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Smart-house-mätare

BH8-CTRLX-230
Programmerbar smart-house-mätare

Tillval för externt GSM-modem för övervakning och styrning via SMS

Användarvänlig konfiguration via Windows XP/Vista/Windows 7

Ethernet och SD-kort för konfiguration och läsning/skrivning 

av smart-housedata

Fullt utrustad med smart-housefunktioner: ljusfunktion, rullgardin, larm m.m.

RS232-anslutning för anslutning/gateways till extern enhet

H8-hölje för DIN-railmontering (EN50022)

Spänningsmatning växel- eller likström (batteribackup)

Webbserver funktionalitet för fjärrstyrning

Serieport  RS 232 
 COM 1   9600 Baud – 115 kBaud, 

justerbar
  Stifttilldelning TxD Stift 12     
   RxD Stift 13    
   GND Stift 14 
 Dielektrisk spänning 
  Kom.port - smart-house  ≥ 2 kVAC (rms)

Ethernet  10/100 MB RJ45

smart-house-utgång  smart-housebuss     
 Utgångsspänning  8,2 V 
 Ström (absoluta maxvärden)   < 450 mA @ 25 °C 

< 300 mA @ 50 °C
 Kortslutningsskydd  Ja 
 Sekvenstid 
  32 in- och utgångar  38,6 ms 
  128 in- och utgångar  132,3 ms

INGÅNGS-/UTGÅNGSSPECIFIKATIONER

Realtidsklocka 
 Precision  Bättre än ± 1 minut/månad 
 Intern backuptid  Typ. 48 timmar

Fördröjning ström PÅ  < 30 s 

Indikering för 
 Spänning PÅ  LED, grön 
 Online  LED, gul 
 Batteridrivning  LED, gul 
 COM-status  LED, röd 
 Ethernetkollision  LED, gul 
 Ethernetlänk  LED, grön

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER
Miljö 
 Skyddsklass  IP 20 
 Miljöklass  3 (IEC 60664) 
 Drifttemperatur        0 till +50 °C    
 Förvaringstemperatur           -20 till +85 °C  

Luftfuktighet 
(icke-kondenserande)  20 till 80 % RH

Mekaniskt motstånd 
 Chock                         15 G (11 ms) 
 Vibration                        2 G (6 till 55 Hz)

Mått material 
(se “Teknisk information”)  H8-hölje

Vikt  400 g

 SPÄNNINGSSPECIFIKATIONER
Spänningsmatning 
   Växelströmsdrivning Överspänningskat. III 
    (IEC 60664)
 Nominell driftström 
 genom term. 21 & 22  85-264 VAC (IEC 60038)  
 Frekvens  47 till 63 Hz 
 Nominell driftström  Typ. 20 VA vid maxbelastning  
 Effektförlust  ≤ 12 W 
 Nominellt stötmotstånd 
  spänning 230 V 4 kV
   115 V 2,5 kV
Dielektrisk spänning 
  Spänningsmatning 
  – smart-housebuss  ≥ 3 kVAC (rms)   
  Likström i smart-housebuss  Ingen 
  Kom. portar – smart-housebuss ≥ 3 kVAC (rms)   
  Spänningsmatning – Kom. portar ≥ 3 kVAC (rms)

 Likströmsladdning 
  U ut genom term. +35 & -36  13,7 V ± 0,1V   
  Max. laddningsström (kort)  300 mA    
  Laddningsström @ 12V DC  ung. 40 mA 

Spänningsmatning 
 Likströmsdrivning Överspänningskat. III 
  (IEC 60664)
  Nominell driftström 
  genom term. +35 & -36  13 VDC ± 10%
 Skydd mot omvänd polaritet  Ja 
 Nominell driftström  10 W 
 Effektförlust  ≤ 7 W
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BH8-CTRLX-230

Smart-house-mätare

KOPPLINGSSCHEMA

MÅTT (mm)

1   2   3
To Extension Bus modules via 4-wire flat cable

 To GSM Extension module via 4-wires flat cable

Till förlängningbussens moduler via plan kabel 
med 4 trådar

BUSSFÖRLÄNGNING

GSM-FÖRLÄNGNING

SPÄN-
NINGSMAT-
NING
85-264 VAC

LIKSTRÖMS-
BACKUP

Till GSM-förlängningens modul via 
plan kabel med 4 trådar

Buss 0

RS 232 ans.

SD-kort Plan kabel 
mellan moduler

SIM-kort

Buss 1, 2 eller 3

Växelspänning
Batteribackup/likspänning

GSM-antenn

Växelspänning
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DRIFTSÄTT

Intelligenta funktioner
Smart-house-mätaren är en 
programmerbar integrerad enhet 
som är särskilt utformad för 
tillämpningar inom byggnads-
automation. Mätaren inkluderar 
särskilda funktioner för ljus kon-
troll, temperaturkontroll, kon-
troll av rullgardin och larmöver-
vakning. Den inkluderar även 
smart-funktioner som t.ex. 
sekvens  kontroll, som gör att en 
serie åtgärder kan utföras automa-
tiskt, och simulerad användning 
för att baserat på de boendes 
verkliga beteende styra ljus och 
rullgardiner när ägarna inte är 
hemma.

Konfiguration av smart-house-
mätare
Smart-house-mätaren är som 
standard konfigurerad utan 
funktionen för intelligent inmat-
ning och utmatning för att köra 
moduler på smart-housebus-
sen.  För att installera de intelli-
genta funktioner måste mätaren 
kon figureras av det Windows-
base rade konfigurationsverktyget 
för smart-house. Programvaran är 
kostnadsfri och levereras på en 
cd-rom tillsammans med mätaren. 
Konfigurationsverktyget för smart-
house kan köras på datorer med 
Windows ® XP/Vista/Win 7.
Konfigurationsverktyget för smart-
house skapar en fullständig 
dokumentation av smart-house-
instal lationen. Verktyget används 
för att skapa en logisk översikt 
över byggnaden, och i varje rum 
kan du placera de IO-moduler 
för smart-house som behövs till 

de önskade funktionerna. För 
att förenkla den här åtgärden 
innehåller konfigurationsverkty-
get för smart-house en databas 
över alla smart-houseprodukter. 
Slut ligen konfigureras funktion-
erna i varje rum med hjälp av de 
ingång-/utgångsmoduler som har 
installerats. 

En konfiguration kan över-
föras till/från mätaren antingen 
via Ethernet eller via ett vanligt 
SD-minneskort.

Webbserver
Webbserver för fjärråtkomst via 
internet anpassad för pekskärms-
mobil (smartphone) med web-
bläsare.
Det ger ett attraktivt och 
användarvänligt gränssnitt för 
belysning, larm, inneklimat, tem-
peratur, timers, system tid, solsky-
dd, sekvenser och vädersensorer. 
Olika användare kan skapas med 
olika tillgång till funktioner och 
rum.

Ström-LED
Grön ström-LED är på när mo du-
len är ansluten till strömmen.
Om en buss kortsluts visar grön 
LED detta på ett av två sätt:

1.  Ljusintensiteten försvagas 
under ca 30 sek.

2.  LED och gul buss-LED blinkar.

Buss-LED
När strömmen är på lyser gul 
buss-LED konstant från start. 8 
VDC kommer att vara på bus-

sen för att ladda moduler som 
är spänningsförsörjda via bussen. 
Efter fördröjning av ström PÅ 
avbyts LED i varje bussperiod, 
vilket gör att det konstanta ljuset 
blinkar svagt. Ju fler utgångar som 
är aktiverade på bussen, desto 
mer blinkar LED. 
  
Tillvalet förlängning av GSM-
modul för BH4-CTRLAG
Smart-housemätaren kan anslutas 
till en GSM-förlängningsmodul 
som gör det möjligt att övervaka 
och styra smart-housesignaler via 
SMS-meddelanden till/från GSM-
mobiltelefoner. 

SMS-meddelanden kan användas 
på 3 olika sätt:

• Smart-housemätaren kan pro-
grammeras att sända ut händelse-
baserade SMS-meddelanden. 
Händelsen kan vara att en kanal 
slås PÅ eller AV, eller en analog 
signal som korsar en inställning-
spunkt.

• Begäran om status på digitala 
eller analoga data ska sändas och 
besvaras via SMS-meddelanden

• Status på digitala kanaler kan 
styras genom att kommandon 
sänds via SMS-meddelanden.
Följande behövs för att GSM-
modulen ska kunna användas:

• Ett SIM-kort med pin-koden 
9090 ska sättas in i skåran på 
framsidan på BH4-CTRLAG. 
SIM-kortet ska vara av 3V-typ.

• En GSM-antenn ska anslutas till 
FME-kontaktdonet BH4-CTRLAG. 
Om enheten är installerad i ett 
metallhölje måste antennen 
installeras utanför höljet.

Tillvalet förlängning av buss-
modul för BH4-CTRLAB-230
Smart-housemätaren kan anslu-
tas med upp till 3 bussförläng-
ningsmoduler som var och en 
representerar ett smart-housenät 
som möjliggör 4 x 128 ingångar 
och 4 x 128 utgångar. 

Mätaren kallas BUS 0, och 
för längningsbussmodulerna 
BUS 1, 2 och 3. BUS-namnen 
används under konfiguration av 
smart-housemätaren.

Leverans    
115/230 VAC/12 VDC BH8-CTRLX-230

BESTÄLNINGSNUMMER
Extern bussmodul BH4-CTRLAB-230
Extern GS -modul BH4-CTRLAG

TILLBEHÖR

1 x smart-house-mätare BH8-CTRLX-230
1 x Cd-rom   SW BH8-CTRLX-230
1 x Ethernet-kabel
1 x SD-kort 

LEVERANSOMFATTNING

BH8-CTRLX-230

Smart-house-mätare


