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smart-house-separator

BH2-SEP-230
Separerar primär- och sekundärsidan av smart-house om det uppstår kortslutning
Använder 2 kanaler
Kanalkodning via BGP-COD-BAT
H2-hölje
För montering på DIN-skena enligt EN 50 022

1 utgång 
 smart-house ut smart-house
 Belastning 50 mA

UTGÅNGSSPECIFIKATIONER

Spänningsmatning 230 VAC ± 15%
  Galvanisk separation från  

smart-house-buss

Strömförbrukning 2,2 VA
smart-house smart-house

Mått 36 x 77 x 70 mm

Hölje H2-hölje

Inställningstid för utgång/ 
total fördröjning  < 2 sek.

Indikering 
 smart-house vid kortslutning 
 (sekundär sida) Röd
 Spänning PÅ lysdiod Grön
 smart-house-signal lysdiod  
 (primär sida) Gul

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Relädata 
 Max.aktiveringsström,  
 kontakt 3 A
 Motstånd, kontakt  < 100 mΩ (mätvillkor 

10 mA/20 mV)
 Max. aktiveringsspänning 250 VAC
 Kontaktmaterial Silver, nickel, guldplätering

Adressering BGP-COD-BAT

Miljö 
   Skyddsklass  IP 20
 Miljöklass  3 (IEC 60664)
 Drifttemperatur  0 – 50 °C 
 Förvaringstemperatur  -20 – 85 °C 
Luftfuktighet (icke-kondenserande) 20-80 % RH

Vikt 200 g

 SPÄNNINGSSPECIFIKATIONER
Spänning 230 VAC

Strömförbrukning Typ. 2,5 W

Obs: Separatorn fungerar i installationer med en kabelresistans på 
max. 200 Ω. Detta är cirka 2000 meter om en 0,75 mm2 tråd används.
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BH2-SEP-230

smart-house-separator

FUNKTIONSSÄTT
BH2-SEP-230 är en smart-hou-
se-busseparator för detektion av 
kortslutning och avaktivering av 
signal.

Primärsidan av systemet är anslu-
ten till huvudsignalen i smart-hou-
se.

Smart-house-nätet som ska över-
vakas för detektering av kort-
slutning ansluts till sekundärsidan 
av systemet.
Systemet avaktiverar sekundär-
sidan om smart-house-bussen 
kortsluts. När kortslutningen är 
lokaliserad och eliminerad, kom-

mer BH2-SEP-230 automatiskt att 
stänga reläet och återgå till nor-
mal position.

När systemet detekterar en kort-
slutning på den sekundära sidan, 
sänder det på kanalen som är 
programmerad för I/O 1, på den 
primära sidan.

I/O 5 är den övervakade kanal-
en på den sekundära sidan som 
måste programmeras till en gil-
tig kanal som aldrig används i 
smart-house-installationen. Detta 
är en del av detekteringen av kort-
slutningen.

Om systemet används med en 
smart-house-mätare ska den adress 
som är programmerad för I/O 5 
inställas som tryckknapp i inställ-
ningarna för smart-house-mäta-
ren. Om mer än en smart-hou-
se-busseparator används på 
samma smart-house-buss ska 
varje separation ha en egen unik 
I/O  1-adress. I/O  5 kan få en 
vanlig smart-house®-adress, men 
måste tilldelas en sådan.

OBS! Om BGP-COD-BAT 
är ansluten till BH2-SEP-230 
av aktiverar den utsignalen på 
smart-house. 

Driftsinformation:
Om den primära smart-hou-
se-bussen blir bortkopplad, 
befinner sig reläet i en odefinie-
rad position i cirka 2 sekunder. 
Reläet öppnas och stängs med 
1 kHz.

smart-house I/O
I/O1 är en ingång som sänder på 
den primära sidan när en kort-
slutning inträffar på separatorns 
sekundära sida.

I/O5 är en utgång på separatorns 
sekundära sida. Om belastningen 
på smart-house-bussen är för hög, 
aktiveras smart-house-adressen på 
I/O5 och reläet öppnas.


