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• Slouží pro vzdálené ovládání svítidla: ON/OFF/DIM.

• Modul měří protékající proud  - detekce závad (porucha předřadníku, 

světelného zdroje,  propojovacích vodičů...).

• Obousměrně komunikační modul je určen především pro monitoro-

vání a spínání veřejného osvětlení ve městech, areálech apod. 

• Použití monitorovacího a spínacího prvku Vám pomůže eliminovat 

fi nanční náklady. 

• Komunikuje po bezdrátové LPWAN síti (LoRa).

• Data jsou zasílána na server, ze kterého mohou být následně zobraze-

na jako notifi kace v Chytrém telefonu, aplikaci nebo Clodu.

• Update pomocí Servisního klíče RFAF/USB.

Popis přístroje

Řídící modul osvětlení (DALI)

Technické parametry

Napájecí napětí:

Příkon zdánlivý:

Příkon ztrátový:

Tolerance napájecího napětí:

Výstupy 

DALI:

Výstupní proud:

Kontakt relé:

Jmenovitý proud:

Spínaný výkon:

Spínané napětí:

Mechanická životnost relé:

Elektrická životnost:

Měření spotřeby

Typ:

Rozsah:

Nastavení

Nastavení:

Ovládání

Ovládání: 

Indikace napájení:

Indikace zapnutého výstupu:

Komunikace

Komunikační standart:

Komunikační frekvence:

Dosah na volném prostranství:

Vysílací výkon (max.): 

Další údaje

Pracovní teplota:

Pracovní poloha:

Upevnění:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Kabel 

- průřez:

- délka:

- vývody:

Délka samostatných vodičů:

Průchodka pro kabel:

Rozměr:

Hmotnost:

110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

3 VA

1.2 W

+10 /-15 % 

    aktivní (s vlastním napájením), polarizovaná, 

možnost připojit jedno zařízení   

20 mA

1x AgSnO
2
, spíná fázový vodič

10 A / AC1

2 500 VA / AC1

250 V AC1

1x107

1x105

průchod proudu

± (20 mA ... 10 A)

zpráva ze serveru

Pomocí zprávy ze serveru / tlačítkem TEST            

zelená LED 

červená LED

           

LoRa                                 

868 MHz                             

cca 10 km*                      

25 mW / 14 dBm

-15 ... + 50 °C

libovolná

lepením / šrouby**

IP44

III.

2

součástí

Ø 8 mm

45 cm 

3x 1.5 mm2, 2x 0.5 mm2

5 cm 

M16 x 1.5 pro kabel ø max. 10 mm

182 x 62 x 34 mm 

162 g 

* dle pokrytí jednotlivých sítí

** nesmí být uzavřeno v kovových rozvaděčích a pod.

Otvor pro montáž 

Ø 4.3 mm 

Otvor pro montáž 

Ø 4.3 mm 

Průchodka M16x1.5 pro připojení 

kabelu o max. průměru 10 mm

Tlačítko TEST

Anténa (délka 76mm, Ø 8 mm)

Kabel

Indikační LED

N - světle modrá

(nulový vodič )

L - hnědá

(fáze)
(+)- červená

DALI

V - černá

(spínaný výstup)

(-) - tmavě modrá

DALI

předřadník

hnědá

sv. modrá
černá (V)

červená

tm. modrá

zdroj světla

Příklad zapojení

• Informaci o aktuální hodnotě intenzity osvětlení lze využívat v řeše-

ních udržování konstantní úrovně intenzity osvětlení v daném pro-

storu, kdy je možné díky příspěvku přirozeného osvětlení z exteriéru 

regulovat intenzitu osvětlení umělého, čímž lze snižovat spotřebu 

elektrické energie.

• Díky provedení jednotky je možné  AirSOU-100 využívat nejen v rezi-

denčních projektech, ale také v komerčních projektech kanceláří nebo 

výrobních a skladových hal.

• Zařízení je vhodné k regulaci intenzity veřejného osvětlení.

• Jednotku AirSOU-100 je doporučeno instalovat tak, aby senzor pro 

snímání osvětlenosti směřoval směrem dolů a nebyl tak vystaven pří-

mému slunečnímu svitu.

• Rozsah snímání je 1 - 100 000 luxů.

• Naměřená data jsou zasílána na server, ze kterého mohou být násled-

ně zobrazena jako notifi kace v Chytrém telefonu, aplikaci nebo Clodu.

• Informace o stavu baterie je zasílána formou zpráv na server.

• Krytí IP65.

Popis přístroje

Senzor intenzity osvětlení

Technické parametry

Parametry fotosenzoru

Rozsah měření osvětlení:

Úhel detekce:

Napájení

Bateriové napájení:

Životnost baterie:

Externí napájení:

Tolerance napájecího napětí:

Klidová spotřeba:

Vysílací spotřeba:

Nastavení

Nastavení:

Zobrazení stavu baterie:

Ovládání

Ovládání:

Komunikace

Komunikační standart:

Komunikační frekvence:

Dosah na volném prostranství:

Vysílací výkon (max.): 

Další údaje 

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Pracovní poloha:

Upevnění:

Krytí:

Rozměr:

Hmotnost:

1 - 100 000 lx

100°

1x 3.6V LS 14500 Li-SOCl
2
 AA

                               max. 5 let                               max. 3 roky

(dle počtu vysílaných zpráv)

5- 12 V DC (na svorce)

+10 %; -15%

0.2 mW

              250 mW                150 mW                   850 mW

Pomocí zprávy ze serveru,

programovacího kabelu

zpráva na server

tlačítko (Test komunikace)

Tamper

            Sigfox                         LoRa                         NB-IoT

   RCZ1 868 MHz              868 MHz               LTE Cat NB1*

       cca 50 km**             cca 10 km**             cca 30 km** 

  25 mW / 14 dBm    25 mW / 14 dBm   200 mW / 23 dBm

-30…+60°C

 (dbát na pracovní teplotu baterií)***

-30…+70°C

svislá

lepením / šrouby

IP65

158 x 62 x 34 mm 

108 g (bez baterie)

* frekvenční pásma B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28 

** dle pokrytí jednotlivých sítí

*** pracovní teplota baterií je v rozsahu -60...+85 °C

Tamper

Tlačítko SET

Programovací piny

Otvor pro montáž 

Ø 4.3 mm 

Anténa

Otvor pro montáž 

Ø 4.3 mm 

Indikační LED

Baterie

Slot pro nanoSIM 

(pouze u AirSOU-100NB)

Světlovod

Snímací senzor

Funkce

Po vložení baterií odešle senzor úvodní zprávu, obsahující naměřenou inten-

zitu osvětlení. 

Senzor snímá intenzitu osvětlení každé 2 minuty. Poté každých 60 minut ode-

sílá datovou zprávu o naměřených hodnotách. V případě prudké změny inten-

zity osvětlení odesílá datovou zprávu okamžitě.


