Telepítői útmutató
Nective Light

NL.024.EMR, NL.024.SSR

2020.12.16.
Rev 1.6

Nective Light Telepítői útmutató

www.nective.hu

Tartalomjegyzék
Címoldal

1

Tartalomjegyzék

2

I. Nective Ligth, csatlakozások

3

Tagolás

4

Diagnosztika

5

Diagnosztika, CAN busz

6

Diagnosztika, RS-485 busz

7

II. Nective System buszrendszer, szenzorbusz, vezetékek, kábelek
Csillagpontos kábelezés

8
9

Hagyományos, Smarthome, Smarthome Ready kábelezés

10

Smarthome Ready kábelezés

11

III. Nective Light készülék bekötése, egy tápegységgel

12

Készülékek bekötése több tápegységgel

13

Be és kitáplálás számítása

14

IV. Nective System buszrendszer, CAN busz

15

Topológia; sín, fa

16

Topológia; csillag, gyűrű

17

Kiépíthetőség

18

Szenzorbusz

19

Szenzorbusz, DMX512

20

Szenzorbusz, DMX > 0-10V

21

Szenzorbusz, DMX >DALI busz

22

Szenzorbusz, szélmérő, hőmérő

23

Szenzorbusz, termosztát, SmartBridge

24

V. Nective System kiépítése egy többszintes épületben

25

Nective System egy elosztóval

26

Nective System több elosztóval

27

VI. Kapcsolat

28

Rev 1.5

2

Nective Light Telepítői útmutató

www.nective.hu

I. Nective Ligth, csatlakozások
Cégünk a Nective Light készüléket telepítőbarát módon igyekezett kialakítani.
A telepítéshez beüzemeléshez nincs szükség programozó bevonására. A készülékek az
okosotthon funkciókat önmagukban már tartalmazzák, el őre leprogramozott, tipizált
módon. A Műszaki dokumentációban minden funkció részletesen megtalálható bekötési
sémákkal együtt. Ennek az útmutatónak a célja a terepen dolgozó szakemberek munkájának támogatása, hogyan szereljék össze, kössék be úgy a készülékeket, hogy üzembiztosan, stabilan működhessenek.
A Nective Light készülékek áttekintő felépítése:
„A” csatlakozó
Rendszerbus
/CAN/

„B” csatlakozó
Digitális bemenetek
Szárazkontaktus
Vagy 24V DC-60V DC

„C” csatlakozó
Szenzorbusz
/RS-485/
DMX-MODBUS
Navigációs
gombok

OLED kijelző
Az üzemmódok
Kiválasztásához
Paraméterek
módosításához

„D” csatlakozó
1, 2, 3
Relékimenetek
230V AC/8A (EMR)
230V AC/3A (SSR)

„E” csatlakozó
4, 5, 6
Relékimenetek
230V AC/8A (EMR)
230V AC/3A (SSR)

„F” csatlakozó
7, 8
Relékimenetek
230V AC/8A (EMR)
230V AC/3A (SSR)

„F” csatlakozó
3db üres
sorkapocs
kötéseknek

Az ábrán jól látható, hogy a készüléken 2db buszcsatlakozás található. A CAN rendszerbuszra kizárólag a Nective System rendszerkészülékei csatlakozhatnak: Light, BASIC,
Terra, Sense, Smooth, LAN, SmartBridge. Az RS-485 buszra főként érzékelők.
A Nective Light készülékek tápellátásához 24V DC feszültségre van szükség. Egyetlen modul, ha az összes relé meghúzott állapotban van, 24V-on 300mA-t fogyaszt, ha a relék
elengedett állapotban vannak, a készülék fogyasztása 30mA-re csökken. Parazita
fogyasztókkal (termosztát, szélmérő) a fogyasztás maximum 700mA modulonként.
Tápegységet a maximális fogyasztás figyelembevételével kell kiválasztani.
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Tagolás
Gyenge és erősáramú csatlakozások
Gyengeáramú csatlakozások

Erősáramú csatlakozások
A képen jól látható, hogy egy képzeletbeli vonal, gyakorlatilag a DIN EN 60715 sín,
kettémetszi vízszintesen a készüléket, megakadályozandó, hogy a gyenge és erősáramú,
csatlakozóként bontható sorkapcsok bekötött állapotban könnyen felcserélhetők legyenek.

Telepítőbarát megoldások:
- Sorkapcsok, amit egyszer kell bekötni, utána csatlakozóként le lehet választani,
vissza lehet dugni akár hiba esetén, akár diagnosztikai céllal.
- Egyértelmű jelölések a sorkapcsokhoz tartozó előlapi felületen.
- A relék, mágneskapcsolók megszokott számozási rendszere a kimeneti relék esetében: 14, 11, 12 ; 24,21,22 … stb.
- Potenciálfüggetlen, digitális be és kimenetek.
- Váltóérintkezős (EMR 8A), vagy félvezetős (SSR 3A) relékimenetek.
- 2,5mm2-es sorkapcsok, hogy könnyedén láncolhatóak legyenek a vezetékek.
- Kompakt kialakítás, elosztott intelligenciával.
- Redundáns, hibatűrő rendszer, beépített diagnosztikai funkciókkal.

Rev 1.6

4

Nective Light Telepítői útmutató

www.nective.hu

Diagnosztika
Bekötések ellenőrzése, visszajelz ő led fények
A Nective Light csatlakozóként bontható sorkapcsokkal van ellátva. Ezek diagnosztikai célt
is szolgálnak.
Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy
minden üzemmódváltás el őtt célszer ű áramtalanítani a kimenetek er őátviteli áramköreit
vagy leválasztani a D,E,F sorkapcsokat, ellenőrízni az elvárt működést és csak akkor
áram alá helyezni a fogyasztókat, amikor a
készülék a várt m űködést valósítja meg. Ellenkező esetben egy nem kívánt üzemmód
kiválasztásával tönkretehet ő a kimeneti fogyasztó! Például egy világítási áramkör nem
tartalmaz retesz feltételeket, így ha red őnymotor van rákapcsolva világítás módban a
készülékre, az a fel-le relék egyszerre történő meghúzását követően tönkremehet!

Led kontrollfények és jelentésük:
A Nective System minden eleme úgy van felépítve, hogy legyen azonnali diagnosztikai
támogatása is a telepítőnek, a felhasználónak, vagy az üzemeltetőnek.
Belső rendszerfeszültség led,
smd, zöld / 3,3V /
Belső rendszerfeszültség led,
smd, zöld / 5V /

Bemeneti álapot
visszajelző ledek
5mm, sárga

CAN rendszerbusz
adás-vétel ledek, smd,
sárga, zöld / TX,RX /

RS-485 szenzorbusz
vétel-adás ledek, smd,
sárga, zöld / RX,TX /

Power led,5mm,
zöld / 24V /
Oled kijelző
Mikrokontroller
működését visszajelző smd Life led

Kimeneti álapot
visszajelző ledek
5mm, piros
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Diagnosztika, CAN busz
Led kontrollfények és jelentésük:
Ha a Nective Light készülékre megérkezik a 24V DC tápfeszültség, azt a „Power” feliratú
zöld, 5mm-es led fénye jelzi vissza
. Az előlap levétele nélkül, kizárólag a funkciók
visszajelzésére szolgáló bemeneti sárga, 5mm-es ledek
és a kimeneti piros 5mm-es
ledek
fénye látható, ha azok a funkciók aktívak. Passzív állapotban a ledek nem
világítanak, az üzemeltetőnek ugyanis nem kell tudnia a diagnosztikához beépített led
fények állapotáról. Elegendő azt látnia, hogy van-e tápfeszültség, aktív-e egy adott
bemenet, vagy kimenet, vagy sem?
Bemenetek tesztje:
A bemenetek kapcsainak bekötésekor sötét helyiségekben való
munkavégzéskor könnyen becsúszhat például egy vezeték szigetelése tövig a sorkapocsba, így a nyomógomb nem fog tudni jelet
adni. Ha a gomb megnyomásakor a hozzá tartozó sárga led
világít, a nyomógomb jól van bekötve. A bemenetek és a rendszer
tesztelésére alkalmas a „B” csatlakozó helyére bedugható a Nective DIP kapcsolós teszt panel is. Ezzel meggyorsíthatóak a funkciótesztek, de ideiglenes világítás is biztosítható a segítségével.
A CAN busz tesztje:
A CAN busz 1 készülék esetében nincs kihasználva, hacsak nincs további SmartBridge, vagy
LAN modul, esetleg más Nective készülék, PC, PLC csatlakoztatva a Light készülékhez.
Ha a Nective Light készülékhez másik készülék is csatlakozik, akkor el kell helyezni az „A”
csatlakozó A5 és A6-os pontja közé egy úgynevezett lezárást. Rendszerenként mindössze 2
db-ot. Ha a buszrendszer jól van lezárva akkor a későbbiekben részletesebben is ismertetett módszer szerint, lekapcsolt tápfeszültség mellett az A3 és A4 pontok között 60 Ohm
ellenállást kell mérni Ez lehet 58-62 Ohm közötti érték is, de sokkal több, vagy kevesebb
nem. Ellenőrzésre, mérésre mindig szükség van, mert lehetséges egy-egy vezeték megszakadása a vezetékek behúzásakor és egy ilyen egyszerű hiba a CAN buszrendszer teljes
működését lebéníthatja, fals működést okozhat.
Adás teszt (több készüléket tartalmazó rendszer esetén lehetséges teszt):
A CAN busz tesztjéhez legegyszerűbb, ha leválasztjuk az összes készülék D,E,F csatlakozóját
és mindegyik készüléket „Light” üzemmódba állítjuk, valamint az összes szintet 0-ra (LEVEL
0) gyárilag ez az alapbeállítás). Azon a készüléken, amin az adást akarjuk tesztelni, extra
hosszan (legalább 5-8 másodperc) megnyomjuk a B csatlakozójára kötött egyik nyomógombot. Ilyenkor a kiválasztott készülék sárga színű, smd (TX), adás ledjének kell aktívabbnak lennie – egészen addig, amíg a gombnyomás tart. Ha ez rendben zajlik, jó az
adásirány
.
Vétel teszt:
Ha az adón kívül minden készülék végrehajtja a csoportos felkapcsolást – azaz minden
piros led egyszerre világít, jó a vétel oldal. Ellenkező esetben hiba van.
Megjegyzés: A legújabb szoftververziókban az Info menüpontban megtalálható a CAN és az
RS-485 kommunikáció adás-vétel tesztje és hibaüzenetei is (RX, TX).
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Diagnosztika, RS-485 busz
RS-485 buszrendszer, szenzorok tesztje:
A Nective System szenzorbusza a „C” csatlakozón elhelyezkedő RS-485 busz. Ez nem keverhető össze sem készülékek között, sem a CAN busz „A” csatlakozójával. Minden egyes
szenzor célzottan a saját készülékéhez csatlakozhat kizárólag. Iyen szenzor lehet hőmér ő,
termosztát, szélmérő, fénymérő, biometrikus szenzor, vagy RFID kártyaolvasó egyaránt. Az
RS-485-ös buszon kétféle kommunikációs protokolll használatos a Nective rendszerben:
MODBUS és DMX512. Mindkét rendszer ugyanúgy megköveteli a busz lezárását, mint a
rendszerbusz, azaz a „C” csatlakozó 5-ös és 6-os pontja közé , ha nincs szenzor, nem kell
bekötni semmit, de ha – akár egyetlen szenzor is van - el kell helyezni a lezárást. A
szenzorok nem feltétlenül a Nective rendszer gyártmányai, így azokhoz szükséges lehet
további, 120 Ohmos lezárás elhelyezésére a buszvezeték szenzor oldalán az „A” és „B”
ágak közé.
Ha az RS-485 busz jól van lezárva, akkor lekapcsolt tápfeszültség mellett 60 Ohm mérhető a „C” csatlakozó C5 és C6 pontja között. 58-62 Ohm közötti ellenállás megengedett,
ettől jelentősen eltérő érték valamilyen hibát jelez.
Az RS-485 busz csak akkor aktív, ha ezt a kiválasztott üzemmód megköveteli. Péládul
Dimmer, RGB-dimmer üzemmódok (DMX512); fűtés, térfűtés, hőszivattyú üzemmódok
(MODBUS) stb. Azaz ha az RS-485 szenzorbusz nincs használatban, nincs szükség a lezárások alkalmazására sem.
Temosztát, fűtés üzemmód diagnosztika MODBUS (példa):
Ehhez az üzemmódhoz ki kell választani a fűtésvezérlés üzemmódot és rendelkezni kell
legalább 1db Nective 1000 termosztáttal. A termosztátot a kés őbb rajzolt módon
csatlakoztatni kell a Nective Light készülék „C” csatlakozójához. Ellen őrízni kell, hogy a
termosztát működőképes-e? Ezt a középső bekapcsoló gombjával lehet megtenni. Ha a
termosztát működőképes, akkor látható rajta a mért hőmérséklet és több szimbólum, amik
a termosztát állapotait jelzik vissza. A termosztátot a középs ő gombbal ilyenkor ki kell
kapcsolni. Kikapcsoláskor a kijelző elsötétül. A baloldali 2 nyomógomb az „M” és a ventillátor szimbólum egyszerre történő megnyomásával a termosztát program üzemmódba
kerül. Vigyázat, ez az üzemmód gyors reagálást kíván, hamar leidőzít.
Ha a program módban vagyunk, azt egy kis „1”-es szám jelzi a kijelző alsó részén. Az „M”
gomb többszöri megnyomásával ezt el kell léptetni az „A” bet ű megjelenéséig, ami az
„Address”-nek felel meg. Itt a fel és le gombokkal ki kell választani például a „3” számot.
Ezt követően ismételten meg kell nyomni az „M” nyomógombot. Ilyenkor a kijelz ő alján a
„B” betűnek kell megjelennie ami a „Baudrate” megfelelője. Ezt a fel és le gombokkal 1-re
kell állítani, ez 9600Baud adatátviteli sebességet jelent.
Ezt követően hagyni kell leidőzíteni a termosztát program módját, ami után a kijelz ő
automatikusan elsötétül.
A termosztát bekapcsolásakor így MODBUS 3-as Slave címmel fog rendelkezni a
termosztát, azaz, ha jó a kommunikáció, a 3-as számú relét kell vezérelje és a 8-ast. Ezt a
hőmérséklet fel- le állításával tudjuk ki-bekapcsoltatni a Nective Light készülékkel.
Megjegyzés: A Nective Light készülékek tartalmazzák a lezáráshoz szükséges 120 Ohm-os
ellenállást, beépített módon. CAN busz esetén az A5 és A6 pontok közé elhelyezett rövidzárral iktatható be az A3 és A4 pontok közé. Ugyanígy az RS-485 esetén is elegendő a
C5 és C6 pontok közé rövidzárat tenni, ami a C3 és C4 pontok közé iktatja be az ellenállást.
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II. Nective System buszrendszer, szenzorbusz,
vezetékek, kábelek
CAN és RS-485
Mindkét buszrendszer közös tulajdonsága, hogy vezetékes kommunikáció az alapja. Milyen
kábelek, vezetékek felelhetnek meg a két buszrendszer követelményeinek?
A CAN busz kevésbé „kényes” a kábelek, vezetékek típusára,
de közös tulajdonságuk a sodrott érpáras összeköttetés igénye.

Elosztón belüli huzalozáshoz megfelel az Mkh sodrott vezeték, akár 0,5mm2-0,75mm2
keresztmetszetben is. Egy készülék 300mA-t fogyaszt 24V-on, így 1db 2,5A-es tápegység
maximum 8db Nective Light ellátására alkalmas. Ha a Nective készülékekről kitáplálás is
szükséges (termosztát, szélmérő stb), akkor ezek fogyasztását is belekalkulálva (700mA)
3db Nective Ligth köthető biztonságosan egy db 2,5A-es tápegységre. Ugyanígy alkalmas a
CAN busz elosztón belüli kialakítására a JY(St)Y 2x2x0,8mm2 KNX buszkábel is maximum
10m-es elosztón belüli vezetékhosszig, de a CAT5 Patch kábel is. Fontos azonban a
buszrendszer számára a korrekt, 120 Ohm-os végenkénti lezárás.

Terepi buszkábelek; CAN, RS-485:
Az RS-485 valamivel érzékenyebb a felhasznált kábelek típusaira. Terepi buszkábelként
megfelelő mindkét buszhoz a CAT5, CAT6 patch (sodrott erű), sodrott érpáras
kommunikációs kábel, vagy nagyobb távolságok és áramok esetén a JY(St)Y 2x2x0,8mm2
KNX buszkábel. Alapvető különbség, hogy míg a CAT5, CAT6 60V-os szigeteléssel
rendelkezik és kisebb érkeresztmetszetű – de hajlékony, valamint 8 erű, addig a JY(St)Y
2x2x0,8mm2 KNX buszkábel 250-300V-os szigetelésű és vastagabb 0,8mm2-es ereket
tartalmaz, melyek merev erekből állnak és 4 erű. Teljesen korrekt terepi buszkábel a EN
50170-nek megfelelő CAN, LON, Profibus „lila” Feld-bus kábel is, ami 0,5mm2-es merev
erekkel, rendelkezik. A Nective System esetén az árnyékolatlan sodrott er ű, 120-150 Ohm
impedanciájú kábelek a legmegfelelőbbek.

CAT5 Patch

CAT6 Patch

JY(ST)Y
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Csillagpontos kábelezés
Terepi vezetékezés, kábelezés:
A Nective System kimenetein (D,E,F csatlakozók) alkalmazhatóak a már megszokott
erőátviteli, 0,4kV-os vezetékek, kábelek a teljesség igénye nélkül:
Mcu( H05V-U, H07V-U) 1mm2, 1,5mm2 stb. egyeres, merev erű vezeték /500-700V/
Mkh (H05V-K, H07V-K) 1mm2, 1,5mm2 stb. egyeres, sodrott erű vezeték /500V-700/
MMCu 3x1,5mm2 merev erű, lapos, kettős szigetelésű falikábel /500V/
MBCu 3x1,5mm2 merev erű, kerek, kettős szigetelésű kábel /500V/
MT 3x1mm2m MT 3x1,5mm2 sodrott erű, kettős szigetelésű, tömlőkábel /500V/
MTL 2x0,75mm2 sodrott erű , kettős szigetelésű, lapos kábel /500V/
H05VV-F 3x1mm2m H05VV-F 3x1,5mm2 , kettős szigetelésű, kerek tömlőkábel /500V/ stb.

MCu

MTL

MTK

MBCu

MKh
MMCu

Symalen cső

Csillagpontos kialakítás, cs őhálózat, technológiák
A Nective System okos otthon vezérlés csillagpontos szerelést igényel. Ennek megfelel ően
kellő előrelátást és tervezést is. A később várható technológiai fejl ődésnek, váltásoknak
megfelelően célszerű merevfalú csövek, vagy szerelőbetonban elhelyezett Symalen csövek
beépítése új építésű ingatlanok esetén. Régi, műanyag csővel szerelt technológia esetén is
lehetséges a Nective Light beépítése. MMfal vezeték vagy gipszelt vezetékek kábelek
esetében korlátozottan, minimális rombolással. A csillagpontos hálózat gócpontja az
elosztószekrény. A buszrendszernek köszönhetően lehetséges nemcsak egy nagy központi
elosztó építése, hiszen akkor a kábelek sokszor indokolatlanul meghosszabbodnának,
hanem lehetséges több elosztóba is telepíteni a rendszert. Többszintes épületnél szintenkénti gócpontok is kialakíthatóak, de ilyen gócpont lehet egy m űhely, vagy konyha
elosztója is.
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Hagyományos, Smarthome, Smarthome Ready
kábelezés
Csillagpontos kialakítás, Smarthome, Smarthome Ready kábelezés
A Nective System okos otthon vezérlés csillagpontos szerelést igényel. Ez azt jelenti, hogy
minden egyes kapcsolni kívánt fogyasztót az elosztószekrényből fog kapcsolni és minden
egyes vezérlő nyomógombnak be kell jönnie külön az elosztóba. Így nincs szükség
kötődobozokra, kötésekre, áthidalásokra, amik később egy-egy felújítás, átalakítás során
gondot jelenthetnének falvésés, tapéták megsértése révén. Az alábbi ábrákon jól látható,
milyen módon lehet kialakítani egy hagyományos és milyen módon egy okos kábelezést.
Hagyományos villanyszerelés kialakítása falhorony és kötődoboz oldalfali vésésével:
L1
N
P

Kismegszakító
Kötődoboz és
kötések

C6/1

Elosztó

230V~
Erősáramú
vezetékek, kábelek

Kapcsoló

Fogyasztó

„Smarthome” villanyszerelés, minimális rombolással, gyengeáramú vezérléssel:
L1
N
P
230V~

24V=

C2/1

C6/1

+-

nective
L N
230V~

Fogyasztó
Nyomógomb
24V-os tápegység
Kismegszakítók

Elosztó

CAT5 Patch kábel,
24V-os vezérlés!

Nective Light

„Smarthome Ready” villanyszerelés, minimális rombolással, gyengeáramú vezérléssel:
Erősáramú vezetékek, kábelek,
például YSLY, de 24V-os vezérlés

L1
N
P

230V~

24V=

C2/1

C6/1

+-

nective
L N
230V~

Fogyasztó
Nyomógomb

Rev 1.6
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Smarthome Ready kábelezés
Csillagpontos kialakítás, Smarthome, Smarthome Ready kábelezés
„Smarthome Ready” villanyszerelés kialakítása, minimális rombolással, erősáramú
vezérléssel:
Kötések

L1
N
P

C6/1

NINCS !
Kötődoboz

Erősáramú vezérlés kötése hagyományos módon, de nagyobb elosztószekrényben, kötődobozok nélkül.
Így később rombolás nélkül átalakítható okos otthonná a kialakított kábelezés, pusztán az elosztószekrényben való kötésekkel

Erősáramú vezetékek, kábelek,
például YSLY, erősáramú vezérlés

230V~

Jól látható, hogy alapvetően a Smarthome és a Smarthome Ready kábelezés között csak
annyi a különbség, hogy a már előre kialakított elosztószekrénybe bekerül-e az okos
otthon vezérlője, vagy sem, illetve más a felhasznált vezérlőkábelek szigetelése.
Smarthome esetén 60V-os szigetelés ű, kis keresztmetszet ű, gyengeáramú kábel kerül
behúzásra; Smarthome Ready esetén 500V-os szigetelés ű vastagabb er ű kábel kerül
behúzásra. Utóbbinak magasabb a költsége, de variábilisebb a felhasználó szempontjából.
Itt pár szót érdemes a Villamosipari szabványról is szólni, hiszen ha Smarthome
kábelezésről van szó, akkor az erőátvitel erősáramú, 500V-os szigetelésű kábelei és a
60V-os szigetelésű CAT5 kábel nem mehet egy nyomvonalon. Ha nincs más megoldás a,
csak a közös nyomvonalak kialakítása, akkor lehetséges JY(St)Y 2x2x0,8mm2 keresztmetszetű buszkábel használata, aminek 300V-os a szigetelése.
A Nective Ligh készülék mindegyik módszerrel beköthető. Megfelel az LVD direktíváknak és az Európai Unió normatíváinak.
Jegyzőkönyvek:
EMC-170119/2
21102016-032/1

Rev 1.6
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III. Nective Light készülék bekötése, egy tápegységgel
Autonóm bekötés egyetlen tápegységgel, egy Nective Light készülékkel,
fogyasztóval, nyomógombos tesztpanellel, egy fázisra.
Nyomógombos tesztpanel,
a csatlakozóként bontható
sorkapocs helyére bedugható

24V DC tápfeszültség
/ rendszerfeszültség /

78.60.1.230.2403

A

B

C

csatlakozó

csatlakozó

csatlakozó

Nective Light
D

E

F

csatlakozó

csatlakozó

csatlakozó

1. Relé COM pont
Mozgóérintkező / 11 /

Erőátvitel
L1
N
P

1. Relé NO pont
Mozgóérintkező / 14 /

230V AC Betáp
/ hálózati feszültség /

Bekötés egyetlen tápegységgel, 2-8 Nective Light készülékkel, fogyasztóval,
nyomógombos tesztpanellel, három fázisra, CAN buszos felf űzéssel:
Busz lezárás: készülékbe
integrált 120 Ohm

4 vezetékes CAN busz:
+24V, 0V, CAN L, CAN H

Busz lezárás: készülékbe
integrált 120 Ohm

CAN busz

78.60.1.230.2403

Tápegység
24V DC/2,5A

PSU

NL.024.EMR

...2.3.4...8.

NL.024.EMR

Erőátvitel
L1
L2
L3
N
P

Rev 1.6
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Készülékek bekötése több tápegységgel
Bekötés több tápegységgel, számos Nective Light készülékkel, izzóval, nyomógombos tesztpanellel, három fázisra, CAN buszos felf űzéssel:
Busz lezárás: készülékbe
integrált 120 Ohm

3 vezetékes CAN busz:
+24V, 0V, CAN L, CAN H

Busz lezárás: készülékbe
integrált 120 Ohm

CAN busz
...2.3.4...100...

78.60.1.230.2403

Tápegység
24V DC/2,5A

PSU

78.60.1.230.2403

PSU

NL.024.EMR

NL.024.EMR

Erőátvitel
L1
L2
L3
N
P

L1
L2
L3
N
P

Táplálási határ

A Nective System alapvetően 4 vezetékes buszrendszerre épül. Azonban több tápegységről
történő táplálás esetén a buszrendszer vezetékeiből csak a 0V, CAN L, CAN H pontokat kell
felfűzni.
4 vezetékes CAN busz:
+24V, 0V, CAN L, CAN H

CAN busz
+24V

„A” CAN busz
csatlakozó 1

...2.3.4...N készülék
tápegységtől és vezeték
keresztmetszettől függően

„A” CAN busz
csatlakozó N

3 vezetékes CAN busz:
+24V, 0V, CAN L, CAN H

CAN busz
Maximum 100 készülék több
tápegységgel
+24V

„A” CAN busz
csatlakozó 1

„A” CAN busz
csatlakozó N

Rev 1.6
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Be és kitáplálás számítása
Egyetlen Nective Light készülék fogyasztása 24V/300mA kitáplálás nélkül.
Ha a készülékre parazita szenzor csatlakozik, akkor 24V/700mA a maximális fogyasztás
• 0,8A-es tápegységre például 2db (2x300mA=600mA=0,6A),
• 2,5A-es tápegységre 8db (8x300mA=2400mA=2,4A) Nective Light fűzhető fel maximálisan parazita szenzorok nélkül.
Célszerű tartalék tápegység kapacitással is számolni, hiszen számos olyan kiegészít ő
csatlakozhat a rendszerhez, ami parazita táplálást igényel, azaz a Light készüléktől kapja
a 24V-os rendszerfeszülségét.
1db Nective Light modul 300mA fogyasztás mellett maximum 400mA kitáplálására is
alkalmas. Így lehetőség van például szenzorok táplálására a szenzorbusz csatlakozón
keresztül. Ilyen esetben kalkulálni kell a szenzorok fogyasztásával is.
Parazita módon táplálható fogyasztók: szélmérő, termosztátok, h őmérők, fénymérők,
speciális nyomógombok háttérvilágítással, stb.
24V/600mA

24V/1400mA
8 bemenet

Tápegység
24V/0,63A
24V/300mA

A csatlakozó
CAN busz

Nective
Light 1

8 bemenet
C csatlakozó
RS-485 busz

Tápegység
24V/2,5A

A csatlakozó
CAN busz

8 bemenet
A csatlakozó
CAN busz

Nective
Light 2

Nective
Light 1

8 bemenet
C csatlakozó
RS-485 busz

A csatlakozó
CAN busz

Nective
Light 8

Szenzorok
C csatlakozó
RS-485 busz

Szenzorok
C csatlakozó
RS-485 busz

Maximum 24V/400mA kitáp a bemeneti nyomógomboknak és a szenzoroknak
24V/300mA Light elektronika
24V/1,4A

Szenzorok

8 bemenet

Tápegység
24V/2,5A

Érzékelők, szenzorok (Max: 31db/Light):
RS-485 MODBUS.DMX512:

Nective
Light 1

24V/700mA
Szenzorok

8 bemenet

Nective
Light 3

C csatlakozó
RS-485 busz

Megjegyzés: A Nective Light készülékbe a kitáplálások védelmére be van építve egy
öngyógyuló biztosíték. Így ha például a „C” csatlakozó kitáplálása túlterhel ődik, a védelem
leold és addig ebben a helyzetben marad, amígy a túlterhelés nem csökken határérték alá.
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IV. Nective System buszrendszer, CAN busz
CAN busz:
A CAN busz feladata:
A Nective készülékek egymással a CAN buszon vannak, lehetnek felfűzve. Minden rendszeradatot ezen keresztül osztanak meg egymással és az applikációval.
A Nective System CAN buszrendszert használ a készülékek felf űzéséhez. A CAN buszrendszer fizikai adottságai:
Maximum 1600m rendszerbusz kábelhossz, vagy 128 NOD (résztvevő vagy készülék).
A Nective System, CAN buszrendszere, szigorúbb megkötés ű az applikáció adottságai
miatt, de így kihasználható a megengedett maximális kábelhossz:
Nective
Light
1

Nective
Light
2

Nective
Light
3

120 Ohm

Nective
Light
100

120 Ohm

60 Ω
V Ω A

Multiméter

Maximum 1600m buszkábel hossz, maximum 100 NOD!
Megjegyzés:
A buszrendszer akkor fog csak stabilan és megbízhatóan m űködni, ha egy buszrendszerben csak 2db lezáróellenállás van, a kábel két legtávolabbi pontján. Mivel a CATV, CAT6,
KNX buszkábelek hullámimpedanciája 120-130 Ohm, emiatt a rendszer lezárásához is
ugyanilyen ellenállásokra van szükség. A terepi munka egyszerűsítése miatt, hogy ne kelljen a telepítőnek magával vinnie a lezáróellenállásokat, azok be vannak építve a Nective
Light, LAN stb. készülékekbe, ezért csak az A5, A6 pontokra kell egy-egy rövidzárat
elhelyezni az ellenállás beiktatásához.
A rendszerbusz akkor van jól (illesztetten) lezárva, ha lekapcsolt tápfeszültség mellett a
CAN L és CAN H pontok között ~60 Ohm ellenállás mérhet ő!
CAN H
Beépített ellenállás beiktatására
CAN L
szolgáló vezeték, rövizár
0V
+24V
A
csatlakozó

Nective Light készülékbe beépített
120Ohm buszlezáró ellenállás

Rev 1.6

15

Nective Light Telepítői útmutató

www.nective.hu

Topológia; sín, fa
Topológia:
A Nective System kábelezése többféle alakzatot, topológiát vehet fel, hiszen
minden épület, minden feladat más és más.
A kábelezés alapvetően minden esetben egy elosztószekrényből indul ki. De a nyomvonalakat vagy a tervező, vagy a terepen dolgozó szakember alakítja ki. A topológiák egyaránt
érvényesek a CAN rendszerbuszra és az RS-485 szenzorbuszra is, de a két buszrendszer nem
keverhető! A következő ábrákon néhány topológiát, alakzatot láthatunk:
Sín alakzat (klasszikus buszrendszer felépítés):
Nective
Light
1

Nective
Light
2

Nective
Light
3

Nective
Light
100

120 Ohm

120 Ohm

Fa alakzat:
Nective
Light
1
120 Ohm

Nective
Light
2

Nective
Light
3

Nective
Light
4

Nective
Light
5

Nective
Light
6

Nective
Light
7

Nective
Light
8

Nective
Light
9

Nective
Light
10

Nective
Light
11

Nective
Light
100
120 Ohm

Rev 1.6
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Topológia; csillag, gyűrű
További alakzatok, topológiák:

Nective
Light
1

N

e
Li ctiv
gh e
2 t

120 Ohm

Nective
Light
3

Nective
Light
7...

N
e
Li ctiv
... gh e
10 t
0

Csillag alakzat:

Ne
Li ctiv
gh e
4 t

e
tiv t
c
e h
N Lig
6

120 Ohm

Nective
Light
5

Gyűrű alakzat:

N
e
Li ctiv
... gh e
10 t
0

A gyűrű alakzat
önmagába nem záródhat!

Nective
Light
1
120 Ohm

Ne
Li ctiv
g
e
2 ht

120 Ohm

Nective
Light
5

e
tiv t
c
e h
N Lig
6

Nective
Light
7...

Nective
Light
3
Ne
Li ctiv
gh e
4 t
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Kiépíthetőség
Tulajdonságok, maximális kiépítettség:
A Nective System adottságai
A Nective rendszer minden eleme a CAN buszon keresztül osztja meg az okos otthon m űködtetéséhez szükséges adatokat, információkat, paramétereket. A Nective System maximum 100 készülékből állhat. Egyetlen Nective Light 8db digitális bemenetet, 8db digitális
kimenetet és „C” csatlakozónként 31 szenzort képes maximum kezelni. Ebből adódik, hogy a
teljes rendszer 800 bemeneti 800 kimeneti adatpontot és 3100 szenzort képes egyben látni.
A Nective rendszer 1600 adatpontot és 3100 analóg szenzort láthat maximálisan.
Maximális kiépítettség:
8 bemenet
A csatlakozó
CAN busz

Nective
Light
1

Szenzor 1

Szenzor 2

Szenzor 3

Szenzor 4

Szenzor 5

Szenzor 31

Szenzor 1

Szenzor 2

Szenzor 3

Szenzor 4

Szenzor 5

Szenzor 31

Szenzor 1

Szenzor 2

Szenzor 3

Szenzor 4

Szenzor 5

Szenzor 31

C csatlakozó
RS-485 busz

8 kimenet
8 bemenet
A csatlakozó
CAN busz

Nective
Light
2

C csatlakozó
RS-485 busz

8 kimenet
8 bemenet
A csatlakozó
CAN busz

Nective
Light
3

C csatlakozó
RS-485 busz

A Nective modulok összes kapcsolóképessége egy rendszerben

8 kimenet

800 x 8A kontaktusonként (EMR) = 6400A AC1-en 3 fázisra elosztva

Szenzor 1

8 bemenet
A csatlakozó
CAN busz

Nective
Light
100

Szenzor 2

Szenzor 3

Szenzor 4

Szenzor 5

Szenzor 31

C csatlakozó
RS-485 busz

8 kimenet
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Szenzorbusz
RS-485 (szenzorbusz)
Az RS-485 busz nem keverhet ő a CAN rendszerbusszal! Más a funkciója, mások a fizikai
paraméterei, más kommunikációs protokollokat használ.
Az RS-485 busz feladata:
A Nective készülékekre szenzorok és aktorok egyaránt köthetőek az RS-485 busz segítségével. Azonban ez teljesen elkülönül a rendszerinformációkat hordozó CAN busztól. Így
sokkal nagyobb megbízhatóság és rendelkezésreállás érhető el, hiszen például egy
érzékelő meghibásodása nem állítja meg a teljes rendszert, mindössze azt a szegmenst,
ahol a hiba előfordult.
Az RS-485 busz fizikai adottságai:
Maximum 1200m buszkábel vagy maximum 32 NOD
A Nective rendszerben maga a Light is egy NOD-nak számít, így egyetlen Nective Light
készülékre maximum 31 NOD köthető fizikailag.
Azonban ezek számát a funkciók is jelentősen limitálják.

Példák az RS-485 szenzorbusz felhasználására:
DMX512 protokollal m űködő dimmer üzemmód:
A DMX512 címezhető eszközök elméleti, maximális száma 512, de mivel 8 nyomógombbal
4 dimmer funkció valósítható meg ebben az üzemódban, így mindössze 4 cím használatos.
Azonban a DMX megengedi egy rendszeren beül több azonos című eszköz használatát, így
lehetséges több azonos című dimmer használata is, ha azok összes mennyisége nem
haladja meg a 31-et a szenzorbuszon belül.
Nective System elemei (Max 100db/ rendszer)
Például:
Nectve Light,
Nective LAN,
Nective BASIC,
Nective Terra,
Nective Sense,
Nective Smooth

78.60.1.230.2403

„A” CAN rendszerbusz
csatlakozás Nective
készülékek felfűzésére.

A

C

csatlakozó

csatlakozó

„C” RS-485 szenzorbusz csatlakozás,
Maximum 31 eszköz számára.
Például: termosztát, hőmérő,
szélmérő,fénymérő, fényerő
szabályozók, SmartBridge gateway
Kitáplálás max. 24V/400mA!

Érzékelők, szenzorok (Max: 31db/Light):
RS-485 MODBUS.DMX512:

Nective Light

L1
N
P
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Szenzorbusz, DMX512
Szenzorbusz készülékek bekötése
A szenzorbusz készülékei minden funkcióhoz egységes módon kerülnek bekötésre:
RGB DMX dimmerek bekötése (DC PWM) :
24V Kitáplálás
Maximum 400mA-ig

120 Ohm

12V vagy 24V

120 Ohm

Beépített buszlezáró
ellenállás beiktatása

LED betáplálás

buszlezáró ellenállás
A kábel végén

PIROS (Red):
+24V kitáplálás

FEKETE (Black):
0V kitáplálás

SÁRGA (Yellow):

+12V GND A B

RS-485 A

FEHÉR (White):

+12V GND A B

DMX512
RGB 1

RS-485 B

C csatlakozó
RS-485 BUSZ DMX protokoll

+12V R

G

B

DMX512
RGB 2
+12V

R

G

B

Készülékbe épített
120 Ohm-os lezárás
1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

DMX dimmerek bekötése (AC fázishasításos):
24V Kitáplálás
Maximum 400mA-ig

120 Ohm

120 Ohm

Beépített buszlezáró
ellenállás beiktatása

buszlezáró ellenállás
A kábel végén

PIROS (Red):

RS-485 BUSZ /DMX512

+24V kitáplálás

FEKETE (Black):
0V kitáplálás

SÁRGA (Yellow):

GND A B

RS-485 A

FEHÉR (White):

GND A B

GND A B

DMX512 DMX512 DMX512 DMX512
1
2
3
4

RS-485 B

C csatlakozó
RS-485 BUSZ DMX protokoll

L1
N
P

GND A B

L N L' N'

L N L' N'

L N L' N'

L N L' N'

Készülékbe épített
120 Ohm-os lezárás

1
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Szenzorbusz, DMX > 0-10V
Szenzorbusz készülékek bekötése
Van mód DMX-en kívül más rendszerű fényerőszabályzók bekötésére is SmartBridge
segítségével , ami ebben a kapcsolástechnikában DMX > 0-10V konverterként működik:
0-10V dimmerek bekötése :
120 Ohm

24V Kitáplálás

Beépített buszlezáró
ellenállás beiktatása

Maximum 400mA-ig

RS-485 BUSZ /DMX512

PIROS (Red):
+24V kitáplálás

FEKETE (Black):
0V kitáplálás

SÁRGA (Yellow):

+24V L H
0V

RS-485 A

12
0V

34
0V

SB.001.024

FEHÉR (White):

DMX
Address 1-4
4x 0-10V

RS-485 B

C csatlakozó
RS-485 BUSZ DMX protokoll
Készülékbe épített
120 Ohm-os lezárás

L1
N
P

Figyelem!

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

4

3

2

1

További
0-10V-os
szabályzók
felé
2. csatorna

További
0-10V-os
szabályzók
felé
1. csatorna

További
0-10V-os
szabályzók
felé
4. csatorna

További
0-10V-os
szabályzók
felé
3. csatorna

A Nective rendszernél a gyengeáramú rész izolált módon van kialakítva a 0,4kV-os
hálózathoz képest. Emiatt kizárólag izolált 0-10V-os szabályzókkal köthet ő össze a
SmartBridge modul. az izoláció jele:
Ha az izolációt nem tudja a lámpa gyártója biztosítani, úgy 0-10V > 0-10V izolátor
beépítése szükséges, önáló tápellátással!
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Szenzorbusz, DMX >DALI busz
Szenzorbusz készülékek bekötése
Van mód DMX-en kívül más rendszerű fényerőszabályzók bekötésére is SmartBridge
segítségével , ami ebben a kapcsolástechnikában DMX > DALI busz konverterként működik:
DALI világítástechnikai eszközök bekötése :

Kizárólag a SCANnelés és a csoportok
beállítása után
csatlakoztatható!

120 Ohm

24V Kitáplálás

Beépített buszlezáró
ellenállás beiktatása

Maximum 400mA-ig

RS-485 BUSZ /DMX512

PIROS (Red):
+24V kitáplálás

FEKETE (Black):
0V kitáplálás

SÁRGA (Yellow):

+24V L H
0V

RS-485 A

D+ D-

SB.001.024

FEHÉR (White):

DMX
Address 1-4
DALI Gr. 1-4

RS-485 B

C csatlakozó
RS-485 BUSZ DMX protokoll
Csak a lámpák SCANnelésére és a csoportok
beállításához szükséges!

1.

L1
N
P

3.
2.

4.

Készülékbe épített
120 Ohm-os lezárás

DALI buszvezetékek (D+ D-)

DALI G1

DALI G2

DALI G3

DALI G4

1

2

3

4

További
DALI Group 1
dimmerek
felé
1. csatorna

További
DALI Group 2
dimmerek
felé
2. csatorna

További
További
DALI Group 3 DALI Group 4
dimmerek
dimmerek
felé
felé
3. csatorna 4. csatorna

Maximum 64 DALI vagy DALI 2 résztvevő, 4 csoportban

Figyelem!
A DALI rendszer lápáinak Nective rendszerbe történ ő bevonásához szükség van egy USB-s
DALI masterre, a hozzá adott szoftverre és egy számítógépre. A DALI lámpák SCANnelését követően a master által megtalált lámpákat be kell vonni az 1, 2, 3, 4-es DALI
csoportba. A Nective rendszer ezután átveszi a master szerepétt és képes lesz kapcsolni,
szabályozni, a 4 csoportot, illetve a 4 csoporthoz tartozó lámpák összességét.
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Szenzorbusz, szélmérő, hőmérő
Szenzorbusz készülékek bekötése
A szenzorbusz készülékei minden funkcióhoz egységes módon kerülnek bekötésre:
Szélmérő:

Maximum 1200m
BARNA (Brown):
+24V kitáplálás

FEKETE (Black):
0V kitáplálás

ZÖLD (Green):
RS-485 A

KÉK (Blue):
RS-485 B

C szenzorbusz (RS-485/
csatlakozó

120 Ohm
buszlezáró ellenállás
A kábel végén,
zsugorcsöves kötésben

Hőmérő:

20°C
Maximum 1200m
hosszig toldható

Toldható,
de a
garancia
elvesztésével jár!

Maximum 300m

BARNA (Brown):
+24V kitáplálás

ZÖLD (Green):
0V kitáplálás

SÁRGA (Yellow):
RS-485 A

KÉK (Blue):
RS-485 B

C szenzorbusz (RS-485/
csatlakozó

120 Ohm
buszlezáró ellenállás
A kábel végén,
zsugorcsöves kötésben

Rev 1.6

23

Nective Light Telepítői útmutató

www.nective.hu

Szenzorbusz, termosztát, SmartBridge
Szenzorbusz, készülékek bekötése
A szenzorbusz készülékei minden funkcióhoz egységes módon kerülnek bekötésre:
Nective 1000 termosztát:

Maximum 1200m
NARANCS (Orange):
+24V kitáplálás

ZÖLD (Green):
0V kitáplálás

PIROS (Red):
RS-485 A

FEHÉR (White):
RS-485 B

C szenzorbusz (RS-485/
csatlakozó

120 Ohm
buszlezáró ellenállás
A kábel végén,
zsugorcsöves kötésben

SmartBridge Multikonverter:

Maximum 1200m

120 Ohm
buszlezáró ellenállás
Beépítve

PIROS (Red):
+24V kitáplálás

BLACK (Fekete):
0V kitáplálás

SÁRGA (Yellow):
RS-485 A

FEHÉR (White):
RS-485 B

C szenzorbusz (RS-485/
csatlakozó
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V. Nective System kiépítése egy többszintes épületben
A Nective buszrendszer fizikai el őnyei
A buszrendszer jellegű felépítés lehetővé teszi több csillagpont kialakítását is. Így
optimálizálható a vezetékek, kábelek hossza, nyomvonala. Így nem csak egyetlen központi
elosztóval oldható meg a feladat, hanem akár több, kisebb méretűvel is. A Nective
rendszer megosztja a Nective light készülékek és a LAN modul között a keletkezett
információkat és lehetővé teszi azok felhasználását úgy is, hogy ha a keletkezett
információ más elosztószekrény készülékeihez kötődik. Ezen információk megosztására
alkalmas megoldások:
-

Csoportos működtetések / hosszú, vagy extra hosszú gombnyomás /
Szintek / Level /
Szenzorok jelzései
Szkenáriók /applikációból szervezhető jelenetek/
Hard szkenáriók /jelenetek fizikai gombról, vagy érintőképernyőről történő aktiválása /

Emeleti elosztószekrény

Konyhai elosztószekrény

Földszinti elosztószekrény
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Nective System egy elosztóval
Alaprajzi szintű megvalósítás egy elosztóval
A Nective System vezetékes rendszer megköveteli a vezetékek beépítését. Erőátviteli
oldalról és vezérlés oldalról is. Csillagpontos kialakítású, de a csillagpontok egymással
buszkábelen összeköthetőek. A példán egyetlen elosztóval történő megvalósítás látható.
Példa:

Fogyasztó /pld.: lámpa/

Helyiség 1

Nective
System
ElosztóSzekrény

Helyiség 2

Helyiség 3
Helyiség 4

Nyomógomb

Nyomógomb

Erőátvitel
Vezérlés

Lámpa

BUSZ kábel
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Nective System több elosztóval
Alaprajzi szintű megvalósítás több elosztóval
A példán több elosztóval történő megvalósítás látható, ahol a buszrendszer segítségével is
megoszlanak vezérlések. Kisebb méretű, de több elosztóra van szükség, de több készülékre,
mivel egy Nective light készüléken 8db felhasználható , kapcsolt világítási áramkör van
Példa:

Fogyasztó /pld.: lámpa/

Nective
ElosztóSzekrény
1

Helyiség 1

Helyiség 2

Helyiség 3

Nective
ElosztóSzekrény
2

Helyiség 4

Nyomógomb

Nyomógomb

Erőátvitel
Vezérlés

Lámpa

BUSZ kábel
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