR és a
szilárdtestrelés SSR.

A készülékek az alábbi módon kerülnek megkülönböztetésre:

Nective
Light

NL

Tápfeszültség

.

024

Jelleg:
Elektro
Mechanical
Relay

.

EMR

Jelleg:
Solid
State
Relay

NL

.

024
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IV. Nective Light készülékek megjelenése
A legyártott készülék fotói:
NL.024.EMR

A készülék megjelenése az el őlapok eltávolítása után:
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V. Nective Light V1.0 | NL.024.EMR | NL.024.SSR
Felépítése, kezelőszervei és visszajelzései az el őlap
eltávolítása után:
Belső feszültségjelző ledek
DC 24V; 5V; 3,3V

CAN
kommunikáció
jelző ledek
adás(TX), vétel (RX)

A központi
mikrovezérlő
egység működését
jelző villogó led
„A” csatlakozó

CAN BUSZ Lezárás
+5V +3,3V
RX
TX
CAN
Power RTC
Nective
Light

RS-485
kommunikáció
jelző ledek
vétel (RX), adás(TX)

Üzemmód választás
UP
Left – Enter – Right
Down
„B” csatlakozó

Opcionális kommunikációs panel
kezelőszerve

Reset gomb

„C” csatlakozó

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

RS485 BUSZ Lezárás
Reset
Factory
restore

RX TX
RS-485

Up
Life LED
Status LED

Left

Right
Down

D1

D2

D3

E4

„D” csatlakozó
RTC
órachip
a hátoldalon

E5

E6

„E” csatlakozó
USB micro
csatlakozó

Status led (zöld)
panelre ültethető
opc. kommunikáció
kontrollfénye (kék)

OLED kijelző

F7

F8

„F” csatlakozó
Bemenetek állapotjelző ledjei
Kimenetek állapotjelző ledjei

A készüléken 6 kezelőgomb található:
▲
►
◙
◄
▼

Reset – előlap mögött (Újraindítás)
Up – előlap mögött

(Fel)

Right – előlap mögött

(Jobb)

Enter – előlap mögött

(Bevitel)

Left – előlap mögött

(Bal)

Down – előlap mögött

(LE)
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A Nective Light indítása.
A Nective Light készülékek több diagnosztikai megoldást tartalmaznak. M űködésükhöz 24V
DC áramforrásra (tápegységre) van szükség. A 24V bekötése az „A” csatlakozó 1 (+) és 2 (-)
pontjára törénik ügyelve a megfelelő polaritásra. A 24V meglétét a készülékeken a bal
felső sarokban található zöld „Power” feliratú led dióda jelzi vissza. Amikor ez világít, a
Nective Light készülék máris üzemszerű állapotban van. A „B” csatlakozó fölött található
8db sárga fényű led dióda. Ezek jelzik vissza a „B” csatlakozóra, azaz a készülék bemenetére kötött kontaktusok állapotát. „NO” kontaktus esetén, a nyomógomb megnyomásának
idejééig világít a sárga fény. A 8db relés kimenet állapotának visszajelzésére a „D”, „E”, „F”
csatlakozók fölött található piros fényű led dióda szolgál. A relék bekötését segíti az
erőátviteli csatlakozók relékhez hasonló számozási rendszere is, (14,11,12), ahol a 14-nek
a „NO”, a 11-nek a „C”, a 12-nek a ”NC” felel meg.
A készülék el őlapjának eltávolítása az alábbi képen feltüntetett módszerrel történik,
amihez egy lapos vég ű csavarhúzóra van szükség:
Az előlapon négy darab kikönnyítés található, ezek segítségével bárhol megnyitható az előlap. A Nective Light úgy
lett kialakítva, hogy az előlap eltávolítása nélkül is elérhetőek legyenek a fő funkciók, de a diagnosztikai fények és
a „RESET” gomb az előlap mögött vannak elrejtve. Ugyanígy a „Life” led és a CAN, valamint az RS-485 kommunikáció jelzőfényei is. Ha fent van az előlap, azaz üzemi állapotban van a készülék, akkor rejtve maradnak a diagnosztikai visszajelzések a jobb áttekinthetőségért.
Az előlap eltávolítása után további diagnosztikai lehetőségek válnak láthatóvá:
●
●
●
●
●
●

+5V (zöld smd led a Power led mellett közvetlenül)
+3,3V (zöld smd led a 3,3V led mellett közvetlenül)
CAN RX, TX led (sárga zöld smd ledek az „A” csatlakozó alatt
RS-485 RX, TX led (sárga zöld smd ledek az „A” csatlakozó alatt
„Life” led (zöld)
Opcionális kommunikációs modul led (kék)

Start
A Nective Light azonnal, szinte a tápfeszültség bekapcsolásakor üzemkész. Ezt az állapotot
jelzi vissza a mikrokontroller és a kijelző között található, ütemesen, zöld fénnyel villogó
„Life” led, valamint a bekapcsoló, nagyobb méretű OLED kijelző.
A készülék alapállapotban a gyári tesztek után „Light” (Világítás) üzemmódban, „0”
időzítésen, „0” szintre beállítva indul, mind a 8 relé-áramkörén. Ehhez igazodnak a külső és
belső kommunikációs áramkörök, a bemenetek, valamint a központi vezérl őchip programjai.
Esetleges frissítés után megmarad a már előzőleg beállított üzemmód! A készülékek sokkal
részletesebb beállítást tesznek lehetővé a kijelző segítségével, ezért akár relés szegmensenként is paraméterezhetőek a beépített funkciók. A készülék alkalmas idő és paraméterkritikus feladatok kezelésére a beépített RTC óramodulnak köszönhet ően, ami a pontos
időt és dátumot is képes kezelni és ennek megfelelő vezérléseket generálni. Ha az RTC
pontossága nem elegendő, LAN modullal kiegészítve az internetes idővel szinkronizálódik a
belső óra.
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Beállító menü
A menü segítségével kiválasztható a modul m űködési funkciója és beállíthatóak az adott
funkciók paraméterei.

Kijelző működése:
●

●

●

A kijelző 2 perc után automatikusan kikapcsol, amennyiben a felhasználó nem
nyomja meg valamelyik navigációs gombot.
A kijelző bármelyik gomb megnyomásával újra aktiválható.
A kijelző bármely almenüből automatikusan 1 perc után visszaugrik a főmenübe, ha
nem történik gombnyomás.

Menü vezérlése:
▲
►
◙
◄
▼
●

●

●

●

●

●

Reset – előlap mögött (Újraindítás)
Up – előlap mögött

(Fel)

Right – előlap mögött

(Jobb)

Enter – előlap mögött

(Bevitel)

Left – előlap mögött

(Bal)

Down – előlap mögött

(LE)

A fő- és almenüpontok között a BAL (Left) és JOBB (Right) gombokkal lehet léptetni
(főmenüben a FEL (UP) és LE (DOWN) gomboknak nincs funciójuk).
Üzemmódot az adott üzemmódra lépve az ENTER gomb hosszú (2s) megnyomásával
lehet kiválasztani (üzemmód váltásnál a készülék újraindul az üzemmód
alapbeállításaival).
A kiválasztott üzemmód almenüjébe az ENTER gomb rövid megnyomásával lehet
belépni.
Az almenüpontok között a BAL (Left) és a JOBB (Right) gombok rövid megnyomásával
lehet léptetni.
Az almenüpontokból az ENTER gomb hosszú (2s) nyomva tartásával lehet kilépni.
Az almenükben a paramétereket a FEL és a LE gombok rövid gombnyomásával lehet
be- és átállítani.
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Kijelző, menüszerkezet bemutatása a
Light funkción keresztül
A Nective Light készülékek esetében az alapértelmezett beállítás a készülék kicsomagolása
után a „Light”, azaz a kapcsolt világításvezérlés üzemmód.
Így azt nem szükséges kiválasztani, hacsak nem másik üzemmódra lett átállítva a készülék.
A „Light” üzemmód kiválasztása a jobb és bal irányú nyomógombokkal történik. Ha a
kijelzőn megjelent a kívánt piktogramm, a középső nyomógomb hosszú idej ű (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 kezel őszervei:
Light Menü ikonja

Üzemmód és paraméter
kiválasztó gombsor

Szint (Zóna)
almenü ikonja

Időzítések
almenü ikonja

Kézi vezérlések
almenü ikonja

Figyelem!
Az üzemmódok kiválasztása előtt az erőátvitel kismegszkítóit le kell kapcsolni és a „D”, „E”,
„F” csatlakozókat el kell távolítani! A kiválasztott üzemmódnak megfelel ő m űködést a
beépített led diódák és a bemenetek működtetésével ellenőrízni kell és csak akkor visszadugni a csatlakozókat és visszakapcsolni a kismegszakítókat, ha az elvárt, helyes módon
működik a készülék! Figyelni kell továbbá a relés szegmensek megfelel ő védelmére, az EMR
változatoknál a 8A-es, SSR változatoknál a 3A-es relénkénti maximális terhelésére!
Megjegyzések:
A Nective Light készülékek egyszerű, de szakértelmet nem nélkülöző készülékek. Ezért cégünk vállalja a helyes beüzemelés és az üzemmódok legjobb kihasználásához elégséges és
szükséges információk oktatását, 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 szintre van kapcsolva, akkor a
hozzá tartozó nyomógomb is 1. szintű (Level1) zónaként működik, a Level1-re állított
világításokat fogja csoportosan működtetni hosszú, vagy extrahosszú gombnyomás esetén.
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Kijelző és navigációs gombok

CAN BUSZ Lezárás
+5V +3,3V
RX
TX
Power RTC CAN
Nective
Light

UP
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

D2

D3

Reset

Factory
restore

RX TX
RS-485

Up
Life LED
Status LED

Left

LEFT
D1

ENTER
RS485 BUSZ Lezárás

E4

Right
Down

E5

E6
DOWN

F7

EXT
COM

RIGHT
F8

Főmenü:

Bootloader>

Info>

Time>

1. Light>

2. RGB>

3. Dimmer>

4. Warderobe>

5. 2G Shutter>

6. 1G Shutter >

7. Window>

8. Gate 1L>

9. Gate 2L >

10. Garage>

11. Roadheating> 12. Heating>

16. Sensor>

17. Advert>

13. Elec. Heating> 14. Heatpump>

18. Swimmingpool> 19. IO>
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Főmenü:
-3. Bootloader
-2. Info
-1. Time
1. Világításvezérlés
2. RGB fényerő vezérlés
3. Izzó-, halogénlámpák fényerő vezérlés
4. Gardróbszekrény-világítás vezérlés
5. 2 nyomógombos redőnyvezérlés
6. 1 nyomógombos redőnyvezérlés
7. Ablak/Füstszellőztető vezérlés
8. Egyszárnyas úszókapu vezérlés
9. Kétszárnyas úszókapu vezérlés
10. Garázskapu vezérlés
11. Térfűtés, hó olvasztás
12. Fűtésvezérlés
13. Elektromos fűtésvezérlés padlóhőmérővel kiegészítve
14. Hőszivattyú vezérlés
15. Kapcsolt áramkörök, dugaljak
16. Szenzorok, speciális vezérlése
17. Reklámvilágítás/szökőkút vezérlés
18. Medence vezérlés
19. I/O slave, CAN / MODBUS / DMX512 vezérlés
20.Egyedi felhasználói szoftver
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Menürendszer térkép:
| Bootloader >
< Info >
Module ID <> Version <> Device ID
< Time >
Hour <> Minute > Save Time
< Light >
Level <> Auto off time <> Control >
< RGB >
Level <> Auto off time <> Ramp <> Control
< Dimmer >
Level <> Auto off time <> Ramp <> Control
< Warderobe >
< 2G Shutter >
Level <> Run time <> Windsensor <> Control
< 1G Shutter >
Level <> Run time <> Windsensor <> Control
< Window >
Level <> Run time <> Control
< Gate 1L >
Run time <> Autoclosing <> Control
< Gate 2L >
Run time <> Autoclosing <> Control
< Garage >
Impulse lenght <> Limit switch <> Control
< Roadheating >
Heating time <> Heater <> Temperatures <> Wet sensor
< Heating >
Bypasstime <> Mode <> Valve 1 <> Valve 2 <> Valve 3 <> Valve 4 <> Valve 5 <> Valve 6 <> Valve 7
< Electrical heating >
Safetytemperature <> Heater 1 <> Heater 2 <> Heater 3 <> Heater 4 <> Heater 5 <> Heater 6 <> Heater 7 <> Heater 8
< Heatpump >
Mode <> Startdelay <> Bypasstime
< Socket >
< Sensor >
< Advert >
< Swimmingpool >
Pump <> Water temperature <> Circulation <> Auto Off 1 <> Disable timer 1 <> Auto Off 2 <> Disable timer 2 <> Auto Off 3 <> Disable timer 3 <>
Auto Off 4 <> Disable timer 4 <> Level control
< IO >
Address <> Relay 1 <> Relay 2 <> Relay 3 <> Relay 4 <> Relay 5 <> Relay 6 <> Relay 7 <> Relay 8
< User SW |
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VI. Bootloader

A Nective Light előre definiált szoftvereket tartalmaz, amelyeket szükséges lehet frissíteni,
cserélni. A készülékben az USB micro csatlakozón keresztül egy PC segítségével frissíthet ő a
vezérlőszoftver.
A szoftver frissítéséhez szükséges lépések:
1.) Nective Light Bootloader módba állítása
2.) Nective Light összekapcsolása a PC-vel a mikro USB kábel segítségével.
3.) PC oldali Bootloader szoftveren elindítani a frissítést
4.) Nective Light készülék újraindítása
A szoftver frissítés menetének részletes leírása megtalálható a
www.nective.hu/letoltesek oldalon, a Nective Bootloader Használati Útmutató
dokumentumban.
A frissítéshez szükséges eszközök:
A Nective Light készülékek frissítése nem csak egyenként lehetséges. Van mód úgynevezett
rendszerfrissítésre is, ha a készülékek már össze vannak kötve CAN buszon keresztül.
BUSZ

78.60.1.230.2403

1

Nective Light 1

2

PSU

Nective Light … n

5
4
3

Ebben az esetben elegendő mindössze egyetlen készüléket bootloader üzemmódba váltani,
és a PC-s Bootloader szoftverben a rendszerfrissítés módot kiválasztani. Ilyenkor a PC-vel,
USB-n keresztül közvetlenül összekötött Nective Light készülék masterként viselkedik és
felfrissíti a teljes rendszer összes készülékében lévő szoftvert, kivéve az egyedi szoftverrel
ellátott készülékek egyedi szoftvereit. Az elkülönülten, önálló memóriaterületen található,
külön lehet frissíteni.
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VII. Info – Készülék információk
A menüből ki kell választani a jobb-bal navigációs mikrokapcsolókkal az „Info” feliratú
ikont, ami sorban balról a második.
Az ikon kiválasztása után a középső gomb rövid megnyomásával lehet belépni a
menüpontba, ahol az alábbi adatok találhatóak meg a Nective Light készülékről:
Modul ID :
Egyedi
hardverazonosító
(automatikus cím)
VERSION: Szoftver, hardver és bootloader verzió

DEVICE: Eszköz azonosító (eszköz név)

Menüpontok rangsora:
Ha sötét a kijelző
Bármelyik gombra 1 katt...

1 katt
1 katt

1 katt

1
kaaaaaaatt

1 katt

1 katt

1 katt

Rev 1.0
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VIII. Time – RTC óra beállítás funkció
A Nective Light készülékekben van egy beépített RTC óra, amely képes kezelni az időt és a
dátumot. Az óra áramszünet esetén korlátozott ideig meg őrzi az aktuális id őt. Tartós
áramszünet esetén ismételten be kell állítani.
Idő beállítása
A Time menü eléréséhez ki kell választani a jobb-bal navigációs mikrokapcsolókkal a
„Time” feliratú ikont:

A középső mikrokapcsoló rövid idejű megnyomásával belépünk a valósidej ű óra
beállításához szükséges menübe, ahol elsőként az órákat lehet beállítani, a fel-le
mikrokapcsolók segítségével, majd az óra beállítása után a jobb oldali mikrokapcsolót
megnyomva átlépünk a percek beállításához:
1 katt

1 katt

12
katt

1 katt

1 katt

1 katt

1 katt

Az órák és percek beállítása után a „Save Time” képernyőre kell lépni a jobb oldali
mikrokapcsolóval. A Nective Light ekkor eltárolja a beállított időpontot és visszatér a
főmenübe.
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IX. Light – Kapcsolt világítások vezérlése

A Nective Light univerzális épületautomatizálási modul – tipizált, dedikált funkciókat
tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy Nincs szükség programozóra egy-egy funkció megírásához,
ezek előre meg vannak írva, elegendő kiválasztani a kívánt üzemmódot és nyugtázni a
kiválasztást, ezt követően a Nective készülék azonnal beáll a kívánt üzemmódra.
Lehetőség van szegmensenként (relénként) paraméterezni az üzemmódot. Ezen belül konkrétan az időzítést a szinteket, valamint lehetőség van a relék kényszerműködtetésére is.
A „Light” vagy másnéven kapcsolt világítás üzemmódnál lehetőség van akár mind a 8 relé
szegmenst önálló szinthez kötni, önálló zónaként meghatározni. Lehetővé téve például
világítási képek költséghatékonyabb megoldását, vagy éppen jobban kihasználni a
készüléket, ha 7 világítási kör mellé például nyolcadikként szükség lenne egy ventillátoros
utánszellőztetés kapcsolására, ami időzítét kíván meg, míg az előző 7 kör nem. Ezeket a
lehetőséget a beépített kijelző és menürendszer teszi elérhetővé. Ahogyan azt is, hogy ebbe
a készülékbe akár 99db tipizált szoftver is kiválasztásra kerülhessen, elosztott
intelligenciájú, redundáns megoldásként. A funkciók száma a fejlesztésekkel folyamatosan
bővül.
Paraméterek
Beállítására szolgáló
navigációs
mikrokapcsolók

OLED kijelző

Paraméterek
Beállítására szolgáló
navigációs
mikrokapcsolók

Világítások vezérlése autonóm módon
A Nective Light készülék úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen világítások egyszer ű és
összetett vezérlésére is, ugyanolyan megbízható módon, ahogyan egy kapcsoló működik,
vagy éppen egy lépcsőházi automata, esetleg egy mozgásérzékelő. Ezért elosztott
intelligenciájú készülék, egyetlen tápegységgel már önmagában működőképes, csak ki kell
választani a szükséges üzemmódot. A „Light” mód kiválasztása a jobb vagy bal navigációs
mikrokapcsolókkal történik, amíg meg nem jelenik a kijelz őn a „Light” üzemmódot jelz ő
piktogram. A középső navigációs gomb hosszú idejű megnyomásával a kiválasztott funkció
rögzül.
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
autonóm módon
A Nective Light működéséhez elengedhetetlenül szükség van 24V DC táplálásra. Ez biztosítja a nyomógombok, a Nective és az esetleges szenzorok, tartozékok tápfeszültséggel
történő ellátását. A Nective System rendszerfeszültsége 24V DC ez alapján . Természetesen az erőátvitelhez 230V váltakozóáramra van szükség, de a készüléken akár
relénként is más fázis kerühet bekötésre, azaz két kimenet között megengedett a 400V~.
Ezt a vastagréteg réztechnológia és a nyomtatott áramkörön el őre kialakított izolációs
marások – a kúszóáramutak megnövelése teszik lehetővé.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

Vezérlések
Közös +24V

24V DC
Tápegység

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR

L1
N
P

Erőátvitel
Designtól független
nyomógomb
használat

A funkció kiválasztása után a Nective Light Kapcsolt világításvezérlés üzemmódba kerül és
azonnal használhatóvá válik 8db kapcsolt világítási kör vezérlésére 8db potenciálfüggetlen
nyomógombról. A készülék EMR jelzésű változatai 8db 16A terhelhetőség ű 40.61-es típusú
Finder relét tartalmaznak, de a csatlakozóként bontható sorkapcsok is limitálják a
maximális terhelést és a 24 órás üzemmód is, valamint az induktív és kapacitív jelleg ű
fogyasztók. Emiatt a Nective Light EMR készülékek egyöntetűen 8x 8A kapcsolására lettek
tervezve, 24 órás üzemmód-ban. Az SSR változatok maximális terhelhet ősége 3A .
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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 m űköd őképes, de akár 100db Nective Light is m űködhet 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 f űzni a
készülékeket egymással, buszkábel segítségével.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és több Nective Light készülékkel:
1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

Vezérlések

1-es
Nyomó

...

1-es
Nyomó

Közös +24V

CAN Busz kábel

24V DC
Tápegység

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR
Modul 1

...

NL.024.EMR
Modul 100

L1
N
P

Erőátvitel

...
A buszkábel elosztón belül lehet egyszerű MKH vezeték, ahol a színek segítségével megkülönböztethető 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 buszkábel 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 igyelembe kell venni azt, hogy a készülék teljes áramfelvétele 300mA. Így
például a 24V-os tápfeszültséget 8 modul esetén egy 2,5A-es tápegység képes ellátni.
Megengedett a több tápegységgel történő egyidejű táplálás, csak közösíteni kell a 24V 0Vos pontjait.
Figyelem! A betáp „0V” nem keverend ő az er őátvitel Nulla vezet őjével, sem a P vezet őjével!
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
Menü és almenüi, szintek (zónák):
Az almenüket a „Light” menüikon rövid gombnyomással történő kiválasztása után lehet
elérni. A navigációs mikrokapcsolók jobb – bal irányú megnyomásával lehet egyesével végigmenni az almenükön. Az almenük balról jobbra helyezkednek el a teljes menürendszerben. A megfelelő piktogramon megállva, majd a középső „ENTER” gombot röviden
megnyomva lehet belépni az almenübe és az almenü paramétereit módosítani a fel-le
navigációs gombokkal.
A Light menü almenüinek elhelyezkedése és opciói (LEVEL):
Light Menü ikonja
Light Menü
Level (Zóna) almenü

Level (Szint) almenü
Relé kimenet sorszáma
LEVEL 2 = 2. relé

Level (Szint) almenü
0 = szint sorszáma

Level (Szint) almenü
Relé kimenet sorszáma
LEVEL 8 = 8. relé

Level (Szint) almenü
255 = szint sorszáma

„0” szint (vagy zóna) = Ha erre a bemenetre érkezik hosszú, vagy extrahosszú gombnyomás,
az a buszrendszerbe kötött összes világítási és világítási jelleg ű áramkörre hatással van.
Például hosszú gombnyomás esetén a rendszerben minden világítás, fényer őszabályzott
világítás, vagy RGB világítás lekapcsol.
„0”-tól eltérő szint beállítása esetén, csak az azonos szintű világításokra vonatkozik a
szinthez tartozó nyomógomb hatása. Azaz ha két relékimenet például „1”-szintre lett
állítva, akkor a hozzájuk tartozó nyomógomb hosszú megnyomásakor, csak az „1” - szintre
állítot reléáramkörök kapcsolnak le.
Természetesen extra hosszú gombnyomás esetén minden, az adott szinthez (zónához,
világítási képhez) tartozó világítás felkapcsol. Beleértve a dimmelt (fényer őszabályzott)
köröket is.
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
Menü és almenüi, időzítések:
A „Light” menü almenüit a jobb – bal navigációs gombokkal lehet egyesével léptetve kiválasztani. Minden egyes kiválasztás az „ENTER” gomb rövid idej ű megnyomásával történik.
Az almenüből való kilépés az „ENTER” gomb hosszú idejű megnyomásával valósítható
meg. Ilyenkor a fókusz visszakerül a „Light” menübe ismét. A „Light” menüben történ ő rövid
„ENTER” gomb megnyomása mindig elsőként a „LEVEL” almenübe navigál.
A Light menü almenüinek elhelyezkedése és opciói (AUTO OFF):
Light Menü ikonja

1 katt

Light Menü
AUTO OFF almenü
AUTO OFF almenü
Relé kimenet sorszáma
AUTO OFF 1 = 1. relé
AUTO OFF almenü
OFF = nincs
időzített kikapcsolás

AUTO OFF almenü
Relé kimenet sorszáma
AUTO OFF 8 = 8. relé
AUTO OFF almenü
168:00 = több
Mint 168 óra időzítés

AUTO OFF almenüben az „AUTO OFF 1” jelentése : Automatikus kikapcsolás nincs az „1”
csatornán, vagy szegmensen. Amennyiben a fel vagy le nyomógombokkal értéket adunk
meg, például 1 percet, akkor az adott csatorna (1-8-ig) időzítetté válik olyan módon, hogy
a legutolsó gombnyomástól számított 1 perc múlva lekapcsol. Ez az id őzítés több mint 168
órára is állítható.
Ha a jobb vagy bal gombbal mozgunk az almenüben, akkor kiválasztható a kívánt csatorna. Így például az „AUTO OFF 8” a nyolcadik relére lesz hatással. Alapértelmezett beállításként nincs kikapcsolás időzítés beállítva. Azonban lehetséges mind a 8 relére más-más
időzítést beállítani.
Az almenüből az „ENTER” gomb hoszú megnyomásával kilépve, majd a gomb ismételt
hosszú megnyomásával újból a „Light” menüt kiválasztva; törl ődik az összes, beállított
időzítés. Ez minden menüpontban hasonlóan m űködik.
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Light – Kapcsolt világítások vezérlése
Menü és almenüi, kényszerműködtetés:
A „Light” menü „CONTROL” almenüjének segítségével külső, vezérlőnyomógomb nélkül is
lehetőség van egy-egy relékimenet kézi kényszerműködtetésére. Erre a beüzemelés, vagy
éppen egy vezeték, esetleg nyomógomb meghibásodása esetén is szükség lehet. A
„CONTROL” almenü a „LEVEL” majd az „AUTO OFF” után következik a jobb („RIGHT”) gomb
megnyomása után.
A Light menü almenüinek elhelyezkedése és opciói (CONTROL):
Light Menü ikonja

Light Menü
CONTROL almenü

CONTROL almenü
Relé kimenet sorszáma
RELAY 1 = 1. relé
CONTROL almenü
0 = relé kikapcsol
CONTROL almenü
Relé kimenet sorszáma
RELAY 8 = 8. relé
CONTROL almenü
1 = relé bekapcsol

A relé állapotáról az előlapon elhelyezett piros fényű ledek adnak tájékoztatást. A „1”
számozás alatti led (11) az első relé állapotát, míg a „8” számozás alatti led (81) a
nyolcadik relé állapotát jelzi. A relé meghúzott állapotában világít a piros fény, míg a relé
elengedett, nyugalmi állapotában sötét a visszajelzés, nem világít a led, nincs fény.
Az „ENTER” gomb hosszú megnyomásával kilépünk először a „CONTROL” almenübe, majd
ismételt hosszú nyomással a „Light” menübe, ahol a készülék meg őrzi a relék kényszerműködtetett állapotát addig, amíg nem történik egyéb kézi – például nyomógombról történő vezérlés. Azonban ezek a kézi vezérlések, csak az adott csatornát fogják átállítani,
nem egyöntetűen mind a nyolcat. Ha a tápfeszültség megszűnik vagy „RESET” gombnyomás történik, a CONTROL almenüből kiadott kézi kényszerműködtetés teljesen felülírásra kerül. Csoportos fel, vagy lekapcsolás esetén is felülírásra kerül a kézi kényszerm űködtetés. Azaz ez egy egyszeri működtetést tesz lehetővé, de például az épületet elhagyva,
egy hosszú gombnyomással törlésre kerül.
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X. RGB dimmer – RGB fényerőszabályzás
(például LED szalagoknál)
Az „RGB dimmer” üzemmód összetettebb üzemmód, mivel a Nective
Light készülékek csak relés, fizikai kimenetekkel rendelkeznek. A „C” jelzésű RS-485 szenzorbusz csatlakozó. A
Nective Light készülékek nem önmaguk
végzik a szabályozást, hanem DMX512
soros, digitális jelfolyam formájában
továbbítják a szükséges értékeket a
megadott DMX című fényerőszabályzók felé. Azaz a valóságban fényer ő
távvezérlés történik.

Hogyan valósul ez meg? A Nective Light 8 nyomógombot képes fogadni a „B” csatlakozón
keresztül. A világítási rendszer úgy tud egységesen működni, ha az RGB (Red, Green, Blur
/Piros, Zöld, Kék) csatornákat 1 db nyomógomb fel és le tudja csak kapcsolni, három darab
nyomógombbal pedig a színek fel-leszabályzása történik. Így egy db RGB világításhoz
összesen 4db nyomógomb szükséges, ha fizikai nyomógombról történik a szabályzás. 8db
nyomógomb segítségével így 2db RGB távszabályzás valósítható meg. A több nyomógomb
használatának köszönhetően, így elérhető, hogy a hosszú és extrahosszú gombnyomások
egyaránt vonatkozzanak a kapcsolt világításokra, de a fényerőszabályzott és az RGB
fényerőszabályzott világításokra is.
BE / KI (B1)

RED (B2)

GREEN (B3)

BLUE (B4)

PIROS

ZÖLD

KÉK

DMX 01 csat.
Távvezérlése

DMX 02 csat.
Távvezérlése

DMX 03 csat.
Távvezérlése

A Nective Light a következőképpen oldja meg fizikailag a szabályzást. A „B1” nyomógomb
aktívvá teszi a DMX 1,2,3 -as címeket és a „B2”, „B3”, „B4” nyomógombok megnyomásának
idejével arányosan változtatja a DMX 01, 02, 03 (RGB) címekre kiadott fényer őértéket 0 és
255 közötti tartományban. Ezt dekódolja a „01” címre beállított RGB dimmer (vagy önálló
dimmerek külön 01, 02, 03 címeken), majd beállnak a kívánt fényerő értékre. Azaz például
az „1” DMX címre kiadott érték mindig az „R” csatornára fog vonatkozni, a „2” a „G” csatornára, a „3” a „B” csatornára. A „B5” nyomógomb megnyomásakor pedig a 4, 5, 6 címekre
kerülnek ki a „B6”, „B7”, „B8” nyomógombbal beállított értékek a második RGB csatornának
megfelelően, de hasonlóan az előzőhöz.
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RGB dimmer – RGB fényerőszabályzás
Bekötési példa
A beállított értékeket a Nective Light
készülék azonnal memorizálja, így ha
cserére is kerül a fényerőszabályzó,
vagy áramszünet történik – ezek az értékek akkor is eltárolódnak és visszahívhatóak a „B1” vagy a „B5” nyomógomb rövid idejű megnyomásával.
Az RGB dimmer funkció is világítási célú áramkör. Ez azt jelenti, hogy akár a
kapcsolt világítások nyomógombjairól,
akár az RGB, vagy dimmer funkciók
kapcsoló célú nyomógombjairól történik egy hosszú, vagy egy extra hosszú
gombnyomás, akkor is csoportosan lekapcsolhatóak teljesen, illetve felkapcsolódnak 100%
fényerőre. Ez az RGB világításnál 100%R, 100%G, 100%B fényerőt jelent, ami közel fehér
szín. Azonban a legközelebbi „B1”, vagy „B5” kapcsolásra szolgáló nyomógombról
működtetve az RGB világítást, a memóriában tárolt fényerő tér vissza.
1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

DMX512 digitális jelfolyamként
R, G, B fényerő értékek
01, 02, 03 DMX címeken
R 0-255 /0-100%/
G 0-255 /0-100%/
B 0-255 /0-100%/

1-es
Nyomó

Vezérlések

Lezárás:
készülékbe integrált
120 Ohm

Közös +24V

120 Ohm
Lezáró ellenállás

RS-485 busz

24V DC
Tápegység
DC

+24V

0V

+24V 0V

+24V B1 B2 B3 B4

PSU
L

N

P

GND A

0V A B

78.60.1.230.2403

NL.024.EMR
14 11

B

DMX512
RGB
L

N

R

G

B

DMX512 RGB
Dimmer 01,02,03
címre beállítva
DIP kapcsolóval
vagy kijelzőn

L1
N
P

Erőátvitel
Lekapcsolt állapotban
Feszültségmentesítő
kontaktus

12 14

RGB Dimmer
üzemmódba állított
Nective Light

11

R

Rev 1.0

22 14
21

G

32 14
31

A1 (13)

230V~

A2 (14)

B

24

Nective Light műszaki dokumentáció

www.nective.hu

RGB dimmer – RGB fényerőszabályzás
Menü és almenüi:
Az „RGB Dimmer” üzemmód kiválasztása a mikrokapcsolós jobb – bal irányú
nyomógombokkal történik. Ha a kijelzőn megjelent a kívánt piktogramm, a középs ő
nyomógomb hosszú idejű nyomva tartásával válik aktívvá. Ilyenkor a kijelz ő villan egyet és
a kiválasztott „RGB Dimmer” üzemmódra áll át a Nective Light készülék. Az RGB Dimmer
menü további opciókat, almenüket is tartalmaz. Az almenük opciói lehet ővé teszik a
relészegmensek önálló, jobb kihasználását.
A RGB Dimmer menü almenüinek ikonjai:
RGB Dimmer
Menü ikonja

1 katt
Szint (Zóna)
Almenü ikonja

Időzítések
Almenü ikonja

Ramp
Almenü ikonja

Kézi vezérlések
Almenü ikonja

Újdonság az előzőekhez képest a RAMP almenü. Ez a fényerőszabályzás időtartamának,
azaz időbeni lefolyásának beállítására szolgál. Hasonló hatásokat lehet elérni a
segítségével, mint például egy moziterem világításánál, ahol kapcsolnak le, vagy fel a
fényforrások. Az alapbeállítás nem tartalmaz ramp-et, tekintve hogy világítások esetén
így lehet tartani a 150ms-os emberi válaszidő reakciót a rendszer részéről a nyomógomb
megnyomásához képest.
Az almenük opciói hasonlan működnek,
mint a „Light” menü esetén, így azok
Navigálás a
nem kerülnek bővebb kifejtésre a tofő és almenükben
vábbiakban. Azaz általánosságban a
menürendszerhez kötődően elmondható, hogy a jobb vagy bal mikrokapcsoMenüparaméterek
lóval a fő- vagy almenü pontjai között
módosítása
lehet navigálni, a kiválasztás a középső gomb rövid megnyomásával történik, a kiválasztott menü almenüiben a
fel és le irányú mikrokapcsolókkal lehet módosítani a kívánt paramétere- Belépés a menüpontba Kilépés a menüpontból
/ Rövid gombnyomás / / Hosszú gombnyomás /
ket, míg az almenüből a menübe mindig az enter gomb hosszú megnyomásával lehet visszatérni. A beállított paramétereket a beállítás pillanatától kezdve a
Nective Light mikrovezérlője eltárolja áramszünet esetére is. Kivéve az órát, ahol a kilépéskor nem módosul az idő. Azaz a középső „Enter” gomb hosszú megnyomásakor nem tárolódik el a beállítás, csak a jobb szélső gombbal a „Save Time” menüpontra navigálás után.
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XI. Dimmer – fényerőszabályzás
(például izzóknál, LED szalagoknál)
A dimmer üzemmód gyakorlatilag
ugyanúgy épül fel mint az RGB dimmer, annyi különbséggel, hogy ebben
az üzemmódban mindössze két gomb
vesz részt és más a DMX címek kiosztása. Minden páratlan gomb ki-be kapcsolást végez és minden páros gomb
fényerőszabályzást. A szabályozás ugyanúgy valósul meg RGB dimmer és
dimmer esetén is. Azaz a fényerőszabályozó gombot folyamatosan nyomva
tartva változik a fényerő értéke 0 és
100% között. A fényerőgombot felengedve, majd újból megnyomva megváltozik a fényer őállítás iránya, Azaz 100%-tól 0%-ig
lefelé lesz állítható a kívánt fényerő a gomb folyamatos nyomvatartásával. A Nective Light
a következőképpen oldja meg fizikailag a szabályzást. A „B1”, „B3”, „B5”, „B7”
nyomógombok aktívvá teszik a DMX 01, 02, 03, 04-es DMX címet és a „B2”, „B4”, „B6”, B8”
nyomógombok megnyomásának idejével arányosan változtatja a DMX 01, 02, 03, 04
címekre kiadott fényerőértéket 0 és 255 közötti tartományban. Ezt dekódolják a „01”, „02”,
„03”, „04” címekre beállított dimmerek (vagy egyetlen dimmer 01, 02, 03, 04 címeken például RGBW), majd beállnak a kívánt fényerő értékre. Azaz például az „01” DMX címre
kiadott érték mindig a „01” csatornára fog vonatkozni, a „02” a „02” csatornára, a „03” a
„03” csatornára, a „04” a „04” csatornára.
BE / KI FEL / LE
(B1) (B2)

… (B3), (B4) ... (B5), (B6) ...

BE / KI FEL / LE
(B7) (B8)

Egy DMX csatornán nem kizárólag egyetlen dimmer m űködhet. Azaz ha nagyobb, több
részből álló, például led szalagos, szakaszokat kell szabályozni, azok együttfutása úgy
oldható meg, hogy több darab ugyanarra a címre beállított dimmert kell ugyanarra a DMX
buszra felfűzni és ugyan arra a címre beállítani. Így például egyetlen, például a „01”-es
DMX csatornára kiadott fényerő paranccsal, akár 31 önálló dimmer is szabályozható „01”
címre állítva. A Nective Light készülékbe épített RS-485-ös chip maximálisan 32db eszközt enged meg. Ebből 1db maga a készülék. Így látható, hogy jelent ősen variábilis a
fényerőszabályozás lehetősége. Lehetséges akár 4 címen 7-7-7-7 dimmer használata, de
akár aszimmetrikus elosztásban, 31-0-0-0, vagy 1-4-10-16 megoszlás is. A DMX lehetőséget ad továbbá a gateway megoldás segítségével szinte korlátlan számúra b ővíteni
egyetlen csatornát is. Ebben az esetben a dimmer „DMX IN” bemeneteire maximum 31
másik résztvevő kötbető, de a „DMX OUT” kimenetekre további 31 és így tovább...
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Dimmer – fényerőszabályzás
Bekötési példa
A beállított értékeket a Nective Light
készülék azonnal memorizálja, így ha
cserére is kerül a fényerőszabályozó,
vagy áramszünet történik – ezek az értékek akkor is eltárolódnak és visszahívhatóak a „B1”,„B3”,„B5”,„B7” nyomógombok rövid idejű megnyomásával. A dimmer funkció is világítási célú
áramkör. Ez azt jelenti, hogy akár a
kapcsolt világítások nyomógombjairól,
akár az RGB, vagy dimmer funkciók
kapcsoló célú nyomógombjairól történik egy hosszú, vagy egy extra hosszú
gombnyomás, akkor is csoportosan
lekapcsolhatóak teljesen, illetve felkapcsolódnak 100% fényerőre. Azonban a legközelebbi „B1”, vagy „B5” kapcso-lásra szolgáló nyomógombról m űködtetve a dimmelt világítást, a memóriában tárolt fényerő tér vissza. A dimmelt és az RGB dimmelt áramkörök
soha nem futnak le 0%-ra a Nective System rendszerben. Ennek az az oka, hogy nem lenne
megkülönböztethető, hogy egy áramkör éppen teljesen kikapcsolt állapotban van-e, vagy
csak le van dimmelve 0%-ra. Izzócserénél ennek fontos szerepe lehet, hiszen a karbantartó
személyzet sem fogja tudni megkülönböztetni, hogy áram alatt van-e a fényforrás vagy
sem? Azonban a közel 10%-os derengés figyelmezető lehet.
DMX512 digitális jelfolyamként
01, 02, 03, 04 fényerő értékek
01, 02, 03, 04 DMX címeken
(B2) / 0-100%/
(B4) / 0-100%/
(B6) / 0-100%/
(B8) / 0-100%/

1.
2.
BE-KI LE-FEL

Vezérlések

DMX512 Dimmerek
01, 02, 03, 04
címre állítva
120 Ohm
Lezáró ellenállás

120 Ohm
Lezáró ellenállás

Közös +24V
RS-485 busz

24V DC
Tápegység
DC

+24V

0V

+24V 0V

+24V B1 B2 B3 B4

PSU
L

N

P

GND A

0V A B

78.60.1.230.2403

NL.024.EMR

GND A

B

B

DMX (02) ... (03) DMX
512 (04)
512 (01)
L

14 11

RS-485 busz

N

L'

L

N

N

L'

N

L1
N
P

Erőátvitel

Dimmer
üzemmódba állított
Nective Light

Rev 1.0

02 ... 03
01

04
27

Nective Light műszaki dokumentáció

www.nective.hu

Dimmer – fényerőszabályzás
Menü és almenüi:
A „Dimmer” üzemmód kiválasztása a
mikrokapcsolós jobb – bal irányú nyomógombokkal történik. Ha a kijelzőn
megjelent a kívánt piktogramm, a középső nyomógomb hosszú idejű nyomva tartásával válik aktívvá. Ilyenkor a
kijelző villan egyet és a kiválasztott
„Dimmer” üzemmódra áll át a Nective
Light készülék. A Dimmer menü további
opciókat, almenüket is tartalmaz. Az
almenük opciói lehetővé teszik a relészegmensek és DMX vezérlés önálló,
jobb kihasználását.
A Dimmer menü almenüinek ikonjai:
Dimmer
Menü ikonja

1 katt
Szint (Zóna)
Almenü ikonja

Időzítések
Almenü ikonja

Ramp
Almenü ikonja

Kézi vezérlések
Almenü ikonja

A RAMP almenü az RGB dimmer üzemmódban leírt módon működik. Mivel Dimmer üzemmódban 4db DMX512 csatornát távvezérel egyszerre egy Nective Light, így az felhasználható akár RGBW távvezérlésre is, azzal a megkötéssel, hogy mind a négy csatorna
önálló dimmerként jelenik meg az applikációban, de azokat el lehet nevezni például
„Hálószoba Piros”, „Hálószoba Zöld”, „Hálószoba Kék”, „Hálószoba Fehér” névre, illetve
fontos, hogy ennél a megoldásnál a B1, B3, B5, B7 nyomógomb bemeneteket össze kell
hidalni.
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XII. Gardrób – Kapcsolt szekrény-,
fiók és fakkvilágítások vezérlése
Gardróbterek, gardróbhelyiségek bevilágítására használatos funkció. Az általános
helyiségvilágítás kiegészítéseként alkalmas arra, hogy több szekrényelemből álló gardróbszekrények belső tereit lehessen olyan módon – egyszerűen megvilágítani, hogy még kapcsolni se kelljen a világításokat. Gyakorlatilag a hűtőszekrény világításokhoz hasonló a
működése, azaz az ajtószárnyakba épített vagyonvédelmi nyitásérzékelők által szolgáltatott vezérlőjelet használja fel a belső zónák megvilágítására. Egy Nective Light készülékkel 8db önálló világítási zóna működtethető. Különlegessége a funkciónak, hogy a nyitásérzékelők alapban záró kontaktusokat tartalmaznak. A Nective Light készülékekből rendelhető „SSR” azaz félvezetős változat is, ami teljesen néma módon képes kapcsolni, nem
lehet hallani a szokványos relékattanást.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
2-es
Mágnes

1-es
Mágnes

É

É

Ajtóba épített
mágnesek

3-es
Mágnes

1-es
Reed

2-es
Reed

5-es
Mágnes

6-es
Mágnes

7-es
Mágnes

8-es
Mágnes

É

É

É

É

É

É

D

D

D

D

D

D

3-es
Reed

4-es
Reed

5-es
Reed

6-es
Reed

7-es
Reed

8-es
Reed

D

D

Vezérlések

4-es
Mágnes

Közös +24V
Nective Light
Szilárdtestrelés kivitel
Csatornánként
Maximum 230V/3A!

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.SSR

L1
N
P

Erőátvitel
24V DC
Tápegység
A funkció teljesen autonóm, fügetlen az applikációtól, nem igényel buszos bekötést,
fürtözhető, végtelen számú készülék építhető be, így bármekkora gardróbhelyiség kialakítható a készülékekkel olyan módon, hogy a feladat „dobozos” termékkel oldható meg,
azaz csereszabatos, redundáns megoldást ad egy olyan műszaki feladatra, amire eddig
nem volt megbízható késztermék.
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XIII. Shutter 2B – Redőnyvezérlés
Két nyomógombbal
A Nective Light egyik legalapvetőbb funkciója. Segítségével lehetséges redőnymotorok, detektívrácsok, lamellás árnyékolók, terasz árnyékolók, rolók, motoros függönyök stb. irányfüggő vezérlése, egyedileg és csoportos módon is. Motoros redőnyök vezérlésére olyan módon alkalmas, hogy szükséges a működéshez a beépített , négyvezetékes (fel, le, nulla,
védőföld) motoros redőny, a redőny vezérlésére alkalmas, dedikált le és fel szimbólumos (
▼▲ ) nyomógomb, valamint a Nective Light és legalább egy 24V-os tápegység. A vezérlés
alkalmas egyedi vezérlésre és csoportos vezérlésre is egyaránt.
A Nective Light készülékekben 8 db relés
áramkör található. Mivel a redőnyök
megbízható működtetéséhez célszerű reteszelni a fel és le irányokat, így ezek a
funkciók 2 - 2 db relét emésztenek fel.
Ebből adódóan 4db redőnymotor vezérlésére alkalmas ebben az üzemmódban a
készülék. Zsalúziákhoz, árnyékolókhoz
opcionális szélmér ő is beépíthet ő.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Redőny
nyomó

Redőny
nyomó

Redőny
nyomó

Vezérlések ▼▲

▼▲

▼▲

Közös +24V

Redőny
nyomó

Lezárás:
Készülékbe
Integrált
120 Ohm

Erőátvitel

PSU

120 Ohm
Lezáróellenállás

Opcionális szélmérő
Vihar esetén
behúzza a zsalúziákat

78.60.1.230.2403

2 gombos redőnyvezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

▼▲

NL.024.EMR

L1
L2
L3
L1

Fontos a helyes
bekötés! Mindig
a páratlan szegmens
a LE irány az applikációban is!

M

M

M

M

N
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XIV. Shutter 1B – Redőnyvezérlés
Egy nyomógombbal / Léptetőrelé mód /
Gyakorlatilag megegyező funkcionalitású, mint a két nyomógombos redőnyvezérlés.
Mindkét mód közös jellemzői, hogy nyomógombokat igényelnek, funkciótól függ ően
dedikált fel-le szimbólumos nyomógombot (két nyomógombos vezérlés), vagy egyszer ű
egy érintkezős nyomógombot, vagy kulcsos nyomógombot (rácsvezérlés). Mindkett őnél
állítható a motoros redőnyök futásideje (Runtime almenüpont) és szintjei (zónái - Level
almenü), lehet szélmérőt csatlakoztatni (Windsensor almenü), vagy kényszerműködtetéssel
a készülékről közvetlenül vezérelni (Control almenü)
nyomógomb vagy kábel meghibásodása
esetén. Rövid gombnyomással, akárcsak
a vilá-gítások esetében, egyedi vezérlés
valósítható meg, míg hosszú gombnyomással a közös szintekre állított készülékek csoportjait lehet egyszerre működtetni. 0 Szint az alapértelmezett, ilyenkor
bármelyik redőnyvezérlő nyomógomb
hosszú megnyomása esetén az összes redőnynek szól a parancs.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Nyomó

Nyomó

Nyomó

Nyomó

Lezárás:
Készülékbe
Integrált
120 Ohm

Vezérlések
Közös +24V

120 Ohm
Lezáróellenállás

Csak a páratlan
bemenetek aktívak!

Opcionális szélmérő
Vihar esetén
behúzza a zsalúziákat

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR

L1
L2
L3
L1

Erőátvitel
1 gombos redőnyvezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

M

M

M

M

N
P

Ebben az üzemmódban a gombnyomások sorendben: „LE” - „ÁLLJ!” - „FEL” - „ÁLLJ!”
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XV. Window – Ablakvezérlés két nyomógombbal
Autonóm és buszos módon is
Szinte ugyanaz mint a dedikált szimbólumos ( ▼▲ ) két nyomógombos redőnyvezérlés,
Azzal a különbséggel, hogy használható tűzjelző rendszerekkel kompatibilis módon például Plázák füst-szellőztetéséhez. A redőnyvezérlés módban nem vesz részt, így csak akkor
nyílik, csukódik a tetőablak, ha nyomógombról érkezik parancs. A nyomógomb helyére PGM
relé is programozható, illetve önálló időkapcsoló óra impulzus módban, amivel akár heti
programmal is vezérelhetőek lesznek az ablakok csoportosan a kézi vezérlés mellett.
A vezérlés tartalmazza a tűzoltóságnak
szükséges biztonsági időzítéseket is a hirtelen irányváltás ellen.

Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Redőny
nyomó

Redőny
nyomó

Redőny
nyomó

Redőny
nyomó

Vezérlések ▼▲

▼▲

▼▲

▼▲

Közös +24V
Tűzjelző
központ

78.60.1.230.2403

2 gombos ablaknyitás
üzemmódba állított
Nective Light
L1
Erőátvitel
L2
Megengedett
L3
több fázis
L1
használata
Fontos a helyes
bekötés! Mindig
a páratlan szegmens
a LE irány az applikációban is!

PSU

NL.024.EMR

Időrelé

PGM kimenet

Opcionális
egyedi
És csoportos
vezérlések

M

M

M

M

N
P
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XVI. Gate 1L – Egyszárnyas
Kapuvezérlés
Ebben az üzemmódban a Nective Light képes egyszárnyas kapu, úszókapu, tolókapu, garázskapu, ipari kapu működtetésére kétféle módon. Az egyik üzemmódban elegendő a motorok, végállás visszajelző nyitásérzékelők, infrakapuk, nyomógombok és/vagy rádiós távvezérlők megvásárlása. A Nective Light ebben az esetben rendelkezik az ezek fogadásához
szükséges bemenetekkel, alkalmas a motorok direkt vezérlésére és a biztonsági funkciók
ellátására. Egy dologra nem képes; a kapumotor nyomatékának mérésére és az ehhez kötődő biztonsági funkciókra.
Ha erre van szükség, akkor érdemes megvásárolni akár a komplett kapu szettet,
majd „átfolyatni” a vezérlést a Nective
Light készüléken. A Kameleon ebben a
módban egyszerű nyomógombként viselkedik ugyan, azaz a bemenetére adott
nyomógomb vagy távvezérlő jelét csak
megismétli a kimeneten, de ezzel párhuzamosan megjelenik az applikációban, illetve jelzi a zárt végállást is. Így például
a kapu zárt állapota akár a világ bármelyik pontjáról ellenőrízhető.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
RF
Nyomó- Távirányító
vevő
gomb

Zárt
Nyitott
végállás végállás

Infra
kapu

Nyomógomb



RF
(433MHz)
(868MHz)

Vezérlések

Alkonyat
Kapcsoló

Közös +24V
Vagyonvédelmi Opcionális
nyitásérzékelők alkonyatkapcsoló
automatikus bejárati fény engedélyezéséhez és
NL.024.EMR
nyomógombos
opció

Opcionális
RF vevő
78.60.1.230.2403

1 Szárnyas kapu
üzemmódba állított
Nective Light

PSU

Kapu elektronika
nyomógomb bemenet

Erőátvitel L1

M
N
P

Kapu
saját
vezérlő
elektronikája

Automatikus
vagy kézzel
kapcsolható beálló
világítás,
garázsvilágítás

Az üzemmód lehetővé tesz utánfutás időzítést, automatikus zárást és direkt vezérlést is.
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XVII. Gate 2L – Kétszárnyas
Kapuvezérlés
Ebben az üzemmódban a Nective Light képes kétszárnyas kapu működtetésére. Amihez elegendő a motorok, végállás visszajelző nyitásérzékelők, infrakapuk, nyomógombok és/vagy
rádiós távvezérlők megvásárlása. A Nective Light rendelkezik az ezek fogadásához szükséges bemenetekkel, alkalmas a motorok direkt vezérlésére és a biztonsági funkciók ellátására. Egy dologra nem képes; a kapumotor nyomatékának mérésére és az ehhez kötődő biztonsági funkciókra. Ha erre van szükség, akkor érdemes megvásárolni akár a
komplett kapu szettet, majd „átfolyatni” a vezérlést a Nective Light készüléken.
Ilyenkor vagy az egyszárnyas kapu módot
érdemes választani, vagy a követketkező,
„Garázskapu” vezérlés üzemmódot, ahol
akár 4 kapu is működtethető egyszerre,
léptető üzemmódban. Ilyenkor az applikációban, mivel szabadon választott neveket lehet felhasznáni, ugyanúgy elnevezhető akár „Kétszárnyas bejárati kapu”nak is a működtetett kapu. Az üzemmód
lehetővé tesz utánfutás időzítést, automatikus zárást és direkt vezérlést is.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
1. szárny 2. szárny

RF
Zárt
Nyomó- Távirányító
Zárt
Nyitott
Nyitott Infra
vevő
gomb
Végállás végállás végállás végállás kapu

Vezérlések

RF
(433MHz)
(868MHz)

Közös +24V
Vagyonvédelmi
nyitásérzékelők

Opcionális
RF vevő
78.60.1.230.2403

PSU

2 Szárnyas kapu
üzemmódba állított
Nective Light

NL.024.EMR

Erőátvitel L1
1. szárny

2. szárny

M

M

N
P
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XVIII. Garage – Garázskapuk, kertkapuk,
ipari kapuk, védelmi funkciók
Ez az üzemmód a kertkapuk, és garázskapuk, valamint ipari kapuk vezérlésére lett kialakítva, szem előtt tartva a megfizethetőséget és a biztonságot egyaránt. Az üzemmód
lehetővé teszi 2 kapu és elektromos zár-ellenoldal, vagy elektromos zár m űködtetését.
Ilyenkor a bemenetek nyomógombjait a kimenetek egy az egyben lekövetik, de ezzel párhuzamosan az applikációból is azonnal elérhetővé válnak. Mindkét kapu nyitott és zárt végállásásról „tud” a rendszer, ennek megfelelően az applikáció is virtuális visszajelzést ad a
kapu állásáról.
Ebben a funkcióban a Nective Light egy darab nyomógombot vár egy kapuhoz és két
végállást. Amennyiben nincs valós végállás, úgy azok kiiktathatóak a kijelző menürendszeréből, hogy az applikáció ne adhasson fals visszajelzést. A vezérlés használható kulcsos kapcsolós ipari kapuk vezérlésére is. A maradék 2 áramkör felhasználható elektromos zár-ellenoldal, vagy elektromos zár működtetésére egyaránt
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
1. garázskapu 2. garázskapu
NyomóZárt
Nyitott
gomb Végállás végállás

Nyomógomb

Zárt
Nyitott
végállás végállás

Nyomógomb

Nyomógomb

Vezérlések
Közös +24V
Vagyonvédelmi
nyitásérzékelők

78.60.1.230.2403

PSU

TR

NL.024.EMR

Erőátvitel
L1
N
P

Kapu
saját
vezérlő
elektronikája

Garázskapu
üzemmódba állított
Nective Light

Kapu
saját
vezérlő
elektronikája

Ehhez a vezérléshez is társítható RF távirányító, kódzár, RFID, biometrikus zárvezérlés az
applikáción felül.
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XIX. Roadhetaing – Térfűtés, útfűtés, járdafűtés
Fűtőkábelek és kültéri fűtések
Fűtőkábelek és kültéri fűtések működtetésére használható funkció. Segítségével , valamint
kültéri hőmérőszenzorral (hitelesített, kalibrált, MODBUS felület ű), valamint kontaktusképes csapadékszenzorral megvalósítható a térfűtés, hóolvasztás. Általánosságban és ennél
a funkciónál is érdemes kiemelni, hogy a szoftverek kialakításánál az emberi döntés az első. Így egy esetleges szenzor meghibásodás esetén is le kell tudni állítani a funkciót, vagy
felül lehet bírálni azt. A lenti sémaábra segítségével a térf űtési rendszer könnyen telepíthető, beüzemelhető,üzemeltethető. Nincs speciális alkatrész, nincs javíthatatlan eszköz a
rendszerben. A készülék ebben az üzemmódban figyeli a fűtött terület hőmérsékletét, és a
csapadékot.
Ha 3 fok alatti hőmérsékletet észlel és
nedves a fűtött terület, bekapcsolja a beállított időzítés idejére a térfűtést. Ilyenkor mind a 8 relés kimenet aktív. Ha letelt
a beálított időzítés, újból megvizsgálja,
hogy a két alapfeltétel fennáll-e? Ha
igen, újrakezdi a fűtési folyamatot, amíg
vagy le nem szárad a szenzor, vagy nem
lesz magasabb a mért hőmérséklet, mint
3 fok. Ha ezek a feltételek megszűnnek,
az időzítéstől függetlenül kikapcsol a vezérlés. Kézi vezérlés is alkalmazható, amivel mindig felülbírálható a szenzorok állapota. Az üzemmód lehet ővé tesz id őzítést (alapértelmezett Time: 2h ), direkt vezérlés (Heater: 0 vagy 1), mutatja a hőmérők által mért
hőmérsékletet (T1, T2) és a csapadékszenzor jelét is (Wet sensor), hogy éppen érzékel-e
vagy sem, így kiszűrhető az esetleges érzékelő (szenzor) hiba is. Az alap működéshez elegendő csak a T1 hőmérő bekötése. A rendszerhez szállított MODBUS-os h őmér ők hitelesített és kalibrált DS18B20 szenzorok, amik tized fokos pontosságú jelet szolgáltatnak. A
szenzorkábel toldható 300m-ig a szenzor és a kijelző között és 1200m-ig a kijelző és a
Nective Light modul között. Használható vagylagosan a funkcióhoz külső hőmér ős termosztát is. Utóbbi használatával nem jelenik meg a valós hőmérséklet applikációban sem.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Opcionális kontaktust adó
Külső hőmérős termosztát

Nyomógomb

Vezérlések

Lezárás:
készülékbe
Integrált
120 Ohm

Közös +24V

Térfűtés
üzemmódba állított
Nective Light
L1

Erőátvitel L2

MODBUS
Address 1

78.60.1.230.2403

PSU

120 Ohm
Lezáróellenállás

NL.024.EMR

Csapadék
Érzékelő
A legalsó
ponton

Opc.
Hőmérő
Szenzor

Fűtött
terület
1 csatorna maximum 8A!

Hőmérő
szenzor

N
P
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XX. Heating – Fűtés-hűtés vezérlés
Helyiségenkénti szabályozások
Az A++ kategóriájú zöldkártya egyik lehetséges alapfeltétele a zónánkénti f űtés-h űtés szabályozás. Ennek az üzemmódnak a segítségével lehetővé válik például közös osztógy űjtőkre szerelt, kapcsolható zónaszelepek segítségével 7db szelepkör szabályzása 7db
MODBUS slave termosztát segítségével. Természetesen, mivel a Nective Light készülékek
CAN buszon összekapcsol-hatóak egymással, ez a szám többszörözhető. Az üzemmód lehetővé teszi nem csak fűtés, hanem hűtés szabályzását is. A termosztátokon mért hőmérséklet értékeket veszi alapul a készülék.
A mért hőmérsékletet a szelepek nyitása
révén addig emeli vagy süllyeszti a rendszer, amíg a kívánt – beállított – hőmérsékletet el nem éri, illetve a beállított hiszterézisnek megfelelően – meg nem haladja.
A termosztátokon ez a hiszterézis érték állítható. Alapértelmezésben ±1°C. Azaz például 20 fok eléréséhez a rendszer 20 fok fölé fűt 1 fokkal, majd alámegy 1 fokkal, ahol
ismét bekapcsolja a szelepet. A rendszer
képes kezelni a modern felületfűtéseket is.
A lenti ábra egy tipikus bekötést szemléltet 7 zónaszelep körrel és 7 termosztáttal. A nyolcadik áramkör ilyenkor a keringetőszivattyút kapcsolja, hiszen például ha csak egyetlen
termosztát is hőigényt generál, a keringetőszivattyúnak aktívnak kell lennie, illetve ha
minden termosztát kikapcsol – azaz nincs hőigény, a kazánnak, hőszivattyúnak nem kell
feleslegesen működnie.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Addr:01

Vezérlések

Addr:02

°c

Addr:03

°c

20.0

Addr:04

°c

20.0

Addr:05

°c

20.0

°c

20.0

20.0

Addr:06
°c

20.0

Addr:07
°c

20.0

120 Ohm
Lezáróellenállás

Közös +24V
Lezárás:
készülékbe
Integrált
120 Ohm

Max 400mA kitáp!
RS-485 MODBUS

RS-485
MODBUS
Termosztátok

78.60.1.230.2403

Fűtés-hűtés vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light
Erőátvitel

L1
L2
L3
N
P

PSU

NL.024.EMR

M
1

2

3

4

5

6

7

~

Keringető
szivattyú

Zónaszelep
Mozgató fejek
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Heating – Fűtés-hűtés vezérlés
Menü és almenüi
Fűtés-hűtés üzemmódban nem csak a keringetőszivattyút lehet a nyolcadik áramkörre bekötni, hanem szükség esetén úgynevezett „bypass” kört is. Ennek a segítségével biztosítható, ha minden szelep egyszere lezár és például egyetlen kazán van,
akkor a bypass körön keresztül a kazán kikeringtethesse magából a felmelegített vizet a saját beépített keringetőszivattyújával, ne futhasson hibára, így üzemszerű állapotban tudjon maradni.
A bypass time változóval ezt a funkciót lehet időparaméterrel ellátni. Off állásnál nincs
ilyen időzítés, de a fel és le mikrokapcsolókat megnyomva időintervallum adható meg. A
beállított, például 1min (1 perc) ideig a bypass kör nyitva marad. Ha zónaszelep mozgatón
keresztül valósul meg a bypass, akkor figyelembe kell venni, hogy 2,5-3 perc a szelepállító
átállítási ideje. Természetesen ezt az időzítést fel lehet használni a keringet őszivattyú továbbfutására is, de célszerű a szelepek átállásának idején nem túlfuttatni a szivattyút,
mert ebben az esetben kavitációba kezd és légbuborékokat termel, ami rontja a fűtés
hatásfokát. A hőmérséklet beállítása akár applikációból, akár a termosztátról történik,
mindig a legutolsó beállítás lesz érvényes. Nem történhet ellentmondó szabályozás. A
mért értéket a termosztát szenzora méri, a kívánt hőmérsékletet pedig a Nective Light készülék tárolja el, így az applikációt futtató okostelefon meghibásodása esetén is a m űködőképesség megmarad.
Heating-Cooling menü
Ikonja
2,5-3 perc
Átállási idő !!!

1 katt
Bypasstime
Almenü ikonja

1 katt

Bypass
1 perc

Fűtés/Hűtés
visszajelzés
és felülvezérlés

1 katt

Valve 1 /Szelep 1/
Almenü ikonja

Valve 7 /Szelep 7/
Almenü ikonja

Fűtés
Hűtés
Termosztáton mért
hőmérséklet
Beállított
hőmérséklet
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XXI. E.Heating – Elektromos fűtőszőnyeg vezérlés, padlószenzoros szabályozások
Praktikus lehet elektromos fűtőszőnyegeket használni, ha például a fürd őszoba vagy gardróbtér, hálószoba padlóját melegen szeretnénk tartani. Lehet természetesen kevert köri
szabályzást is használni egy fűtési rendszerben, ahol radiátorok mellett padlóf űtési körök
is jelen vannak. Ezek önálló szabályozást követelnek meg. A Nective Light készülékek ezt az
igényt is ki tudják szolgálni olyan módon, hogy csak ki kell választani a menüb ől az EHeating opciót és MODBUS-os, padlóérzékelős termosztátot kell beépíteni hozzá a hagyományos termosztát helyett.
Ez az üzemmód annyiban tér el a normál
fűtés-hűtés vezérléstől, hogy itt hűtés
üzemmód nem lehetséges, valamint a
speciális termosztátok egyszerre kétféle
hőmérsékletet kezelnek. Az egyik a levegőé, amit a termosztát továbbra is a
belső hőmérőjével detektál. A másik – a
padlókör maximális hőmérséklete. A termosztát lehetővé teszi azt is, hogy
mindkét hőmérés egyszerre működjön, de
azt is, hogy vagy csak a belső vagy csak a külső szenzort vegye figyelembe a szabályozásnál. A lenti ábra egy bekötést szemléltet 4 zónaszelep körrel 3 f űt ősz őnyeggel és 7
termosztáttal, ami külső szenzorral rendelkezik. A nyolcadik áramkör ittt is fent van tartva
a keringetőszivattyú számára, hiszen ezt az üzemmódot vizes padlóf űtési körök szabályozására is fel lehet használni.
Bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Addr:01

Vezérlések

Addr:02

°c

20.0

1
Külső
Hőmérő

Közös +24V

Addr:03

°c

20.0

2
Külső
Hőmérő

Addr:04

°c

20.0

°c

20.0

3

Addr:05
4

Külső
Hőmérő

Addr:06

°c

20.0

°c

20.0

5
Külső
Hőmérő

Külső
Hőmérő

Max 400mA kitáp!

Erőátvitel

L1
L2
L3
N
P

6
Külső
Hőmérő

°c

20.0

7
Külső
Hőmérő

120 Ohm
Lezáró
ellenállás

Lezárás:
készülékbe
Integrált
120 Ohm

RS-485 MODBUS

Elektromos fűtés
vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

Addr:07

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR

M
1

2

Zónaszelep
Mozgatók

3

7
4
5
6
Fűtőszőnyegek

~

Keringető
szivattyú

Az almenük között megtalálható a „SAFETYTEMP” beállítás ami a padlókörök maximális
hőmérsékletét limitálja. Ezt a limitációt körönként maga a termosztát is képes ellátni, ez a
Nective almenüben található opció azonban mindegyik körre egyöntetűen kihat.
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XXII. Heatpump – Hőszivattyú vezérlés
Helyiségenkénti szabályozásokhoz
A kijelzőnek köszönhetően lehetővé vált több speciális paraméter megadása, kezelése. A
fejlesztések folyamán, a környezettudatosság elvét követve, valamint a ma divatos f űtési
módok köréből válogatva, megkerülhetetlen a hőszivattyúk kezelése. A h őszivatyúk használata jelentős energiamegtakartást jelent, mivel kedvezőbb a COP értékük, azaz az 1kW
villamos energiából kinyerhető hőenergia, amit képesek előállítani.
Ebben az üzemmódban a Nective Ligth
készülék figyeli a fűtés-hűtés funkcióban
dolgozó készülékeket. Ha egy termosztát
hőigényt jelez, ennek megfelelően a 2.
kimenetén továbbadja a hőigényt a hőszivattyú, vagy kazán felé. Ugyanígy figyeli,
hogy milyen üzemmódban vannak a termosztátok, azaz a fűtés – vagy hűtés jelet
is kiadja az 1. illetve a 3. kimeneten.
SmartBridge készülék segítségével bővíthető a rendszer tudása külső hőmérővel és 0-10V-os kevertköri szabályozással. A lenti
ábra egy általános bekötést szemléltet 1 zónánkénti szabályozást végz ő modullal és egy
hőszivattyú üzemmódban működő modullal. Hőszivattyú típustól függ ően van lehetőség a
hőszivattyúval RS-485 vagy 0-10V -on történő kommunikációra is a relés jelzésen felül.
Egyszerűbb bekötés egyetlen tápegységgel és két Nective Light készülékkel:
Addr:01

Vezérlések
Közös +24V

Addr:02

°c

Addr:03

°c

20.0

Addr:04

°c

20.0

°c

20.0

20.0

Addr:05

Addr:06

°c

Addr:07

°c

20.0

20.0

°c

20.0

120 Ohm
Lezáróellenállás

Hőszivattyú vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

Fűtés – Automata –
Hűtés
Kézi átkapcsolási opció
0
1
2

Fűtés-hűtés vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

Lezárás: készülékbe integrált
120 Ohm

RS-485 busz
CAN busz

78.60.1.230.2403

PSU
L1
L2
L3
N
P

Erőátvitel

NL.024.EMR

NL.024.EMR

Fűtés
jelzés
M
1

2

Zónaszelep
Mozgatók

3

4

5

6

7

~

Keringető
szivattyú

Hőigény
Hűtés
jelzés

Hőszivattyú
vezérlő
elektronikája

M
~

A1 (13)

Padlókörök kizárása hűtés
üzemmódban

Keringető
szivattyú

230V~

A2 (14)
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Heatpump – Hőszivattyú vezérlés
Kevert hőmérsékletű folyadék körökhöz
Egy új fejlesztésű készüléknek, A SmartBridge-nek köszönhetően lehetővé vált például 010V-os kevert hőmérsékletű folyadék körök bevonása is a rendszerbe úgy, hogy továbbra
sincs szükség egyedi szoftverekre. A rendszerhez kell egy fűtés-hűtés üzemmódba állított
Nective Light modul, MODBUS termosztát(ok), hőszivattyú üzemmódba állított Nective Light
modul, egy SmartBridge modul, ami MODBUS <> 0-10V konverterként van beállítva,
valamint egy MODBUS rendszerű hőmérő.
A felsorolt készülékek beépítését tartalmazza részletesen az alábbi ábra. A termosztátokat a fűtés-hűtés vezérlés fogadja, ugyanígy a szelepeket vezérli is. A hőszivattyúval a hőszivattyú vezérlő üzemmódba kapcsolt készülék kommunikál, de
ugyanez a készülék alkalmas ara is, hogy
megadjuk mind a fűtés, mind a hűtés kevert köri hőmérsékletét, amihez a szenzor
adja a mért hőköri jelet, a 0-10V-os szabályozás pedig a keverőszelepet állítja a kívánt pozícióba. A lenti ábra egy általános bekötést szemléltet 1 zónánkénti szabályzást végző modullal és egy h őszivattyú üzemmódban működő modullal. Hőszivattyú típustól függően van lehetőség a hőszivattyúval
RS-485 vagy 0-10V -on történő kommunikációra is a relés jelzésen felül.
Bekötés egyetlen tápegységgel és két Nective Light készülékkel, SmartBridge-el:
Addr:01

Vezérlések

Addr:02

°c

Addr:03

°c

20.0

Addr:04

°c

20.0

°c

20.0

20.0

Addr:05

Addr:06

°c

Addr:07

°c

20.0

20.0

°c

20.0

Hőszivattyú vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

120 Ohm
Lezáróellenállás

Fűtés – Automata –
Hűtés
Kézi átkapcsolási opció
0
1
2

Közös +24V

Fűtés-hűtés vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

Lezárás: készülékbe integrált
120 Ohm

RS-485 busz
CAN busz

MODBUS
Address 1
0-10V kimenet 1

RS-485

SB.001.024

78.60.1.230.2403

PSU
L1
L2
L3
N
P

Erőátvitel

NL.024.EMR

NL.024.EMR

Fűtés
jelzés
M
1

2

Zónaszelep
Mozgatók

3

4

5

6

7

~

Keringető
szivattyú

Padlókörök
kizárása hűtés üzemmódban

Hőigény
Hűtés
jelzés

Rev 1.0

MODBUS
Address 2

Hőszivattyú
vezérlő
elektronikája

SmartBridge
MODBUS <> 0-10V
Opció

M
~

A1 (13)

230V~

A2 (14)

Keringető 0-10V szelepmozszivattyú gató kevert körhöz

Hőmérő
szenzor

Szelepmozgató
önálló betáplálás
24V DC
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XXIII. Socket – Kapcsolt áramkörök vezérlése
autonóm módon, vagy applikációból
Felmerülhet olyan fogyasztók okos kapcsolása is, amik nem kimondottan lámpák, red őnyök, fűtési körök, hanem például; többfokozatú ventillátorok, nagyobb fogyasztók, tiltandó berendezések. stb Ezeket célszerű önállóan kezelni. Erre való a kapcsolt dugalj funkció. Itt szükséges megemlíteni, hogy a Nective Light relés áramkörei, maximum 8A terhelhetőségűek, azaz általános célú dugalj direkt kapcsolására nem alkalmasak, csak nagyobb kapcsolóképességű relé, mágneskapcsoló beépítésével. Amennyiben ezt a maximális
áramot a fogyasztó nem haladja meg – direktben is kapcsolható, de nem javallott általános célú dugaljra kialakítani a kívánt áramkört, hiszen abba akár egy nagyobb h ősugárzó, vagy gép is bedugható lenne. Célszerű az áramköröket jelöléssel, vagy felirattal is
ellátni, ha mindenképpen dugaljra kerül kialakításra, valamint a védelmi berendezést
(kismegszakítót) is 8A maximális terheléshez igazítani.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

1-es
Nyomó

Vezérlések
Közös +24V
Kapcsolt áramkör
üzemmódba állított
Nective Light

24V DC
Tápegység

Erőátvitel

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR

L1
L2
L3
N
P

Maximum 8A! /
áramkör

Ehhez a funkcióhoz lehetséges nyomógombokat, tasztereket is használni, de LAN modul
felhasználásával, applikációból sokkal több lehetőség nyílik a funkció kihasználására.
Beleértve a távoli monitorozást, vagy távkapcsolás lehetőségeit és az új applikációnkban
megtalálható úgynevezett „szkenárió” vezérléseket, amik kötődhetnek csoportokhoz, időzítésekhez, dátumokhoz, eseményekhez is.
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XXIV. Sensor – jelzések, riasztások fogadása,
küldése, riasztó, kaputelefon, egyéb
Okos attól lesz egy épület, ha minél több eseményt, folyamatot automatizálni lehet benne.
A sensor üzemmód ezt segít elérni. Lehetőség van összekötni érzékel ők jeleit, küls ő rendszerek jelzéseit folyamatokkal, időzítésekkel, időpontokkal és dátumokkal. Ugyanígy lehetőség van ebben az üzemódban folyamatoktól, időzítésektől, időpontoktól és dátumoktól
függően kimeneteket vezérelni.
A funkció képes a digitális bemeneteken
jeleket fogadni riasztórendszertől (például „PGM” kimenetek), kaputelefon rendszertől (felhasználói relés kimenetek) ,
tűzjelzőtől (riasztás jelzések), érzékelőktől
(például vízbetörés jelzés) és képes a bemenetektől érkező inditásra egy-egy relékimenetet vezérelni. Ezt tudja időzítve is
kezelni, így például visszajelzést generálhat egyfelől más rendszerek felé (például
a riasztó felé is), de felugró üzeneteket is
képes generálni, vagy indítani egy szkenáriót az applikációban.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Jelzés a
tűzjelzőtől

Jelzés a
kaputelefontól

Jelzés a
mosógéptől

Jelzés a
riasztótól

Jelzés
vízbetörésről

Jelzés
kávéfőzőtől

Jelzés
szaunától

Jelzés
kódzártól

Vezérlések
Közös +24V
Szenzor vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

24V DC
Tápegység

Erőátvitel

Lezárás: készülékbe
integrált 120 Ohm

CAN busz
KLCOM.10.024.LAN

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR

L1
L2
L3
N
P

LAN
modul

LAN

Maximum 8A! /
áramkör
Tűz van!

BeCsöncsöngettek!
Gettek!

Lejárt
A
mosás!

Rev 1.0

Riasztás!

VízBetörés!

Kész
a kávé!

Felfűtött
A
szauna!
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XXV. Advert – Reklámvilágítás vezérlés
Reklámvilágítás és szökőkút
Szükség lehet néha világítási vagy vízköpő működtetésére. Eddig csak valamilyen speciális
egyedi vezérléssel, PLC-vel, központi vezérlésű számítógéppel lehetett hasonló feladatokat megoldani. Ehhez mind programozóra is szükség volt. A Nective Light ezeket a
funkciókat is tartalmazza. Egy készülék 8db, egy rendszer 37db effektet képes egyben
kezelni. Ez jelenthet 64 világítási kört is egyszerre 8db Nective Light készülékkel. Nem kell
ehhez mást tenni, mint a Nective-hez csatlakoztatni a betáp vezetékeket és a fogyasztókat,
valamint a bementekre kötni a kapcsolókat, vagy az általunk gyártott DIP kapcsolós tesztmodult rádugni a „B” csatlakozó helyére. Fontos megjegyezni, hogy
erre a reklámvilágítás feladatra létezik
egy altípus, Az „SSR változat, ami nem
mechanikus reléket tartalmaz, így azok
nem kopnak, nem kattognak, teljesen némán kapcsolnak a félvezetős megoldás
miatt. Azonban a csatornák ebben az
esetben mindössze 3A-ig terhelhetőek.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
Vezérlések – DIP
tesztpanel Reklámvilágítás vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

24V DC
Tápegység

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.SSR vagy
NL.024.EMR

L1
L2
L3
N
P

Erőátvitel
Maximum 3A! /
áramkör /SSR/
Maximum 8A! /
áramkör /EMR/
A szökőkút vezérlés zömében annyiban tér el, hogy ott solenoid szelepek kapcsolására van
szükség emiatt inkább az „EMR” elektromechanikus relés változat ajánlott és az időzítési
tábla is ennek megfelelően áll át.
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Advert – Reklámvilágítás vezérlés
Reklámvilágítás rendszerben
A lent vázolt kapcsolási séma bemutatja, hogyan lehet egyszerre 64db fényforrást rendszerbe kötni. A megoldás lényege, hogy 1db Nective Light készülék ebben az üzemmódban
masterként fog viselkedni, mindössze ezt kell reklámvilágítás módba kapcsolni a menü
segítségével. A többi slave üzemmódú készülék, maximum 7db, a később bemutatásra
kerülő, úgynevezett IO funcióra kell legyen állítva. Ebben a módban a slave szközök csak
követik a masterként beállított készülék parancsait.
A bővítő tesztpanelen a DIP kapcsolósor 8
bináris kapcsolót is tartalmaz, de ezek helyett hagyományos billenőkapcsolók is beköthetőek, szemben a többi funkcióval, ahol
minden üzemmódban szinte csak nyomógombokat vár a készülék. A 8 kapcsoló állás 256 bináris állapotnak felel meg, amiből egy a „0” azaz a kikapcsolt állapot. A
kapcsolók állása Önálló lapon megtalálható a jelenleg előre leprogramozott effektek neveinek rövid megadásával.
Bekötés egyetlen tápegységgel és 8db Nective Light készülékkel:
Reklámvilágítás vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light

24V DC
Tápegység

IO vezérlés

Vezérlések – DIP Félvezetős változat! üzemmódba állított
/NL.024.SSR/
tesztpanel
Nective Light
1. Master
7.slave modul
modul
Lezárás: készülékbe
integrált 120 Ohm
CAN busz

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.SSR

...2.3.4.5.6 slave...

NL.024.SSR

Erőátvitel
L1
L2
L3
N
P

N
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Advert – Reklámvilágítás vezérlés
Effektek felsorolása
Az alábbi ábrán foglaltuk össze a reklámvilágítás és szökőkút vezérlés effektjeit.
Külső DIP kapcsolósor állásainak megfelel ő állapotok:
0.

Futófény jobbra 1 ponttal

19.

Oda-vissza futó pont 4 ponttal

1.

Futófény jobbra 2 ponttal

20.

Oda-vissza futó pont 5 ponttal

2.

Futófény jobbra 3 ponttal

21.

Oda-vissza futó pont 6 ponttal

3.

Futófény jobbra 4 ponttal

22.

Oda-vissza futó pont 7 ponttal

4.

Futófény jobbra 5 ponttal

23.

Oda-vissza futó pont 8 ponttal

5.

Futófény jobbra 6 ponttal

24.

Oda-vissza futó lyuk 1 ponttal

6.

Futófény jobbra 7 ponttal

25.

Oda-vissza futó lyuk 2 ponttal

7.

Futófény jobbra 8 ponttal

26.

Oda-vissza futó lyuk 3 ponttal

8.

Futólyuk jobbra 1 ponttal

27.

Oda-vissza futó lyuk 4 ponttal

9.

Futólyuk jobbra 2 ponttal

28.

Oda-vissza futó lyuk 5 ponttal

10.

Futólyuk jobbra 3 ponttal

29.

Oda-vissza futó lyuk 6 ponttal

11.

Futólyuk jobbra 4 ponttal

30.

Oda-vissza futó lyuk 7 ponttal

12.

Futólyuk jobbra 5 ponttal

31.

Oda-vissza futó lyuk 8 ponttal

13.

Futólyuk jobbra 6 ponttal

32.

Villogó 1-1 ponttal

14.

Futólyuk jobbra 7 ponttal

33.

Villogó 2-2 ponttal

15.

Futólyuk jobbra 8 ponttal

34.

Villogó 4-4 ponttal

16.

Oda-vissza futó pont 1 ponttal

35.

Villogó 8 ponttal

17.

Oda-vissza futó pont 2 ponttal

36.

Equalizer

18.

Oda-vissza futó pont 3 ponttal

37.

Hóesés

Rev 1.0
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XXVI. Swimming pool – Medence vezérlések
Autonóm módon
Ezzel az üzemmóddal a Nective Light tipizáltan nyújtja a medencevezérlés lehetőségét az
okos otthonba úgy, hogy egy azon applikációból elérhető legyen a felület. Összevonva a
szenzor és io funkciókkal, távfelügyelet és távvezérlés is megvalósítható. Mindezt úgy, hogy
szkenáriókkal időzíthetők is feladatok és nem kell hozzá külső szakembert, a programozót, beengedni a saját életterünkbe.
Az üzemmód kezeli a töltés-ürítés teljes folyamatát, a medencevíz forgatását, tisztítását, figyeli és szabályozza a víz hőmérsékletét, kezeli a világításokat, vagy egyéb
kényelmi funkciót, összesen 4 darabot.
Képes külön MODBUS felületű fali kezelőt is
fogadni. Képes arra hogy figyelje a víz
szintjét, mérje a folyadék áramlását, kapcsolja a keringetőszivattyút, a töltőszelepet
és kezelje a kritikusan magas vízszintet,
amihez riasztást is tud aktiválni.
Tipikus bekötés egyetlen tápegységgel és egy Nective Light készülékkel:
4-es
Nyomó

Vezérlések

MODBUS
Address 1

MODBUS
002

120 Ohm
lezáróellenállás
Lezárás:
készülékbe
integrált 120 Ohm

24V DC
Tápegység

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR

L1
N
P

Kritikusan
magas
vízszint

Erőátvitel
M
~

Keringetőszivattyú

Töltőszelep

Kimenet 1

Kimenet 2

Kimenet 3

Kimenet 1
/opcionális/

Hőmérő
szenzor

N
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XXVII. IO üzemmód – helyi és távoli vezérlések
Autonóm és központi módon
A Nective System alapvetően autonóm, és elosztott intelligenciájú módra van felépítve
úgy, hogy ne kelljen programozó a rendszer összeállításához, csak egyedi paraméterekkel
kelljen finomhangolni. Azonban lehetnek olyan, nem tipizált funkciók, megoldások, amik
megkívánják, hogy központi vezérlés és egyedi program olvasson be információkat, kézi,
gépi működtetéseket, és ezektől, valamint egyéb időjárás, vagy környezeti paraméterektől
függően a kimenetek – akár a beolvasás
helyétől jóval távolabb eső távoli kimenetek is – vezérelhetőek legyenek, illetve
azok vezérléséről, megfelelő visszajelzés,
kontroll is legyen. A Nective Light készülékek a Nective System részei. Ha úgy tetszik ezek a feladatot végrehajtó eszközök.
Nective Light
Azonban ezek az eszközök rendszerszinten egyedi
fel vannak készítve a központi vezérlésre azonosító kód
is, méghozzá többféle módon.
számsora
Az egyik mód, a rendszerbuszon keresztül CAN master készülékkel történhet. Autonóm
funkciók között is található ilyenre példa, a reklámvilágítás vezérlés, ahol 1 CAN master és
maximum 7db IO üzemmódú készülék lát el egy feladatot. CAN master lehet azonban a
Nective BASIC készülék, PLC, Rasberry PI, egyéb központi vezérlésre alkalmas, CAN
interfésszel rendelkező berendezés is. A Nective Light tervezésekor azonban a biztonságos
üzemmódra is koncentráltunk. Azaz, ha meghibásodna a központi vezérlést végző eszköz,
az alapvető funkciókat legalább autonóm módban, a tipizált szoftvereknek köszönhet ően
el tudja látni addig, amíg a központi vezérlés meghibásodott szoftvere, vagy maga az
eszköz cseréje, javítása meg nem történik. Nyilvánvalóan ezt már tervezéskor is figyelembe
kell venni. A Light készülékek egyik legbonyolultabb üzemmódja az IO funkció. A Nective
System ugyanis nem követeli meg címzések, címző eszközök használatát, mivel egyedi,
beégetett azonosítókat tartalmaz. Ezeket az egyedi azonosítókat az „Info” menü
segítségével is ki lehet olvasni, de az applikáció is kiírja minden egyes készüléknél.
Azonban ez a funkció használható nem csak az „A” csatlakozó CAN buszáról, hanem a „C”
csatlakozó RS-485 szenzorbuszáról is. Ebben az esetben a master készülék lehet akár
MODBUS master , de akár DMX512 master is. Így már szükség van a küls ő rendszerek által
megkövetelt típusú slave cím (address) megadására. V1.0 készülékeknél ez a DIP
kapcsolósor segítségével binárisan adható meg:
V2.0 és V3.0 esetén a cím megadása a
kijelzőn a menü nyomógombok segítségével történik. MODBUS esetén 255,
DMX512 esetén 511 a legmagasabb megadható cím. A cím megadása az IO módban a középső gomb rövid megnyomása
után érhető el. A címet a fel- le gombok
megnyomásával lehet növelni vagy csökkenteni. A cím kétféle módon tárolódik el.
Az oled kijelző képe automatikusan viszszalép a főmenübe, vagy a középső gomb
hosszú megnyomásával kézi módon történik a visszalépés.
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IO üzemmód – helyi és távoli vezérlések
Autonóm és központi módon
Az alábbi sematikus ábrán a Nective Light bekötései láthatóak CAN buszon, különböző
központi intelligenciájú módokban.
Bekötés egy Nective Light masterrel,
vagy opcionális Nective BASIC,
vagy egyéb CAN masterrel:

Egyedi szoftvert futtató
Nective BASIC (master)
opció

Az opcionális master készülék
azt jelenti, hogy egy rendszerben
mindössze egyetlen master lehet
és több slave. CAN buszon 1600m
buszkábel, vagy 128 készülék
Megengedett maximálisan.
Nective System rendszerben az
összes CAN készülék (node), nem
lehet több, mint 100db.

Lezárás: kéSzülékbe integrált 120 Ohm

Opcionális Master modulok
Egyedi szoftvert futtató
CAN master opció

CAN busz

CAN busz

Nective

PLC
CAN

Reklámvilágítás vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light (master)

IO vezérlés
Vezérlések – DIP
üzemmódba állított
tesztpanel
Nective Light (slave)
1. Master modul

CAN busz

24V DC
Tápegység

2.slave modul
Lezárás: kéSzülékbe integrált 120 Ohm

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.SSR

NL.024.SSR

Erőátvitel
L1
L2
L3
N
P

N
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IO üzemmód – helyi és távoli vezérlések
Központi módon, RS-485 MODBUS
Az alábbi sematikus ábrán a Nective Light bekötései láthatóak központi intelligenciájú
módban, MODBUS rendszerben.
Bekötés egy opcionális PC MODBUS masterel,
vagy egyéb CAN masterrel:

Az opcionális master készülék
azt jelenti, hogy egy rendszerben
mindössze egyetlen master lehet
és több slave. MODBUS-on
1200m buszkábel, vagy 32 készülék (node) megengedett
Maximálisan.
Címtartomány: 1-255

MODBUS RTU regiszterek kiosztása:
1-8 regiszter: relék 1-8-ig
9-16 regiszter: digitális bemenetek 1-8
Relé vezérlés példa (hex):
01-06-00-01-00-01-19-CA
Bemenet olvasás (hex):
01-03-00-09-00-01-54-08

Opcionális Master modulok:
PC vagy PLC MODBUS master
MODBUS

PLC
MODBUS

Lezárás:
120 Ohm

IO vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light (slave 1)

MODBUS

Lezárás: készülékbe integrált 120 Ohm

IO vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light (slave 2)

1. slave modul

31.slave modul
MODBUS

24V DC
Tápegység

MODBUS

USB/RS-485
konverter

MODBUS

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.SSR

NL.024.SSR

Erőátvitel
L1
L2
L3
N
P
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IO üzemmód – helyi és távoli vezérlések
Központi intelligenciájú módon, DMX
Az alábbi sematikus ábrán a Nective Light bekötései láthatóak központi intelligenciájú
módban, DMX512 rendszerben.
Bekötés egy opcionális PC DMX masterel,
vagy egyéb DMX masterrel:

Az opcionális master készülék
azt jelenti, hogy egy rendszerben
mindössze egyetlen master lehet
és több slave. DMX512-n
1200m buszkábel, vagy 32 készülék (node) megengedett
Maximálisan.
Címtartomány: 1-511

Opcionális Master készülékek:
PC DMX vagy DMX512
USB/RS-485
konverter

DMX

DMX

DMX

Lezárás:
120 Ohm

IO vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light (slave 1)

Lezárás: készülékbe integrált 120 Ohm

IO vezérlés
üzemmódba állított
Nective Light (slave 2)

1. slave modul

31.slave modul
DMX

24V DC
Tápegység

DMX

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.SSR

NL.024.SSR

Erőátvitel
L1
L2
L3
N
P

N
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XXVIII. User SW – Egyedi szoftver
Nem tipizált szoftverek
Nem minden feladat tipizálható, ami előfordulhat egy okos épületben. Ezek megoldására
több módot kínál a Kameleon System. Központi vezérléssel, teljesen egyedi szoftverrel,
például Kameleon BASIC, vagy más vezérlő felhasználásával. Azonban itt teljesen egyedi a
teljes feladat és a szoftver is, magasabb a rendszerár és elveszítjük azokat az el őnyöket,
amik jobbá teszik a rendszert. Azonban ha úgy oldjuk meg a feladatot, hogy a tipizálható
feladatokat a beépített szoftverek működtetik, és csak az egyedi megoldást igényl ő eszközhöz készül egyedi szoftver, akkor jobb rendszerár alakítható ki. Ilyen példa, ha mondjuk
egy egyedi klímaberendezést kell illeszteni a rendszerhez, vagy távirányítóval m űködtethető médiát. A világításokat Light üzemmódban, a redőnyöket 1 vagy 2 gombos redőnyvezérlő módban kezeli le a rendszer, de az egyedi klímát – egyedi szoftverrel.
Ebbe az üzemmódba váltva az egyedi szoftverre jellemző egyedi menürendszer kerül aktiválásra.
Ez a menüpont – mivel egyedi – nem lehet része a leírásnak. Azonban fontos tudnivaló,
hogy egyedi szoft-erre váltva egy párhuzamos menürendszer épül fel. Amiben megtalálhatóak az alapvető menü-pontok, de lecsupaszítva:
Bootloader > Info > Time > Light > Régi teljes menürendszer... > User SW

↑

↓

Bootloader > Info > Time > Light >

User SW

Ebből a felépítésből látható, hogy bár egyedi szoftver fut a Nective Lightban, de a „Light”
menü közös. Ennek az az oka, hogy ezen keresztül van visszaállítási lehetőség, ha az egyedi
szoftverrel történne bármi. Azaz, Ha „User SW” módba lett váltva a készülék, de van
lehetőség, akár „IO” vagy „szenzor”, vagy más előre tipizált szoftverrel ideiglenes m űködtetésre, akkor a „Light” menüre váltva visszakapjuk az összes tipizált szoftvert. Ugyanígy,
ha szoftverfrissítésre kerül a sor, az egyedi szoftver nem frissül fel, csak külön beállításra.
Így elkerülhető az értékesebb szoftver tönkremenetele, vagy véletlen felülírása.
A Nective Light készülékeket univerzális hardvere alkalmassá teszi számos rendszerrel való
összekapcsolásra. Bemenetei potenciálfüggetlen kontaktusok fogadására vannak kialakítva. Kimenetei potenciálmentes (vagy száraz) kontaktusokat tartalmaznak. A készülék
tartalmaz egy CAN rendszerbuszt és egy RS-485-ös szenzorbuszt. RS-485-ön keresztül
például az alábbi rendszerekkel köthető össze:
MODBUS, DMX512, riasztórendszerek, füst és tűzjelző rendszerek, biometrikus beléptet ők és
azonosítók, RFID rendszerek, párátlanító készülékek, PLC vezérlésű készülékek, szenzorok:
fény, pára, hő, hang, infra távirányító stb. Lehetővé válik az átjárás már meglév ő, számítógépes felügyeleti szoftverek felé.
Kérjük érdeklődjön fejlesztéseinkről, illetve a távoli elérésről és applikációnkról!
Reméljük készülékeink sokáig szolgálják Önt és otthona kényelmét!
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90 mm

XXIX. A Nective Light műszaki adatai
befoglaló méretek

60 mm

60 mm

159 mm
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A Nective Light műszaki adatai
Adatlap
Megnevezés:
Nective Light, univerzális, intelligens, automatizálási modul
Típus:
NL.024.EMR – Nective Light, 1.0 verzió, 24V tápellátás, elektromechanikus relével szerelt
változat.
Külső megjelenés:

Műszaki jellemzők:
Tápellátás:

Szín, jelleg, fizikai kialakítás:

Doboz anyaga (Italtronic:

Névleges feszültség: 24V DC

Szürke RAL 7035

PPO UL94VO műanyag doboz, plexi
Előlappal
Az előlap maximális hőállósága. +95°C
A doboz hőállósága: -40°C - +90°C
Alaktartóssági maximum: +115°C
A doboz éghetősége: ASTM D635 – Önoltó,
Nem csöpög
Olvadás: 290°C fölött

Minimum feszültség: 18V DC – az EMR
DIN (EN 60715) sínre sorolható készülék
relék alsó működési feszültsége (24Vx 0,73)
DIN 43880 Méret:
Maximum feszültség: 42V DC
(9M vagy 9KE) W159mmxH60mmxD90mm
9 készülékegység széles
Áramfelvétel: 60-300mA )ejtett és hűzott
relék esetén)
Súly: 0,48kg (EMR)
Védettség

Üzemi hőmérséklet

IP20

-20°C - +60°C

A modul terhelhetősége:
Folyamatos üzemben 230V AC1/8A csatornánként 100%-os egyidejűség mellett.
Maximális 230V AC/12A rövid ideig, de maximum 5 perc

Alapfelszereltségű változat, elektromechanikus relével szerelt, belső CAN és RS485
buszcsatolóval, 99 választható funkció, funkciókhoz igazodó időzítések, USB csatlakozó,
csatlakozónként bontható sorkapcsol, kontroll ledek, kijelző, navigációs gombok.
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Kapcsolat: Evotronics Smarthome 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
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