s

OpenAir™

VAV kompaktní regulátor BACnet MS/TP
G..B181.1E/BA

VAV kompaktní regulátory 5 / 10 Nm s komunikací BACnet MS/TP

GDB181.1E/BA Provozní nap tí AC 24 V, 5 Nm
GLB181.1E/BA Provozní nap tí AC 24 V, 10 Nm
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Vlastnosti
Pro za ízení s regulací konstantního nebo prom nlivého objemového pr toku vzduchu:
o Regulace dodávaného nebo odvád ného vzduchu
o Regulace dodávaného a odvád ného vzduchu s pom rovou regulací 1:1 nebo porovou regulací pro pozitivní a negativní tlak
Provozní nap tí AC 24 V
Kvazi-statické idlo s provozním rozsahem 0..300 Pa
Krouticí moment 5 a 10 Nm
BACnet MS/TP komunikace, BTL certifikát
Regulace objemového pr toku nebo polohy
UL certifikát
Kompaktní regulátory VAV nejsou vhodné pro prost edí, kde je vzduch nasycený p ilnavými
nebo tukovými ásticemi nebo obsahuje agresivní substance.
Funkce
Funkce

Popis

BACnet MS/TP komunikace

BACnet MS/TP (RS-485), galvanicky odd leno

Funkce

-

Požadovaná hodnota 0..100%

-

Aktuální hodnoty pro objemový pr tok, polohu a diferen ní tlak

-

Regulace objemového pr toku nebo polohy

-

Základní regulace Otev ít / Zav ít / Min / Max / Stop

-

Monitorování požadované hodnoty a záložní režim

Podporované p enosové rychlosti

9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 78.4, 115.2 kbaud

Ukon ení

120 k

BACnet profil

B-ASC (Aplikace-specifický regulátor)

elektronicky p epínatelné

ehled typ
Produktové
íslo

Skladové íslo

GDB181.1E/BA

S55499-D168

GLB181.1E/BA

S55499-D169

Provozní
nap tí

ídicí signál

AC 24 V

BACnet MS/TP

íkon
1 VA / 0.5 W
3 VA / 2.5 W

1)

Doba
estavení

Ru ní
ovládání

150 s

Ano

Zp tná vazba od
polohy
Potenciometr
skute né hodnoty

Pro informace o p íslušenství a náhradních dílech viz katalogový list N4698.
1)

Pohon se otá í

Objednání (P íklad)
Produktové íslo

Skladové íslo

Popis

Množství

GDB181.1E/BA

S55499-D168

VAV kompaktní regulátor
BACnet

1

Výrobce VAV box (OEM) obecn konfiguruje a montuje kompaktní regulátory VAV. Hlavní
regula ní parametry VAV jsou proto chrán ny proti neoprávn ným zm nám po výrob . Pro
konfiguraci a údržbu jsou k dispozici servisní nástroje AST20 (ru ní nástroj) nebo ACS931 /
ACS941 (PC nástroj, který má být použitý s AST11).
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Kombinace p ístroj
Produktové íslo Skladové .
AST20

Popis

S55499-D165 Ru ní nástroj pro uvedení do
provozu a servis

Typ dokumentu

Dokument .

Katalogový list

A6V10631836

Provozní manuál

A6V10555077

AST11

evodník rozhraní pro ACS941 /
ACS931

Katalogový list

N5852

ACS931

PC nástroj pro uvedení do
provozu a servis (OEM verze)

Katalogový list

N5853

ACS941

PC nástroj pro uvedení do
provozu a servis (Servisní verze)

Katalogový list

N5854

Produktová dokumentace
Název

edm t

Dokument ID

VAV kompaktní regulátory BACnet
MS/TP

Detailní informace o kompaktních regulátorech
VAV s komunikací BACnet MS/TP

A6V10631864

Instala ní návod VAV Modbus /
BACnet

Montážní / instala ní návod

A6V10523083

BACnet PICS

BACnet Certifikát o provád cím protokolu shody

A6V10644636

Související dokumenty, jako nap íklad environmentální deklarace, CE deklarace, atd. lze
stáhnout z následující Internetové adresy:
http://siemens.com/bt/download

Poznámky
Bezpe nost
Upozorn ní
Národní bezpe nostní p edpisy
Nedodržení národních bezpe nostních p edpis m že zp sobit zran ní osob a poškození
majetku.
Dodržujte národní ustanovení a dbejte na p íslušné bezpe nostní p edpisy.
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HMI (Human-Machine Interface - Rozhraní lov k- stroj)
Tla ítkový provoz
Tla ítkový provoz

Potvrzení

Zobrazení aktuální adresy
(v obráceném po adí)

innost

Stla te tla ítko < 1s

Aktuální adresa je
zobrazena

Vstup tla ítkového adresovacího
režimu

Stla te tla ítko > 1s a < 5s

LED svítí erven
(uvolni tla ítko p edtím,
než LED ztmavne)

Reset na tovární nastavení

Stla te tla ítko > 10s

LED bliká oranžov

Barvy a charaktery LED
Barva

Charakter

Popis

Zelená

stálá

Inicializace

1s zap / 5s vyp

Bezproblémový provoz (“trvání pulzu”)

Oranžová

ervená

blikající

Bus provoz

1s zap / 5s vyp

Záložní režim p ihlášený

stálá

Mechanická porucha / za ízení zablokováno

rychle blikající

Porucha idla: Tlakové trubi ky zam

pomalu blikající

Porucha idla: Vnit ní snímací porucha

1s zap / 5s vap

Vnit ní porucha

ny nebo „Neplatná konfigurace“

Resetování za ízení tla ítkem
Kompaktní regulátory VAV mohou být resetovány tla ítkem:
1. Stla te tla ítko p es >10s
LED za ne blikat oranžov
2. Uvoln te tla ítko, když LED ješt bliká
LED pokra uje v blikání po 3s
3. Po t chto 3s
LED svítí erven (reset), potom zelen (za átek provozu).
Tovární reset tla ítkem vede k resetu všech parametr na p ednastavené hodnoty OEM, jak
je popsáno v kapitole “Nastavení a provozní režim”. Vzhledem k tomu, že tyto hodnoty mohou být nastaveny v OEM, tak nejsou nezbytn stejné jako tovární nastavení Siemens.
Všechny ostatní parametry, zvlášt bus parametry, jsou nastaveny na tovární nastavení
Siemens.
Kompaktní regulátory VAV mohou být také nastaveny VAV ru ním nástrojem AST20 nebo
es bus. Prostudujte si p íslušný provozní manuál / technické základy.
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Tla ítkové adresování
Zobrazení aktuální adresy ( íslice v opa ném po adí)
BACnet adresa m že být nastavena bez samostatného nástroje použitím tla ítka a LED.
Pro zobrazení aktuální adresy stla te tla ítko <1s.
Barvy
1- íslice: ervená

10- íslice: zelená

100- íslice: oranžová

íklad pro adresu 124:
LED
Poznámka

Adresa je vložena a zobrazena v opa ném po adí.

Nastavení nové adresy ( íslice v opa ném po adí)
1. Vložte adresovací režim: stla te tla ítko > 1s, až svítí ervená LED, pak tla ítko uvolte (d íve než LED ztmavne).
2. Vložte íslice: x-krát stla te tla ítko
po každém stla ení LED zabliká (zp tná vazba).
Barvy: 1- íslice: ervená / 10- íslice: zelená / 100- íslice: oranžová
3. Uložení íslic: stla te tla ítko, až LED svítí v barv následující íslice – uvoln te tla ítko.
4. Uložení adresy: stla te tla ítko, až svítí ervená LED (potvrzení)
uvoln te tla ítko.
Adresa m že být kdykoli uložena, tj. po nastavení 1- íslice nebo po nastavení 1- a 10íslice.
5. Vložená adresa je pro potvrzení jednou zopakována.
Poznámka: Pokud je tla ítko uvoln no p edtím, než LED svítí erven , tak je adresa vy azena.

íklady
Nastavení adresy “124”:
1. Vložte adresovací režim
2. Nastavte 1- íslice: Stla te 4x tla ítko
po každém stla ení tla ítka bliká ervená LED
3. Uložte 1- íslice: stla te tla ítko, až svítí zelená LED – uvoln te tla ítko
4. Nastavte 10- íslice: Stla te 2x tla ítko
po každém stla ení tla ítka bliká zelená LED
5. Uložte 10- íslice: stla te tla ítko, až svítí oranžová LED – uvoln te tla ítko
6. Nastavte 100- íslice: Stla te 1x tla ítko po každém stla ení tla ítka bliká oranžová
LED
7. Uložte adresu: stla te tla ítko, až svítí ervená LED – uvoln te tla ítko
adresa je uložena a 1x pro potvrzení zobrazena
Nastavení adresy “50”:
1. Vložte adresovací režim
2. P esko te 1- íslice: Držte tla ítko stla ené až svítí zelená LED – uvoln te tla ítko
3. Nastavte 10- íslice: Stla te 5x tla ítko
po každém stla ení tla ítka bliká zelená LED
4. Uložte adresu (p esko te 100- íslice): držte tla ítko stla ené, až svítí ervená LED
– uvoln te tla ítko
adresa je uložena a 1x pro potvrzení zobrazena
Nastavení adresy “5”:
1. Vložte adresovací režim
2. Nastavte 1- íslice: Stla te 5x tla ítko
po každém stla ení tla ítka bliká zelená LED
3. Uložte adresu: stla te tla ítko, až svítí ervená
adresa je uložena a 1x pro potvrzení zobrazena
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Nastavení a provozní režim
Parametrizace
OEM zpravidla zajiš uje pro kompaktní regulátory VAV základní konfiguraci, p edevším
parametr Vn a sm r pro otvírání. Nastavení všech ostatních parametr závisí na aktuální
aplikaci a lze ho získat od projektanta v trání nebo podobn .
ed uvedením do provozu musí být zkontrolovány nebo nastaveny následující parametry:
Parametr

Rozsah

Provozní režim VAV (regulace pr toku) /
POS (regulace polohy)

Popis

Tovární
nastavení

Interpretace požadované hodnoty

VAV

VAV = p íkazy pro žádanou hodnotu objem. pr toku [%]
POS = p íkazy pro žádanou hodnotu polohy klapky [%]

Otvírací sm r

CW (R) / CCW (L)

Sm r pro otvírání vzduchové klapky

CW (R)

Adaptivní
nastavení do
polohy

Vyp / Zap

Adaptace akt. rozsahu otev ení k poloh. zp tné vazb

Vyp

Vmax

20…120%

Vmin

-20…100%

Vnom

0…60000 m /h

Jmenovitý objemový pr tok vzduchu

Vn

1…3.16

Charakteristická hodnota pro objemový pr tok vzduchu;
nastavena výrobcem (OEM)

1

Výška

0…5000m
v krocích po 500m

Korek ní faktor výškové hladiny pro idlo tlak. diference
(zvol hodnotu n*500m, která je nejblíže skute né výšce)

500 metr

Vyp = Bez adaptace / zobrazení 0°..90°

0..100 %

Zap = Adaptace polohy / zobr. nap . 0°..60°

0..100 %

Maximální objemový pr tok vzduchu

100 %

Minimální objemový pr tok vzduchu
3

0%
1)

3

100 m /h

Více informací viz technické základy A6V10631864.
1)

Hodnota užívaná pro zobrazení / neužívá se pro regulaci objem. pr toku smy ky

Regulace prom nlivého množství vzduchu (VAV)
Otvírací bod je ur ený nastavením hodnoty požadované hodnoty a Vmin / Vmax.
Vmin [%]

Vmax [%]

1 Rozsah požadované hodnoty
2 Rozsah aktuální hodnoty
3 Regulovaná oblast

3

Regulace konstantního objemu vzduchu (CAV)
Konstantní objemový pr tok vzduchu m že být dosažen odesláním konstantní hodnoty požadované hodnoty.
Regulace polohy
Kompaktní regulátory VAV mohou být provozovány jako klapkové pohony, tj. s použitím
0..100% požadované hodnoty jako polohy požadované hodnoty klapky, nastavením parametru provozního režimu na “POS”.
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Projektování a uvedení do provozu
Projektování
Projektování sestává hlavn ze zavád ní datového modelu do aplikace VAV, zvlášt odesíláním požadované hodnoty z ídicího regulátoru do kompaktního regulátoru VAV a p ijímáním skute ných hodnot (pr tok a poloha) pro monitorování a optimalizaci. Platí omezení
systému BACnet MS/TP, zvlášt po et za ízení na segment a délky kabel v závislosti na
enosové rychlosti.

Uvedení do provozu
Podporovány jsou dva základní postupy prací:
Plná nebo áste ná konfigurace (konfigurace bus a voliteln konfigurace parametr VAV)
nástrojem (AST20 nebo ACS941),
Plná nebo áste ná konfigurace, obvykle použitím adresování tla ítkem s následnou konfigurací p es bus.
Postup prací p i uvedení do provozu 1: Plná nebo áste ná konfigurace nástrojem
i použití ru ního nástroje AST20 nebo PC nástroje ACS931 / ACS941 mohou být nastaveny všechny parametry bus a VAV.
ipojte AST20 nebo ACS931 / ACS941 (pro PC nástroje použijte stykový p evodník
AST11) ke kompaktnímu regulátoru VAV a navigujte na nabídku konfigurace bus,
Nastavte parametry bus dle požadavku
Voliteln prove te zm ny parametr VAV.
Poznámka
S AST20 mohou být nastaveny všechny parametry použitím funkce hromadné konfigurace. Parametry bus jsou
obsaženy ve funkci hromadné konfigurace. S každým programovaným kompaktním regulátorem VAV lze navolit
automatické p tení adresy. ACS931 / ACS941 podporuje uložení a zavedení nastavení parametru.

Postup prací p i uvedení do provozu 2: Konfigurace p es bus (v plné mí e nebo áste

)

Za ízení m že být konfigurováno p es bus (nikoli použitím odd leného konfigura ního nástroje jako v postupu prací 1), pokud tovární nastavení p ipustí spojení mezi programovacím
nástrojem BACnet (nap . prohlíže em BACnet) a periferními za ízeními.
edpoklady:
Na bus nesmí být p ítomna žádná adresa ve více než jedné instanci.
enosová rychlost a formát se musí rovnat s nastavením programovacího nástroje.
Volba A, plná konfigurace p es bus: Ve stejnou dobu je na bus p ipojeno a spušt no pouze jedno za ízení. Za ízení je pak zp ístupn no programovacím / konfigura ním nástrojem
BACnet (použitím standardní adresy) a adresa a ostatní parametry jsou nastaveny na definitivní hodnoty.
Volba B, áste ná konfigurace p es bus: P ed uvedením do provozu jsou všechna za ízení spušt na a p ipojena na bus. Všechna za ízení musí pak mít rozdílné adresy (použitím
metody popsaného výše).

7 / 14
A6V10631834_cz--_b
2017-01-05

Siemens
Building Technologies

Montáž
Montážní polohy
Krytí IP54 v následujících montážních polohách

1)

Dodate né montážní otvory

1)

Nemá být používáno pro upevn ní pohonu, místo toho použijte anti-rota ní-držák.

Údržba
Kompaktní regulátory VAV nevyžadují žádnou údržbu.
Montáž:
Neotvírejte kompaktní regulátory VAV
Pro upevn ní kompaktních regulátor nepoužívejte dodate né montážní otvory
Pokud je to nutné, tak odpojte vodi e elektrického p ipojení ze svorek
ed uvedením do provozu musí být kompaktní regulátory VAV správn nastaveny do oddílu
VAV.
Likvidace
Za ízení je ve smyslu Evropské Sm rnice 2012/19/EU pro likvidaci považováno za elektronické za ízení a nesmí být likvidováno jako domovní odpad.
Za ízení likvidujte pomocí postup ur ených pro tento ú el.
Dodržujte všechny místní a aktuáln platné zákony a p edpisy.

Záruka
Technické údaje na specifické aplikace jsou platné pouze p i použití produkt Siemens
uvedených v kapitole "Kombinace p ístroj ". Záruka spole nosti Siemens se nevztahuje na
škody vzniklé p i použití produkt jiných výrobc .
Poznámka
i použití pohon ve spojení s komponenty jiných výrobc , musí být správná funkce
zajišt na uživatelem a Siemens nep ijímá žádnou zodpov dnost.
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Technické údaje
Napájení
Provozní nap tí

G..B181.1E/..

AC 24 V ± 20 % (SELV)
nebo
AC 24 V t ída 2 (US)

Frekvence
íkon

50/60 Hz
i 50 Hz
Pohon v klidu

1 VA / 0.5 W

Pohon se otá í

3 VA / 2.5 W

Funk ní údaje
Doba p estavení pro
jmenovitý úhel nato ení

G..B181.1E/..

150 s (50 Hz)
120 s (60 Hz)

Jmenovitý krouticí moment GDB..

5 Nm

GLB..

10 Nm

Maximální krouticí moment GDB..

< 7 Nm

GLB..

< 14 Nm

Jmenovitý / maximální
úhel nato ení
Sm r otá ení

90° / 95° ± 2°
Nastavitelný nástrojem nebo p es bus

Ve sm ru pohybu hod. ru ek (CW) /
Proti sm ru pohybu hod. ru ek (CCW)

ipojovací kabely
Délka kabelu

0.9 m
2

Napájení

Po et žil a pr ez

2 x 0.75 mm

Komunikace

Po et žil a pr ez

3 x 0.75 mm

Servisní rozhraní

Svorkovnice

7-pin, m ížka 2.00 mm

BACnet MS/TP

RS-485, galvanicky odd leno

Po et uzl

Max. 32

Adresový rozsah

0…128

2

Komunikace
Komunika ní protokol

Standard: 1
enosový formát

1-8-N-1

Max. master

1…127
Standard: 127

ID cílového za ízení

0…4193404
Standard: 10000

enosová rychlost (kBaud)

Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2
Standard: Auto

Ukon ení

120

elektronicky p epínatelné

Standard: Vyp
Pro detailní popis provedení BACnet viz PICS A6V10644636

1)

Stupe ochrany
Stupe ochrany

Stupe ochrany podle EN 60529 (viz
montážní návod)

IP54

Bezpe nostní t ída

Bezpe nostní t ída podle EN 60730

III
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Podmínky prost edí
Platný standard
Provoz

Doprava

Skladování

IEC 60721-3-x
Klimatické podmínky

ída 3K5

Místo montáže

Uvnit

Teplota všeobecn

0…50 °C

Vlhkost (nekondenzující)

5…95 % r. v.

Klimatické podmínky

ída 2K3

Teplota

-25…70 °C

Vlhkost

5...95 % r. v.

Klimatické podmínky

ída 1K3

Teplota

-5…45 °C

Vlhkost

5...95 % r. v.

Sm rnice a Standardy
Produktový standard

EN 60730-x

Produktový skupinový standard

EN 50491-3, EN 50491-5
Všeobecné požadavky pro Elektronické
systémy dom a budov (HBES) a
Automatizaci Budov a Regula ní
Systémy (BACS)

Automatizace Budov a Regula ní Systémy (BACS) -

ást 2 Hardware

EN ISO 16848-2

Elektromagnetická kompatibilita (Aplikace)

Pro reziden ní, komer ní pr myslové
prost edí

EU Shoda (CE)

GDB181.1E/BA
A5W00003842

RCM Shoda

GDB181.1E/BA
A5W00003843

UL, cUL

1)

AC 24 V

1)

GLB181.1E/BA
A5W00000176

1)

GLB181.1E/BA
A5W00000177

1)

UL 873 http://ul.com/database

Environmentální kompatibilita
1)

Produktová environmentální deklarace A6V10209938 obsahuje údaje o návrhu a
stanovení produktu kompatibilního k životnímu prost edí (RoHS shoda, materiálové
složení, balení, environmentální výhody, likvidace).
Rozm ry / Hmotnost
Hmotnost

Bez balení

0.6 kg

Kulatá h ídel (se st edicím prvkem)
tvercová h ídel
Min. délka hnací h ídele
Max. tvrdost h ídele

8...16 mm (8...10 mm)
6...12.8 mm
30 mm
<300 HV

Rozm ry
Vhodné hnací h ídele

71 x 158 x 61 mm

Regulátor objemového pr toku vzduchu
Typ

3-polohový regulátor s hysterezí

Vmax, nastavitelný

rozlišení 1% / tovární nastavení 100%

20%...120%

Vmin, nastavitelný

rozlišení 1% / tovární nastavení 0%

-20%...100%

Vn = f(dp n), nastavitelný

rozlišení 0.01 / tovární nastavení 1.00

1.0…3.16
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idlo diferen ního tlaku
Spojovací trubi ky (Vnit ní pr

r)

icí rozsah
Provozní rozsah
esnost p i 23 °C, 966
mbar a volitelná montážní
poloha

1)

3…8 mm
0…500 Pa
0…300 Pa

Nulový bod

± 0.2 Pa

Rozkmit

± 4.5 % z nam ené hodnoty

Posun

± 0.1 Pa / Rok

Max. p ípustný provozní tlak

3000 Pa

Max. p ípustné p etížení na jedné stran

3000 Pa

Documenty lze stáhnout z http://siemens.com/bt/download
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Schémata zapojení
Vnit ní zapojení
Kompaktní regulátor VAV je vybaven dv ma pevn p ipojenými p ipojovacími a komunika ními kabely. Všechna propojená za ízení musí být p ipojena ke stejnému G0.
G..B181.1E/BA
Nástroj = Rozhraní pro konfiguraci a údržbu
(7-pin)

Napájecí a komunika ní kabely
Ozna ení žil

Barva žíly

Ozna ení svorek Popis

Kabel 1: Napájení / erný pláš
1

ervená (RD)

G

Systémové nap tí AC 24 V

2

erná (BK)

G0

Systémová nula AC 24 V

Kabel 2: Komunikace / modrý pláš
6

fialová (VT)

REF

Reference

8

šedá

+

Bus (BACnet MS/TP)

-

Bus (BACnet MS/TP)

9

žová (PK)

Poznámka
Provozní nap tí na svorkách G a G0 musí vyhovovat požadavk m podle SELV nebo PELV.
Bezpe nostní transformátory s dvojitou izolací podle EN 61558 nutné; musí být navrženy
tak, aby byly 100 % spolehlivé.
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Rozm ry
G..B181.1E/..

20

71

4.15

180

ø7

87
137
158

min. 100

2

61

41.3

5

min. 6

43

14 x 12

26.5

8

3547M01

9.6

min.
200

Ø 3...8

min. 80

X=
X

8 - 16 mm
12.8 mm
15 mm

Všechny rozm ry v mm
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