STEROWNIKI CENTRALNE

BRAMKA ACP LONWORKS
LonWorks łatwo łączy klimatyzatory LG i inne istniejące systemy w budynku. Włączając funkcję kontroli ACP, sterowanie jest
kontynuowane nawet wtedy, gdy wystąpi błąd w BMS.
Sterowanie

PLNWKB000

Charakterystyka
• Umożliwia korzystanie z protokołu Lonworks® i protokołu
wewnętrznego LG
• Kontrola do 64 jednostek (jedn. wewn. / ERV / moduł Hydro
Kit / THERMA V), zestaw sterujący AHU: Maksymalnie 16
jednostek
• Funkcja automatycznego sprawdzenia instalacji przy
wykorzystaniu Internetu (wbudowany serwer sieciowy)
- Ustawienia bramy sieciowej
- Diagnostyka stanu komunikacji w sieci klimatyzatorów LG
• Urządzenie posiada funkcjonalność sterownika centralnego
ACP, pozwalającą na zaawansowane zarządzanie systemem
klimatyzacji.

Monitorowanie

Polecenie Wł / Wył

Stan Wł / Wył

Ustawienie trybu pracy

Stan trybu pracy

Blokada

Stan blokady

Ustawienie temperatury

Aktualna temperatura w pomieszczeniu

Ustawienie prędkości wentylatora

Stan prędkości wentylatora

Ustawienie trybu auto wentylatora

Stan trybu auto wentylatora

Ustawienie blokady trybu pracy

Tryb blokady

Ustawienie blokady biegu wentylatora

Stan nawiewu powietrza

Ustawienie blokady temperatury

Stan nastaw temperatury

Ustawienie dolnej granicy temperatury

Wartość dolnej granicy temperatury

Ustawienie górnej granicy temperatury

Wartość górnej granicy temperatury

Ustawienie pracy z mocą szczytową

Stan pracy z mocą szczytową

Ustawienie mocy szczytowej

Stan mocy szczytowej

Jednostka temperatury

Stan jednostki temperatury

Całkowita blokada temperatury

-

Całkowite wł / wył

-

Temperatura całkowita

-

-

Rodzaj produktu

-

Adres produktu

-

Obecna temperatura

-

Stan Alarmu

-

Moc

-

Kod błędu

-

Szczytowy bierzący procent pracy

-

Łączna moc zakumulowana

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera

Sposób
instalacji
CH5
CH1 ~ 4

System BMS

Sterownie oświetleniem

Sterowanie mediami

Zdalny odczyt

Jednostki wewn : maks. 64 jednostek (klimatyzacji i wentylacji) / adresowanie: 00 - FF

* Master (główny)
1)

Internet
AC Smart 5
* Slave (podrzędny)
Wykonywanie kopii zapasowej

• MULTI V 5
• MULTI V IV
• MULTI V III
• MULTI V II

• MULTI V
WATER IV
• MULTI V
WATER II

1) W celu uzyskania dostępu do sterownika centralnego przez Internet wymagane jest przypisanie publicznego adresu IP.

• MULTI V S

• MULTI SPLIT
• SINGLE SPLIT

• ERV

• AHU (Zestaw sterujący)

Należy zastosować odpowiedni moduł PI485 zgodnie z instrukcją inżynierską.

